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veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., 
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o prevenci závažných havárií), dále jen „zákon“.

Tento metodický pokyn je určen správním úřadům, ale má pomoci také právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, 
a kontrolním orgánům, které budou provádět inspekce podle zákona.

Metodický pokyn je zaměřen na zpracování analýzy rizik a hodnocení rizik. Jeho jednotlivé číslované odstavce 
v článku 3 sledují řazení 17 kapitol uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému pre-
vence závažných havárií. K jednotlivým kapitolám je podáno vysvětlení požadovaného obsahu a přístupu k jeho zpra-
cování a posuzování. 

Čl. 2

Obecné principy analýzy a hodnocení rizik

Analýza rizik, dále jen „analýza“, vyžaduje systematický postup při použití dostupných informací pro určité činnosti 
v určitém systému. Pro zpracování analýzy a hodnocení rizik nelze poskytnout detailní a univerzální metodický postup, 
neboť rozdílnost používaných technologií a činností, různá projekční a stavební řešení, rozdílná lokalizace objektů nebo 
zařízení v místě, rozdílné vlivy jiných objektů nebo zařízení v okolí a další proměnné faktory vytvářejí specifické situace 
na jiných místech a v jiných podmínkách neopakovatelné. Zpracovatel analýzy a hodnocení rizik musí využít znalosti 
daného objektu nebo zařízení, prováděné činnosti, legislativních požadavků, metod a postupů bezpečnostního inženýr-
ství, založeného na chemickém inženýrství a dalších souvisejících vědních oborech k objektivnímu zhodnocení všech 
významných aspektů, které přispívají k bezpečnosti daného objektu nebo zařízení. Výsledky analýzy a hodnocení rizik 
musí být srozumitelné a dostatečně dokladované, neboť se používají pro řízení rizika.

Analýza je prováděna v různých fázích životního cyklu objektu nebo zařízení a při provádění jakýchkoliv změn, 
kterými by mohla být ovlivněna bezpečnost, jako např. změny výrobní technologie, personálního obsazení, pracovních 
předpisů, dále změny v pracovním režimu (najíždění, odstavování, údržba a opravy zařízení). Podle cíle je stanovena 
hloubka analýzy, a také požadavky na databázi vstupních údajů, které by měly být v nutné míře uvedeny i v dokumen-
taci. Hloubka analýzy by měla být úměrná nebezpečí, které nakládání s nebezpečnými látkami v příslušném objektu 
nebo zařízení představuje. Nebezpečnost chemických látek a chemických přípravků, které jsou ve skupenství pevném, 
kapalném nebo plynném, se může projevit různě v závislosti na vlastnostech chemické látky nebo přípravku (druh nebez-
pečné vlastnosti), stavu, v jakém se nachází (skupenství, tlak, teplota, množství), druhu úniku a následného možného 
scénáře rozvoje úniku, a také na dalších okolnostech, jako např. meteorologických podmínkách při úniku apod. Podle 
toho je třeba volit i vhodně kombinovat metody pro analýzu. Výběr metody se řídí nejen účelem hodnocení rizika a jeho 
předpokládaným charakterem, ale i dostupností údajů, historií mimořádných událostí v daném objektu nebo zařízení 
nebo jiných podobných objektech a zařízeních, předpoklady a omezeními použité metody. Je třeba také sledovat vývoj 
v této oblasti a podle toho adekvátně reagovat při výběru metod a opustit používání metod, které jsou méně účinné nebo 
jsou určeny pro jiný účel. Analýza musí být prováděna v úzké spolupráci analytiků s procesním personálem. Při analýze 
musí být identifikovány a analyzovány všechny zdroje rizik závažné havárie. 

Analýza může být kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní. Kvalitativní analýza je typ analýzy, ve které se 
používá kvalitativní odhad rizika určité události, tj. nečíselný popis skládající se z identifikace a popisu zdrojů rizik, 
relativního ocenění závažnosti zdrojů rizik, identifikace, sestavení a popisu scénářů havárií. Semikvantitativní analýza 
je typ analýzy, ve které se používá semikvantitativní odhad rizika určité události, tj. kategorie frekvencí a následků pro 
scénáře jsou definovány určitými stupni závažnosti slovně i kvantitativně (např. číselným rozpětím). Míra rizika je vyjád-
řena obdobně jako u kvalitativní analýzy s upřesněním kategorií závažnosti následků a frekvencí scénářů. Kvantitativní 
analýza je typ analýzy, ve které je použit systematický postup numerického vyčíslení očekávané četnosti a následků 
potenciálních havárií spojených se zařízením nebo provozem, založený na inženýrském odhadu, vyhodnocení a mate-
matických metodách. Skládá se obvykle z těchto úloh: identifikace a popis možných nebezpečných událostí (scénářů 
havárií) a jejich možných konečných stavů pro identifikované zdroje rizik, odhad pravděpodobnosti výskytu každého 
možného konečného stavu každé nebezpečné události, výpočet následků každého možného konečného stavu každé 
nebezpečné události a kombinace pravděpodobností a následků, tzv. míry rizika. Míra rizika se vyjadřuje obvykle jako 
individuální a společenské riziko. 
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Čl. 3

Analýza a hodnocení rizik

Objekty nebo zařízení s nebezpečnými látkami (kapitola 1)
Základním údajem pro analýzu je přehled objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných 

nebezpečných látek. 
Procesy probíhají v zařízeních, která můžeme rozdělit na operační jednotky a operační síť. Operační jednotky můžeme 

rozdělit podle druhu dějů, které v nich probíhají, na tři druhy:
a) reaktory, ve kterých vedle fyzikálních jevů probíhají i chemické reakce, např. různé reaktory trubkové, míchané, 

kolonové, fluidní, zkrápěné, dále elektrolyzéry, zařízení na zneškodňování odpadů založené na chemické reakci, 
apod., 

b) aparáty, v nichž probíhají pouze fyzikální děje (hydrodynamické pochody, tepelné pochody, difúzní pochody, 
mechanické pochody), např. čerpadla, kompresory, odstředivky, míchadla, výměníky tepla, vařáky, kondenzátory, 
odparky, destilační a rektifikační kolony, absorbéry, extraktory, mísiče v potrubní síti apod.,

c) rezervoáry, ve kterých dochází pouze k akumulaci hmoty nebo energie, např. zásobníky, rekuperátory, stabilní 
a dočasné sklady, zařízení spojená se skladováním, usazovací nádrže apod.

Operační síť je tvořena potrubím, které spojuje aparáty mezi sebou nebo jednotky s okolím. Jednotky v procesu jsou 
spojeny sériově, paralelně, recyklem nebo obtokem. Znázornění spojení je provedeno různými schématy, např. proudo-
vým (blokovým) schématem, strojně-technologickým schématem (PFD – Process Flow Diagram), provozním schématem 
toku energií a pomocných látek, potrubním schématem s údaji o měření a regulaci (P&ID - Piping and Instrumentation 
Diagram) apod. Pomocí těchto diagramů je třeba určit, popř. zkontrolovat, všechna z hlediska zákona důležitá zařízení, 
která jsou potřeba pro provozování činnosti provozovatele. Nesmí se zapomenout ani na situace, kdy z různých důvodů se 
mohou vyskytnout různá množství nebezpečných látek v automobilových a železničních cisternách, dočasně přítomná na 
parkovištích a železničních vlečkách v objektu provozovatele, a na provozy, které se zabývají shromažďováním, úpravou 
nebo zneškodňováním odpadů.

Nebezpečné látky v objektu nebo zařízení (kapitola 2)
Základním předpokladem pro analýzu je bilance systému – hmotnostní bilance a energetická bilance na základě zákonů 

o zachování hmoty a energie. Pro provedení bilančních výpočtů, tvorbu scénářů potenciálních havárií, pro provádění 
analýzy, i pro ekonomické zhodnocení apod. jsou potřebné v různé míře tyto údaje:
a) kvalitativní údaje všeobecného charakteru pro představu o probíhajících dějích, což jsou všeobecné znalosti o vý-

robních postupech, surovinách, meziproduktech a výrobcích,
b) kvantitativní údaje (data) pro konstrukční, technologické a bilanční výpočty, což jsou stechiometrie probíhajících 

chemických reakcí, termodynamika chemických reakcí a fyzikálních procesů, kinetika chemických reakcí, che-
micko-inženýrské údaje (data o přestupu hmoty, tepla a hybnosti), údaje potřebné pro konstrukci aparátů, údaje 
potřebné pro kontrolu, měření a regulaci procesu,

c) doplňující informace pro analýzu, jako např. informace o meteorologické situaci, vodohospodářské, hydrogeolo-
gické a geologické charakteristiky okolí objektu.

V dokumentu musí být proto uveden přehled všech nebezpečných látek v objektu nebo zařízení. Uvedou se maximální 
množství, přítomná nebo potencionálně přítomná (mohou vzniknout při závažné havárii), pro která jsou objekty nebo 
zařízení kolaudovány, klasifikace nebezpečných látek a vlastnosti potřebné k analýze.

Chemické látky a přípravky mohou mít takové vlastnosti, které jsou nebezpečné pro okolí. Tyto vlastnosti se klasifikují 
podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Identifikačními údaji nebezpečných látek jsou název podle nomenklatury IUPAC, číslo CAS, ES číslo, indexové číslo, 
chemický vzorec, chemické složení směsi, klasifikace, stupeň čistoty a nejdůležitější příměsi. Údaje o vlastnostech 
nebezpečných látek zahrnují fyzikální (včetně požárně-technických), chemické, toxikologické (včetně ekotoxikologic-
kých) a ostatní specifické vlastnosti (např. vlastnosti týkající se koroze), které mohou mít vliv na posouzení bezpečnosti. 
Tyto údaje lze získat z bezpečnostního listu a příslušných databází chemických látek. Vzhledem k možné nejistotě dat je 
vhodné data kontrolovat pomocí jiného zdroje. Je třeba sledovat i změny v závazné klasifikaci látek. 

Pro účely analýzy je třeba uvést i rozčlenění nebezpečných látek do produktových kategorií (surovina, meziprodukt, 
hotový výrobek, vedlejší produkt, odpadní a pomocný produkt, produkt vzniklý jako důsledek neřízených chemických 
procesů). Pokud se v objektu nebo zařízení nachází velký počet různých nebezpečných látek, je vhodné pro účely jejich 
klasifikace seskupovat tyto látky do kategorií podle druhu nebezpečných vlastností. V takovém případě musí být uvedeno 
vysvětlení systému seskupování látek do kategorií. 

Pro účely vypracování bezpečnostní zprávy zákon umožňuje omezení informace o konkrétní nebezpečné látce. Zákon 
v § 13, odstavec 1 stanoví následující podmínky.

Krajský úřad může na návrh provozovatele rozhodnout o omezení informace o konkrétní nebezpečné látce vyžadované 
v bezpečnostní zprávě, pokud provozovatel dostatečně prokáže, že konkrétní nebezpečná látka, umístěná v objektu nebo 
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zařízení nebo jakékoli jeho části, je ve stavu, který není schopen vytvořit nebezpečí závažné havárie, a je splněno alespoň 
jedno z následujících kritérií:
a) nebezpečná látka je v tuhém stavu a za obvyklých ani za jakýchkoli mimořádných podmínek, které lze předpoklá-

dat, není možné uvolnění materiálu nebo energie, které by představovalo zdroj rizika,
b) nebezpečná látka je balena nebo upravena takovým způsobem a vyskytuje se v takovém množství, že ani maxi-

mální únik látky za jakýchkoli okolností nepředstavuje zdroj rizika,
c) nebezpečná látka je umístěna v takovém množství a vzdálenosti od ostatních nebezpečných látek v daném objektu 

nebo zařízení, že nemůže sama představovat zdroj rizika ani způsobit závažnou havárii s přítomností jiných 
nebezpečných látek,

d) látka je vybrána na základě její obecné klasifikace podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu části 1 v tabulce II, ale 
nemůže za daných podmínek představovat zdroj rizika, a proto tato klasifikace pro ni není účelná.

Je nezbytné zdůraznit, že se nejedná o vyloučení informace, ale pouze o její omezení. Látku, na kterou se vztahuje 
alespoň jedno z kritérií, nelze v žádném případě vyloučit z evidence. Musí být uvedeny minimálně identifikační údaje 
nebezpečné látky, klasifikace a významné vlastnosti. Bez ohledu na omezení informace je nezbytné s nebezpečnou lát-
kou zacházet v souladu s právními předpisy  o nakládání s chemickými látkami. 

V dokumentu je třeba odůvodnit a doložit odkaz na nejméně jedno ze čtyř uvedených kritérií. Provozovatel podává 
návrh na omezení informace o konkrétní nebezpečné látce příslušnému úřadu ve správním řízení, jehož výsledkem 
je rozhodnutí. Rozhodnutí může být s ohledem na zajištění jeho odborné úrovně a správnosti podmíněno vyžádáním 
expertních posudků. V rozhodnutí musí být mimo jiné stanoveny podmínky a rozsah omezení informace. Skutečnosti, 
které opravňují k omezení informace o nebezpečné látce v bezpečnostní zprávě, musí být z hlediska analýzy jedno-
značně doloženy a prokázány.

Nebezpečné chemické reakce (kapitola 3)
Každý chemický proces se zakládá na určitém chemismu v určitém technologickém zařízení za definovaných pod-

mínek. Pod pojmem „chemismus“ rozumíme soubor všech vlastností nějaké látky, chemické změny nebo jevu, spojený 
s bližším výkladem jevu, tedy druh chemických reakcí, stechiometrii reakcí a termodynamické poměry, vlastnosti 
reagujících látek při požadovaných parametrech procesu, ale i za mimořádných podmínek, kdy může dojít ke změnám, 
které mohou vést ke vzniku závažné havárie. Chování nebezpečných látek za normálních a předvídatelných nehodových 
podmínek zahrnuje provozní teploty a tlaky v průběhu najíždění, regenerace, běžných provozních podmínek a v případě 
odstávky nebo za jiných okolností; dále chování reakční směsi v průběhu a následně po přerušení technologického pro-
cesu; chování skladovaných materiálů za normálních provozních podmínek, následně po selhání funkce nebo poškození 
zařízení a následné změně skladovacích podmínek; kontaminaci produktů; selhání funkce ochranné obálky zařízení (loss 
of containment), které má za následek únik přítomných chemických látek do okolí apod.

Při zkoumání procesní bezpečnosti je znalost nebezpečných chemických reakcí základním předpokladem. Pro vyhod-
nocení možných dopadů mimořádných provozních podmínek na procesní bezpečnost je třeba znát fázové změny látek, 
dopady změn složení vstupních látek, proces stárnutí látek, možnost jiného průběhu reakce v jiných částech nedostatečně 
homogenizované reakční směsi, problém akumulace nečistot, chování katalyzátorů, iniciátory nežádoucích reakcí, dopady 
koroze, vhodnost či nevhodnost konstrukčních materiálů pro daný účel, možnost elektrostatického nabíjení při manipulaci, 
vliv předávkování nebo nedostatečného dávkování surovin, nežádoucí interakce s jinými látkami, chybný vstup látek do 
jiných částí zařízení, vlastnosti vznikajícího prachu, zanášení částí zařízení shlukováním částic (krystalizací, tuhnutím, 
vylučováním povlaků nebo polymerací), absorpce vlhkosti, možnost samovznícení nebo exploze při zahřátí atd. Chybná 
manipulace s chemickými látkami, jako např. nedodržení technologického předpisu ohledně pořadí vnášení chemických 
látek do reakčního prostředí, záměna vstupních látek, přítomnost nežádoucích nečistot v dodaných chemických látkách, 
nedostatečné míchání a odvod reakčního tepla atd. může být příčinou nežádoucí události. Zvláštní pozornost je věnována 
tzv. „ujetí“ reakce (runaway reaction), čímž se myslí tepelně nestabilní reakční systém, který vykazuje zrychlující se 
zvyšování teploty a reakční rychlosti. „Ujetí“ reakce může v konečném důsledku vést až ke ztrátě integrity zařízení. Lepší 
poznání procesu umožňuje zvyšování „vnitřní bezpečnosti“ chemického procesního zařízení (inherent safety).

Nebezpečné situace v objektu nebo zařízení (kapitola 4)
Popis nebezpečných činností (procesů nebo skladování) musí ukazovat účel a základní charakteristické rysy přísluš-

ných provozů v objektu nebo zařízení, které jsou důležité pro bezpečnost a mohou být zdrojem nebezpečí a vytvořit 
nebezpečné situace v objektu nebo zařízení. Tyto situace zahrnují:
a) základní provozy a činnosti,
b) chemické reakce, fyzikální a biologické přeměny a transformace,
c) dočasné skladování na pozemcích objektu nebo zařízení,
d) ostatní se skladováním související činnosti, tj. nakládku a vykládku, přepravu včetně přepravy potrubními sys-

témy,
e) vypouštění, jímání pro usazování a ukládání, opětovné použití a recyklaci, nebo zneškodňování zbytků a od-

padů,
f) vypouštění a úpravu či zpracování odpadních plynů a odplynů,
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g) ostatní fáze procesu, zvláště činnosti a provozy úpravy a zpracování surovin a výrobků.

Nebezpečné situace mimo objekt nebo zařízení (kapitola 5)
Činnosti, objekty nebo zařízení mimo areál analyzovaného objektu nebo zařízení mohou být nejen předmětným objek-

tem nebo zařízením ovlivněny, ale také jej mohou ovlivňovat. Výsledky analýzy by měly podat přiměřený důkaz, že byly 
identifikovány a analyzovány obě možnosti. Proto je třeba uvážit jak průmyslové činnosti prováděné mimo analyzovaný 
objekt nebo zařízení (tj. povahu ostatních objektů nebo zařízení a jejich vzdálenosti, omezení vyvolaná ostatními objekty 
nebo zařízeními), tak přepravní trasy a hlavní dopravní střediska (tj. silnice, železniční tratě, plavební dráhy, přístavy, 
letiště, shromaždiště).

Samostatnou kapitolou je pak posuzování kumulativních a synergických jevů a domino efektu, popř. jejich kombinací. 
Těmto jevům je věnován zvláštní metodický pokyn MŽP pro hodnocení možnosti vzniku kumulativních a synergických 
účinků závažné havárie a domino efektu pro účely zákona.

Identifikace zdrojů rizik, relativní ocenění jejich závažnosti a výběr zdrojů rizik pro podrobnou analýzu (kapitola 6)
Identifikace zdrojů rizik je vytvoření množiny zdrojů rizik na základě vlastností a množství nebezpečných látek, 

umístěných v objektu nebo zařízení, způsobu provozování a možných konkrétních situací uvnitř i vně objektu nebo zaří-
zení, které mohou způsobit závažnou havárii. Je třeba také využít údaje z minulosti o předešlých výskytech nežádoucích 
událostí a skoronehod, havárií a závažných havárií. Dokument musí prokázat, že byly identifikovány nejen všechny 
zdroje rizik v objektu nebo zařízení (vnitřní zdroje rizik) ve všech fázích provozu (najíždění, běžném provozu, odstavo-
vání, nakládce či vykládce, atd.), ale i vnější zdroje rizik, u kterých může dojít např. k požárům, výbuchům a únikům 
toxických látek ze sousedních objektů nebo zařízení a přepravy mimo objekt nebo zařízení. Rovněž je třeba vzít v úvahu 
i funkční závislosti na sousedních objektech nebo zařízeních, jako jsou potrubní soustavy, společné rozvody energií, 
vody a telekomunikací. Významnou roli hraje také nebezpečí způsobené přírodními vlivy: (mimořádné) srážky, vítr, 
extrémní teploty, blesky a statická elektřina, záplavy, sesuvy půdy a poddolování, lesní či jiný přírodní požár a obecně 
vzato i seismická činnost. Vždy je také třeba sledovat úlohu lidského činitele, a to i v podmínkách možných selhání 
řídících mechanismů, která mohou vyústit v události, při kterých se uvolní nebezpečné látky a popř. energie, a které mají 
potenciál poškodit zdraví člověka, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek. 

Pro identifikaci zdrojů rizik existuje řada postupů. Volba určité techniky pro identifikaci zdrojů rizik závisí na druhu 
objektu nebo zařízení a na charakteru rizika. Identifikace zdrojů rizik se nejlépe provádí v pracovní skupině, jejíž čle-
nové mají rozsáhlé dovednosti, technické a odborné znalosti získané z provozů objektů nebo zařízení daného či podob-
ného typu, z provádění analýzy, z inspekční činnosti atd. Ve skupině musí být chemičtí inženýři, kteří mají zkušenosti 
s procesní bezpečností. Obvykle se používají techniky uvedené v tabulce 1

Tabulka 1: Přehled technik identifikace zdrojů rizika a jejich použití v jednotlivých fázích životního cyklu zařízení

! Technika běžně používaná
" Technika používaná buď výjimečně, nebo nevhodná pro určitou fázi životního cyklu zařízení

SR CA RR PHA W-I
W-I + 
CA

HAZOP FMEA FTA ETA CCA HRA

Výzkum 
a vývoj

" " ! ! ! " " " " " " "

Koncepční 
návrh

" ! ! ! ! ! " " " " " "

Poloprovoz " ! " ! ! ! ! ! ! ! ! !

Detailní 
inženýring

" ! " ! ! ! ! ! ! ! ! !

Konstrukce/ 
Najíždění

! ! " " ! ! " " " " " !

Běžný provoz ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Rozšíření/ 
Modifikace

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Vyšetřování 
událostí

" " " " ! " ! ! ! ! ! !

Vyřazení  
z provozu

! ! " " ! ! " " " " " "



6

a) bezpečnostní prohlídka (Safety Review – SR),
b) analýza pomocí kontrolního seznamu (Checklist Analysis – CA),
c) metody relativní klasifikace (Relative Ranking – RR),
d) předběžná analýza nebezpečí / zdrojů rizika (Preliminary Hazard Analysis – PHA),
e) analýza „Co se stane, když …“ (What-If Analysis – W-I),
f) studie nebezpečí a provozuschopnosti (Hazard and Operability Analysis/Study – HAZOP),
g) analýza způsobů a důsledků poruch (Failure Mode and Effects Analysis – FMEA),
h) analýza stromu poruch (Fault Tree Analysis – FTA),
i) analýza stromu událostí (Event Tree Analysis – ETA),
j) analýza příčin a následků (Cause-Consequence Analysis – CCA),
k) analýza spolehlivosti lidského činitele (Human Reliability Analysis – HRA).

Nejlepších výsledků však lze dosáhnout kombinací několika technik. Příručka „Guidelines for Chemical Process 
Quantitative Risk Analysis“ doporučuje strukturovanou techniku jako je HAZOP nebo FMEA, a to jako doplněk k obec-
nějším technikám (jako je „bezpečnostní prohlídka“). Obecnějším přístupem budou identifikovány frekventovanější 
nehodové události a náhodný výběr méně častých událostí. Kombinací obou přístupů se docílí kompletnější seznam 
zdrojů rizika. Pro jednotlivé fáze životního cyklu zařízení se doporučují k použití např. techniky uvedené v tabulce 1.

Volba postupů a technik použitých pro identifikaci zdrojů rizik musí být v dokumentu vysvětlena a dokladována.
Identifikované zdroje rizik by měly být vyznačeny na příslušných mapách. Tyto mapy musí zahrnovat údaje s takovou 

mírou podrobností, která je úměrná závažnosti zdrojů rizik a zranitelnosti okolí objektu nebo zařízení. Mapy musí mít 
odpovídající měřítko a musí zahrnovat objekt nebo zařízení a další zájmové objekty nebo zařízení a jiné nutné údaje na 
území okolo analyzované objektu nebo zařízení s dostatečnou rozlohou vzhledem k možným dopadům havárií, popř. 
je třeba použít map s různým měřítkem. Na těchto mapách musí být jasně vyznačeno využití pozemků (tj. průmyslové 
pozemky, zemědělské pozemky, městská zástavba, pozemky s citlivými ekosystémy, atd.) a umístění nejdůležitějších 
budov a staveb infrastruktury (tj. nemocnice, školy, ostatní průmyslové závody, sítě silnic a železničních tratí, nádraží 
a seřaďovací nádraží, letiště, přístavy, atd.). Na mapách by také měly být jasně vyznačeny přístupové trasy do objektu 
nebo zařízení, jakož i únikové trasy a ostatní dopravní trasy významné pro záchranné a havarijní zásahy. V plánech 
objektu nebo zařízení se musí přiměřeně identifikovat zařízení s nebezpečnými látkami a ostatní činnosti v areálu jako 
jsou: hlavní skladovací zařízení, procesní (zpracovatelská) zařízení a další pomocná zařízení (včetně potrubí), vzdále-
nosti mezi zařízeními a jejich hlavními částmi, volný prostor mezi zásobníky hořlavých kapalin ve skladovacích zaříze-
ních s více zásobníky (tankovištích), rozvody vody, energií, kanalizace, zásoby hasicí vody, únikové trasy atd.

Relativní ocenění závažnosti zdrojů rizik a výběr zdrojů rizik pro podrobnou analýzu je dalším krokem analýzy. 
V této části je provedeno ocenění zdrojů rizik a jejich výběr pro podrobnou analýzu s ohledem na vliv jednotlivých 
zdrojů rizika k celkovému riziku analyzovaného objektu nebo zařízení. Je třeba volit takovou metodu, která dovolí oce-
nit a vybrat ty zdroje rizika, které významně přispívají k celkovému riziku, a které budou pak dále řešeny podrobnou 
kvantitativní analýzou. 

Pro řešení této situace se doporučuje výběrová metoda, vypracovaná pro nebezpečné látky, které jsou toxické, hoř-
lavé a výbušné. Metoda byla uveřejněna v holandské příručce pro kvantitativní analýzu „CPR 18E Guidelines for 
Quantitative Risk Assessment“ (tzv. Purple Book), vydané poprvé v Haagu 1999.

Pro účely výběru jednotlivých zařízení pro kvantitativní analýzu je nutné analyzovaný objekt nebo zařízení rozdělit na 
řadu tzv. „oddělených“ (technologických) zařízení. Toto je základní úkol, který má naprosto zásadní dopad na celou další 
analýzu. Kritériem pro definici „odděleného“ zařízení je předpoklad, že porucha integrity pláště (obálky kontejnmentu 

Poznámka k „Purple Book“
Metoda výběru zařízení, která je třeba podrobit kvantitativní analýze rizika, je metoda obecná a měla by být podle 

autorů tudíž chápána jen jako směrnice. Některá zařízení a nebezpečí mohou být neospravedlnitelně opominuta, jako 
např. zařízení pro nakládání a vykládání, spojovací potrubí uvnitř výrobních jednotek, konečné a vedlejší produkty 
procesů, látky tvořící se jako spaliny při požárech, spalné a reakční produkty neřízených reakcí apod. Proto uživatel 
této metody si této skutečnosti musí být vědom, a používat tuto metodu s přihlédnutím k těmto omezením, a v těchto 
případech uplatnit svůj logický úsudek a jiné doplňující metody dle potřeby. V úvodu k metodě popsané v této publi-
kaci je uvedeno, že zařízení uvažovaná pro kvantitativní analýzu jsou vybírána po projednání provozovatele objektu 
nebo zařízení s orgány státní správy, kdy provozovatel předloží výpočty potřebné pro výběr zařízení, avšak za výběr 
zařízení je odpovědný příslušný orgán státní správy. Tento orgán může tudíž také rozhodnout o včlenění zařízení do 
kvantitativní analýzy, i když toto zařízení nebylo vybráno popisovanou metodou. Pokud se kvantitativní analýza pro-
vádí pro dopravní trasy nebo ostatní objekty nebo zařízení, musí být kvantitativní analýze rizika podrobena všechna 
zařízení, avšak orgány státní správy mohou i v takových případech zasáhnout do metody výběru. Tento postup odpo-
vídá zásadám správné praxe.

Metoda se dá použít také k výpočtu rizika vybraných zdrojů rizika. Poskytuje, kromě metodiky výběru zařízení pro 
kvantitativní analýzu a pro následné kvantitativní hodnocení rizika, také další kroky této analýzy, stanovení obecných 
scénářů a metodiku pro stanovení poruch, vedoucích k poškození pláště zařízení („loss of containment“), metodiku 
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– loss of containment) jednoho zařízení nezpůsobí významný únik látek z jiných zařízení. Současně lze považovat dvě 
zařízení za oddělená, pokud je možné oddělit (odpojit) je navzájem během velmi krátké doby po začátku události. Toto 
rozdělení je velice náročná a odpovědná záležitost a chybné provedení může výsledky následné analýzy silně ovlivnit.

Pro výběr zdrojů rizika, jejichž škodlivý potenciál je v oblasti působení na životní prostředí, existují nebo jsou dále 
vyvíjeny různé metody a přístupy. Jako příklad lze uvést např. metody ENVITech 03 a H&V index, uvedené v metodic-
kém pokynu pro stanovení zranitelnosti životního prostředí ve Věstníku MŽP č. 3/2003, dále švédský index nebezpečí 
pro životní prostředí (Environment-Accident-Index), holandský model PROTEUS aj.

Identifikace možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou havárii, a výběr reprezen-
tativních scénářů závažných havárií (kapitola 7)

Identifikace a popis možných příčin závažné havárie – dějů nebo stavů, které iniciují škodlivý potenciál zdroje rizika 
– je základním předpokladem identifikace a popis scénářů závažných havárií, což je sestavení posloupností nehodových 
událostí, které vedou k závažné havárii. Posloupnost je sestavena od základní události přes rozvíjející události až do 
koncové události scénáře. Množina všech možných nehodových událostí se sestaví bez ohledu na jejich důležitost nebo 
základní událost.

Závažnou havárií podle zákona se rozumí „mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohra-
ničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvis-
losti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována 
nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat 
a životní prostředí nebo k újmě na majetku“. V této souvislosti je nutno upozornit, že kritéria uvedená v příloze č. 3 
k zákonu vymezují závažnou havárii podle jejích následků pro účely zpracování informace o vzniku a následcích závažné 
havárie. Nejedná se tedy o definiční kritéria, která vymezují předěl mezi havárií a závažnou havárií, jak je často mylně 
uváděno. Dalším důležitým pojmem je scénář, kterým se pro účely zákona rozumí „variantní popis rozvoje závažné 
havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to 
jednak spontánně probíhajících, a jednak událostí probíhajících jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout průběh 
havárie“. 

Při zpracování scénáře se provede výběr počátečních (iniciačních) událostí – příčin závažné havárie. Iniciační událost 
může mít vnitřní nebo vnější příčinu. Vnitřní příčinou může být porucha technologického zařízení (např. únik kapalného 
amoniaku z otvoru v potrubí následkem koroze, havárie dopravního prostředku s poškozením produktovodu), porucha 
řídícího zařízení (např. selhání blokování čerpadla po dosažení limitního naplnění zásobníku), nežádoucí reakce v sys-
tému (např. působení energetického impulsu na směs par hořlavé látky se vzduchem v mezích hořlavosti/výbušnosti, 
„ujetí“ chemické reakce), lidská chyba, atd. Vnější příčinou mohou být havárie objektů nebo zařízení v okolí, havárie 
transportních prostředků převážejících nebezpečné látky, pád letadla do areálu objektu nebo zařízení, porucha v dodáv-
kách energií, terorismus, aj. Existují generické seznamy vnitřních a vnějších příčin, existují také různé metody pro jejich 
stanovení. 

Počáteční událost je rozvíjena dalšími událostmi až do koncového bodu scénáře. Další událost buď pomáhá k vývoji 
nebo zabránění události nebo vede ke zmírnění následků události (např. selhání zastavení počátečního úniku kapalného 
amoniaku vede ke kontinuálnímu úniku amoniaku, který dále vede svým rozsahem k výsledné nežádoucí události – úniku 
celého přítomného množství amoniaku). Rozvíjející události scénáře, které ve scénáři předcházejí vzniku nehody, jsou 
selháním nebo úspěchy preventivních opatření. Rozvíjející události scénáře, které následují po vzniku nehody, jsou selhá-
ním nebo úspěchy následných opatření.

Zdroj rizika ve stavu odpovídajícím koncovému bodu scénáře působí na své okolí určitými fyzikálními nebo chemic-
kými účinky (projevy), kterým odpovídají určité následky (ve smyslu škodlivých účinků nazývané také dopady), ale také 
se mohou vyskytnout fyzikální účinky bez škodlivých dopadů. V centru pozornosti je vždy taková nežádoucí událost, kdy 
dojde k úniku nebezpečné látky (zádrže) následkem ztráty soudržnosti zařízení, popř. poruchy integrity pláště zařízení 
(obálky kontejnmentu), jako je např. vznikající toxický oblak plynného amoniaku odpařováním unikajícího kapalného 
amoniaku z potrubí. Únik (uvolnění, emise) nebezpečné látky může být jednorázový (v podstatě okamžité uvolnění 
obsahu nebezpečné látky), kontinuální nebo časově omezený. Typ úniku závisí na způsobu, jakým je kontejnment poru-
šen, na vlastnostech přítomné chemické látky a na podmínkách skladování nebo zpracování. Pro kvalitativní popis a gra-
fické znázornění scénářů je výhodné grafické zpracování ve tvaru „motýlek“ (bow-tie). Na levé straně tohoto grafického 
zobrazení jsou pomocí stromu poruch určeny příčiny kritické nežádoucí události, která je umístěna v centru zobrazení. 
Tato kritická nežádoucí událost je pak základní událostí rozvíjeného stromu událostí, umístěného na pravé straně tohoto 

pro modelování úniků a rozptylů nebezpečných látek, metodiku pro modelování expozic a škodlivých účinků na lidi 
a metodiku pro výpočet individuálního a společenského rizika. „Kontejnment“ (containment) je technický termín 
v chemickém inženýrství, a rozumí se jím tzv. „obálka zařízení“ (obvykle zásobník, ochranný dvojitý plášť apod.) pro 
zadržení obsahu chemické látky nebo přípravku.

Dříve používaná metoda IAEA-TECDOC-727 na priorizaci zdrojů rizika ohrožení osob je pro tento účel nevhodná, 
neboť je určena hlavně pro učení priorit v rozsáhlých souborech objektů nebo zařízení na teritoriu, a není určena pro 
užití uvnitř jednotlivého objektu nebo zařízení. Není také určena jako metoda k hodnocení rizika.
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grafického zobrazení, s koncovými stavy a následky a dopady těchto scénářů. Zde je možno dále rozvíjet analýzu v du-
chu zavedených nebo zaváděných bezpečnostních bariér (ochrany) v jednotlivých větvích logického diagramu. Jedná 
se o analýzu vrstev ochrany, tzv. bezpečnostních bariér, pod zkratkou LOPA („Layer of Protection Analysis“), což je 
semikvantitativní technika použitelná po předběžné analýze rizika a po použití techniky HAZOP před náročnějšími 
metodami kvantitativní analýzy. 

Výběr reprezentativních scénářů závažných havárií je omezený soubor scénářů podobného charakteru (fyzikálních 
projevů a následků) nehodových událostí s určenými koncovými stavy těchto scénářů s příslušnými fyzikálními projevy. 
Výběr musí pokrýt celé spektrum nežádoucích událostí. Pro typická zařízení bývají obvykle známy typické scénáře 
havárií. Patřičnou pozornost je také třeba věnovat scénářům, které mohou mít dopad na životní prostředí.

Odhad následků reprezentativních scénářů závažných havárií a jejich dopadů na životy a zdraví lidí, hospodář-
ská zvířata, životní prostředí a majetek (kapitola 8)

Skutečný rozsah projevů závažné havárie je vyjádřen určitými dopady, jako jsou zdravotní následky (expozice, zra-
nění, smrt), škody na majetku, dopady na životní prostředí, nutnost evakuace apod. Dále se může jednat o dosah pásem 
ohrožení tlakovou vlnou, dosah působení tepelné radiace pro zvolenou dobu expozice, dosah zamoření pro zvolenou 
toxickou koncentraci aj. Odhad těchto následků a dopadů na lidi, hospodářská zvířata, majetek a životní prostředí se 
stanoví pomocí modelování fyzikálně chemických procesů a jevů, které se objevují v událostech a koncových stavech 
určených scénářů. Hodnocení následků pomáhá stanovit opatření pro prevenci závažných havárií a zmírňování jejich 
následků. Dále se používá pro tvorbu havarijních plánů (vnitřních i vnějších) a pro územní plánování v okolí objektů 
nebo zařízení. 

Modelování v kontextu analýzy je určitý zjednodušený popis vybraných vlastností studovaného objektu nebo zařízení 
a dějů v nich probíhajících, sestavovaný pro pochopení a zobecnění jejích zákonitostí. Obvykle bývá vyjádřen matema-
tickými pojmy. Pro sestavení matematického modelu je nutná dobrá znalost požadovaných vstupních informací a pří-
slušných zákonitostí. Každý matematický model zachycuje reálné jevy jen přibližně, ve zjednodušené formě. Základem 
pro modelování fyzikálně chemických procesů a jevů je materiálová bilance posuzovaného systému. V podrobnějším 
popisu postupu lze uvést, že prvním krokem je modelování zdroje úniku pro popis šíření nebezpečných látek. Dále to 
jsou fyzikální modely transportu nebezpečné látky (odpařování nebezpečné látky z kaluže a disperzní modely pro před-
pověď šíření nebezpečné látky). Následuje modelování následků a zranitelnosti – modely výbuchů a jejich účinků (např. 
přetlak, rozlet fragmentů zařízení po výbuchu, nepřímé účinky jako je zhroucení budov atd.), modely požárů ( tepelná 
radiace), modely účinků pro toxické látky a modelování dopadů na životní prostředí. Většinou je třeba volit konzervativní 
přístup k modelování, který je založený na předpokladu, že z důvodu bezpečnosti je nutno při odhadech a výpočtech zvá-
žit takové vstupní údaje veličin, které vystihují nejméně příznivý případ. Skutečné riziko činnosti (systému) by nemělo 
být horší než výsledek ocenění konzervativním způsobem. Při zavedení odpovídajících preventivních opatření by měla 
být zajištěna nejvyšší dosažitelná bezpečnost. Nesmí se zapomenout i na nejistotu (neurčitost) dat, protože vstupní data 
mohou mít určitý rozptyl a mohou být zatížená náhodnými chybami. Výpočet proto vykazuje určitou míru nejistoty, což 
je třeba brát v úvahu při řízení rizika.

V okamžiku, kdy dojde ke ztrátě nebo porušení soudržnosti zařízení s nebezpečnou látkou, dochází k úniku této 
nebezpečné látky a je třeba určit kvalitativní a kvantitativní parametry tohoto úniku, což může být provedeno použitím 
softwarových produktů, nebo pouze klasickou metodou „tužka a papír“. Pro výpočet parametrů úniku je třeba znát 
vlastnosti nebezpečné látky, charakteristické údaje zařízení, ve kterém se nebezpečná látka nachází, místo a dobu trvání 
úniku. Po určení skupenství (fáze) uniklé nebezpečné látky se určí další potřebné údaje, jako jsou např. rychlost úniku, 
množství mžikového odparu kapaliny, množství stržené kapaliny do oblaku a následné odpaření, rychlost odparu kapa-
liny z vytvořené kaluže aj. 

Únik nebezpečné látky bez závažných následků může v lepším případě zůstat jediným projevem nežádoucího vývoje 
událostí. V řadě případů však dochází k dalšímu nežádoucímu rozvoji počáteční události, buď samovolně nebo vnější 
iniciací s následkem různých druhů požárů, výbuchů, toxického působení, působení na životní prostředí, majetek, popř. 
jejich kombinaci. Na obrázku č. 1 je schéma fyzikálních projevů a následků havárií, jejichž výchozí událostí je únik 
nebezpečné látky. 
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Obrázek č. 1: Schéma fyzikálních projevů úniku a možných rozvojů havárie

Obvykle se uvažují tyto základní scénáře: únik z procesního potrubí – ruptura (otvor) potrubí největšího průměru 
a menší otvory různě definované, únik z hadice – ruptura plného průměru hadice, dále pojistný systém uvolňující látku 
přímo do atmosféry – předpoklad únik celkového množství do ovzduší, u nádob – ruptura odvozená od největšího proces-
ního potrubí připojeného k nádobě, dále přetečení nebo vylití látky ze zásobníku, ostatní úniky podle zkušeností s danou 
technologií na daném zařízení. Úniky nebezpečných látek představují různá nebezpečí: nedostatek kyslíku ve vzduchu 
(potíže s dýcháním), vniknutí uniklé látky do sacích přívodů pro okolní procesy a do ventilačních systémů, expanzní 
síla z vysokých tlaků a mžikově se odpařujících kapalin, dále teplotní extrémy následkem úniku kryogenních kapalin, 
úniků horkých médií nebo nežádoucím vývojem chemických reakcí, dále je to omezení viditelnosti při tvorbě aerosolu, 
vytvoření výbušné směsi v rozmezí dolní a horní meze výbušnosti, požár a následná tepelná radiace z požáru, výbuch 
a následné tlakové účinky, toxické a ekotoxické působení nebezpečné látky aj.

Pro stanovení následků úniku nebezpečné látky (plyn nebo pára) je třeba znát kromě rychlosti úniku a uniklého 
množství také koncentraci uniklé látky v zasažené oblasti. Existuje řada modelů rozptylu plynu (par), které stanoví kon-
centrační profil v zasažené oblasti při uvážení výše uvedených podmínek. Rozlišují se modely pro „těžký plyn“ – málo 
vznosný, „lehký plyn“ – vznosný plyn a „neutrální plyn“ podle relativní hustoty plynu. Látka po úniku do atmosféry 
vytváří oblak, který je pak rozptylován ve směru větru. Existují dva rozdílné mechanismy rozptylu: vznášivý rozptyl pro 
plyny lehčí než vzduch, kdy oblaky jsou pasivně transportovány větrem a rozptyl těžkého plynu pro plyny nebo směsi 
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těžší než vzduch. V tomto případě existuje nejdřív fáze klesání, během níž je dominantní silou gravitace, protože oblak je 
těžší než vzduch. Během této fáze vstupuje do oblaku vzduch, který ho zahřívá a zřeďuje, a tím ho činí lehčím. Existuje 
přechodná fáze a potom pasivní rozptylová fáze, protože hustota oblaku se významně snížila a oblak se stal lehčí než 
vzduch. Důležitými parametry při tomto hodnocení následků jsou meteorologické podmínky a morfologie terénu, které 
při rozptylových jevech hrají jednu z nejdůležitějších rolí. 

Meteorologické podmínky jsou určeny rychlostí a směrem větru, teplotou a vlhkostí vzduchu, atmosférickým tlakem 
a třídou stability. Třída stability je klasifikována v závislosti na parametrech jako jsou rychlost větru a denní a noční 
oblačnost. Obecně platí, že když je počasí stabilní nebo neutrální, pak se očekává, že uniklé látky se budou dostávat do 
delší vzdálenosti, než se jejich koncentrace sníží. 

Morfologie terénu hraje důležitou roli při rozptylu uniklých látek (a tím také při hodnocení následků), protože fyzi-
kální překážky nebo terénní zvláštnosti mohou ochránit určité oblasti a prostory nebo naopak způsobit velké problémy 
jiným prostorům a oblastem. Např. rozptyl nebezpečných látek v údolích se velmi liší od rozptylů v rovném terénu. 
Drsnost povrchu má rovněž velký význam. 

Existuje mnoho rozptylových modelů, které se dají rozdělit podle chování vytvořeného oblaku na modely pro vznášivý 
rozptyl (známé také pod označením pasivní nebo Gaussův rozptyl) a modely pro rozptyl těžkého plynu. Další modely se 
dělí podle trvání úniku, tj. zda může být únik považován za okamžitý (puff) nebo kontinuální (plume). Dalším měřítkem 
pro rozdělení je složitost modelování, kdy existují jednoduché modely a složité 3D modely, které berou v úvahu reliéf 
terénu. Hlavním výstupem z těchto modelů je profil koncentrace v každém bodě a čase kolem zdroje, který je požadován 
pro výpočet dávky u toxických látek, a pro výpočet hořlavého nebo výbušného množství u hořlavých látek. 

Pro modely požárů lze uvést, že v případě úniku hořlavé látky je velmi pravděpodobné, že dojde k zapálení iniciačním 
zdrojem a ke vzniku požáru. Požáry mohou být důsledkem úniku, ale také mohou být vzaty v úvahu jako zdroj úniku 
nebezpečných a toxických zplodin hoření. Hlavní typy požárů jsou: tryskový plamen (jet fire), mžikový požár (flash 
fire), ohnivá koule (fire ball) a požár kaluže (pool fire). Nebezpečné zplodiny hoření pocházejí hlavně z požárů, kdy hoří 
složité chemické látky. Složité reakční produkty hoření se mohou vyskytovat i u spalování jednoduchých paliv, pokud 
není jejich spalování dokonalé. Rozptyl zplodin hoření lze studovat pomocí modelů chování stoupajících kouřových 
vleček z požáru.

Tryskový plamen (jet fire) se vyskytuje tehdy, pokud dojde k okamžitému zážehu výtoku stlačeného hořlavého plynu, 
kapaliny nebo dvoufázového výtoku plyn/kapalina. Zvláštní riziko se vyskytne, pokud tryskový plamen zasáhne zrani-
telnou překážku, např. zásobník nebo potrubní trasu. Tepelná radiace z tryskového plamene může být intenzivní, ale tyto 
požáry ve srovnání s požárem kaluže rozlité kapaliny mají velmi omezený rozsah. 

Mžikový požár (flash fire) se vyskytuje tam, kde je oblak hořlavých par zapálen s malým zpožděním po počátku úniku 
(zapálení se zpožděním). Požár se rychle šíří na celý oblak. Pokud nejsou přítomny žádné překážky, pak se rychlost šíření 
plamene zvyšuje a oblak je malý, přetlak způsobený rozpínáním plynu způsobeným mžikovým požárem je omezený 
a hlavním zdrojem nebezpečí je tepelná radiace. Jestliže se rychlost šíření plamene zrychluje, může se požár vyvinout 
ve výbuch oblaku par.

Ohnivá koule (fire ball) se vyskytne tehdy, jestliže při úplném roztržení tlakových nádob, které obsahují hořlavé plyny 
zkapalněné tlakem, dojde k okamžitému zapálení, například v případě selhání zásobníku propan-butanu při proděra-
vění plamenem. Tento jev je též znám u výbuchu rychle se rozpínajícího oblaku par vroucí kapaliny (Boiling Liquid 
Expanding Vapour Explosion, BLEVE). Bouřlivé mísení rozpínající se kapaliny a par se vzduchem způsobuje prudké 
hoření a ohnivá koule stoupá vzhůru ovzduším. Energie z ohnivé koule je především vyzářena v podobě tepelné radiace 
a dále se jedná o letící fragmenty roztržené nádoby, zatímco vzniklý přetlak není podstatný.

Požár kaluže rozlité kapaliny (pool fire) se vyskytuje tehdy, pokud jsou zažehnuty páry hořlavé, těkavé kapaliny. Ve 
srovnání s tryskovým plamenem může být velikost tohoto typu požáru mnohem větší a kromě tepelné radiace mohou 
být toxické zplodiny hoření významnou součástí nebezpečných účinků.

Požár tuhé látky (fire in solid) vznikne obvykle bud‘ přímým zapálením, vnějším ohřevem nebo autoohřevem zásoby 
chemické látky. Kromě šíření ohně a tepelné radiace jsou hlavním zdrojem nebezpečí u požárů pevných chemických 
látek toxické zplodiny hoření.

U modelů výbuchů můžeme rozlišovat výbuchy uvnitř zařízení, které také mohou zahrnovat i fyzické výbuchy vlast-
ního zařízení a výbuchy vně zařízení. Jako typické příčiny výbuchů uvnitř zařízení jsou vnější ohřev zařízení, tlakové 
přeplnění, neřízené chemické reakce a výbuchy prachu. Výbuchy vně zařízení (které ale mohou nastat také v uzavřeném 
prostoru) jsou hlavně způsobeny vznícením hořlavých par uniklých předchozí ztrátou těsnosti zařízení. Hlavní zdroje 
nebezpečí jsou létající fragmenty zařízení (u fyzických výbuchů), tlaková vlna při výbuchu a tepelná radiace. Výbuch je 
velmi rychlé hoření, takže rozpínání plynů vyústí v rychle se pohybující tlakovou vlnu. Rozlišují se dva různé případy: 
deflagrace, kdy rychlost tlakové vlny je nižší než rychlost zvuku (za daných podmínek), a detonace, kdy rychlost tlakové 
vlny je vyšší než rychlost zvuku.

Výbuch oblaku par (Vapour Cloud Explosion, VCE) – pro jeho vyhodnocení se obvykle používají dva modely: model 
TNT, který vypočítává hmotnost TNT (trinitrotoluen) ekvivalentní uniklé hořlavé látce a odhaduje přetlak v závislosti 
na vzdálenosti z příslušné TNT křivky, a model TNO, který počítá charakteristickou výbuchovou délku a z ní přetlak 
v závislosti na vzdálenosti. VCE je obvykle výsledkem zpožděné iniciace uniklé hořlavé látky.
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Výbuch expandujících par vroucí kapaliny (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, BLEVE) se objeví po náhlém 
úniku velkého množství stlačené přehřáté kapaliny do atmosféry. Výsledkem je ohnivá koule (fireball) pocházející ve 
skutečnosti z atmosférického hoření oblaku tvořeného směsí par a vzduchu. 

Dalším důležitým jevem je tzv. domino efekt. Domino efekt je nežádoucí účinek spojený hlavně s požáry, výbuchy 
a letícími troskami. Za určitých okolností a podmínek je možné, že se havárie, která se vyskytla v jedné jednotce, zaří-
zení nebo objektu, rozšíří také na sousední jednotky, zařízení nebo objekty, a tím vznikne řetězová závažná havárie s roz-
sáhlými následky. O možnosti a hodnocení domino efektu pojednává metodický pokyn MŽP pro hodnocení možnosti 
vzniku kumulativních a synergických účinků závažné havárie a domino efektu.

Modely rozptylů, požárů a výbuchů poskytují ohodnocení koncových stavů nehodových událostí kvantifikací hlavních 
fyzikálních parametrů (koncentrace, tepelná radiace, přetlak) těchto jevů. Modely zranitelnosti (modely dávek či odezvy) 
poskytují ohodnocení dopadů těchto fyzikálních jevů na příjemce, a to kvantifikací odezvy příjemců na tyto nepříznivé 
fyzikální jevy.

Existují hlavní tři kategorie účinků: účinky toxických plynů, účinky tepelné radiace a účinky nárazové přetlakové vlny. 
Modely toxických účinků se používají pro hodnocení následků expozice toxickým plynům na lidské zdraví. Je obtížné 
přesně ocenit účinek expozice toxickým látkám. Hlavními důvody jsou skutečnosti, že existují rozmanité účinky (např. 
podráždění, dušení, slepota, poškození smyslových orgánů, smrt) a rozmanité stupně odezvy jednotlivců v typické 
populaci. Navíc existuje výrazný nedostatek dat týkajících se těchto účinků a experimentování není možné. Data jsou 
obvykle získávána z řízených experimentů na laboratorních zvířatech. Extrapolace těchto dat na člověka je proto jedinou 
dostupnou technikou. Při analýze účinků toxických látek se používají následující prahové hodnoty:
• LC50: střední smrtelná koncentrace – koncentrace látky, pro kterou se předpokládá, že způsobí v daném časovém 

intervalu smrt u 50 % jedinců zvířat vystavených účinkům látky po určitou dobu (obvykle 10 nebo 30 minut);
• LD50: střední smrtelná dávka – dávka, u které se předpokládá, že způsobí v daném časovém intervalu smrt 

u 50 % jedinců zvířat vystavených účinkům látky;
• IDLH: okamžitě nebezpečná pro život a zdraví – maximální koncentrace látky ve vzduchu, které může být zdravý 

pracovník vystaven po dobu až 30 minut a ještě být schopen uniknout bez ztráty života nebo bez nevratných 
poškození zdraví.

Kromě těchto hodnot se používají různé směrné hodnoty dalších definovaných prahových hodnot, hlavně pro účely 
havarijního plánování, jako jsou např. hodnoty ERPG, AEGL, SPEGL, EEGL, DTL a AETL.

Další metodou stanovení toxických účinků látek je použití probit analýzy a tzv. „probit funkce“ (zkratka z „pro-
bability unit“). Probit analýza je statistická technika, pomocí níž je vyjádřen vztah mezi odezvou a podnětem. Při 
hodnocení dopadů událostí se stanoví pravděpodobnostní vztah mezi logaritmem velikosti dávky z události (např. 
následky jako je toxicita, tepelná radiace a přetlak) a odpovědí v % pravděpodobně exponované populace (např. fatalita). 
Původní typická zpravidla esovitá křivka „dávka – odpověď“ (logaritmus dávky na ose x, odpověď, např. pravděpo-
dobnost fatality, na ose y) je transformována na tzv. probit funkci, což je lineární křivka „dávka – probit“ (logarit-
mus dávky na ose x, probit na ose y), kterou můžeme vyjádřit rovnicí. Rovnice kvantifikace probit je obvykle tvaru  
Y = a + b log (dávka), kde a, b jsou koeficienty stanovené pro některé plyny v případě analýzy působení toxických 
látek, a koeficienty stanovené pro případy hodnocení dopadů tepelné radiace a přetlaků. Probit lze pak transformovat 
buď pomocí grafu nebo tabelovaných hodnot na zájmová % pravděpodobného zasažení. Metoda je přibližná, ale dovoluje 
kvantifikaci následků při expozici. 

Modely účinků tepelné radiace využívají stanovených nejdůležitějších prahových hodnot uvažovaných účinků tepelné 
radiace na osoby a stavby. Kromě uvedených prahových hodnot se používá také výše zmíněné probit metody. Modely 
účinků nárazové přetlakové vlny využívají pro kvantifikaci účinků nárazové přetlakové vlny podobných tabulek jako pro 
účinky tepelné radiace nebo výše uvedené probit metody. 

Ze softwarových produktů pro hodnocení následků lze uvést např. ALOHA, WHAZAN, PHAST, SAFETI, RISKAT, 
EFFECTS, DAMAGE, ROZEX, TEREX. 

 Složitější situace je u hodnocení dopadů na životní prostředí. Pro studium možné závažné havárie z pohledu následků 
pro životní prostředí musí být známy vlastnosti nebezpečné látky při jejím pohybu a kontaktu s jednotlivými složkami 
životního prostředí (včetně možných kumulativních účinků) a musí se specifikovat expoziční cesta, tj. spojení mezi 
zdrojem rizika a receptorem. Následně je třeba ocenit pravděpodobnost a četnost výskytu havárie. Při závažných havá-
riích dochází podle dostupných údajů ve 45 % ke kontaminaci vody, což má dopady nejen na vodní a půdní systém, ale 
následně i na obyvatelstvo. Základem je modelování šíření a rozptylu nebezpečné látky v povrchové nebo podzemní 
vodě a půdě, což je mnohdy značně obtížné, protože při šíření dochází i k interakci nebezpečné látky s daným prostře-
dím. Pro vyhodnocení je ale třeba stanovit předem kritéria přijatelnosti. 

Pro řešení aktuálních následků závažné havárie na povrchové vody existují různé modely, jako např. holandský model 
PROTEUS, jehož výstupem je množství unikající nebezpečné látky do toku, odhad objemu kontaminované povrchové 
vody a délky zasaženého břehu a také odhad kumulativní četnosti úniku nebezpečné látky.

Odhad pravděpodobnosti reprezentativních scénářů závažných havárií (kapitola 9)
V procesní bezpečnosti je pravděpodobnost chápána jako míra výskytu nějaké události. Může být vyjádřena jako čet-

nost (např. počet událostí za rok) nebo jako pravděpodobnost výskytu události během určitého časového intervalu (např. 
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roční pravděpodobnost) nebo jako podmíněná pravděpodobnost (např. pravděpodobnost výskytu události daná výskytem 
předchozí události, za současného splnění jisté podmínky). 

Výraz pro pravděpodobnost výskytu nějaké události nebo její sekvence během časového intervalu je vyjádřena jako 
číslo mezi 0 a 1. Pravděpodobnost tedy vyjadřuje předpověď do budoucnosti na základě zkušeností z minulosti, tj. číselně 
vyjadřuje předpoklad, že se nějaká událost stane (v intervalu hodnot 0 až 1). 

U reprezentativních scénářů byly určeny následky a nyní je třeba určit jejich pravděpodobnost, tedy provést odhad 
počtu výskytu reprezentativních scénářů závažných havárií za časovou jednotku. Proto je třeba dosadit do příslušných 
logických větví ve vývoji scénáře příslušné dílčí pravděpodobnosti pro jednotlivé události, a pomocí Booleovy algebry 
vypočítat, resp. provést inženýrský odhad výsledné pravděpodobnosti pro koncové stavy scénářů, a tak postupovat 
u všech reprezentativních scénářů.

Pro určení pravděpodobnosti a četnosti jsou obvyklé tyto přístupy: použití generických dat (z literatury) nebo specific-
kých údajů daného objektu nebo zařízení (data z provozu a údržby), popř. jejich kombinace (např. Bayesovské metody) 
nebo metody analýzy stromu poruch (Fault Tree Analysis – FTA) a analýzy stromu událostí (Event Tree Analysis – ETA). 
Lze využít i podložený úsudek expertů. Zdroje dat musí být uvedeny v dokumentu. 

Pokud se použité hodnoty pravděpodobností událostí neshodují s historickými nebo příslušnými generickými údaji 
z literatury, měla by tato skutečnost být náležitě odůvodněna. 

Posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování) lidského činitele (kapitola 10)
Pro účely zákona je posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení prováděno jako posouzení vlivu spoleh-

livosti a chybování lidského činitele při výkonu stanovených pracovních činností.
K tomuto účelu je vypracován samostatný metodický pokyn MŽP k rozsahu a způsobu vypracování posouzení vlivu 

lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik. 

Metodiky použité při analýze rizika (kapitola 11)
V dokumentu musí být uvedeny metodiky použité při analýze. 

Veřejně nepublikované metodiky (kapitola 12)
V dokumentu musí být uvedeny podrobné popisy v případě použití veřejně nepublikovaných metodik. Všechny 

podstatné záležitosti (postup, výpočty atd.) je nutno dokumentovat a dokladovat, obzvláště pak v případech, kdy byly 
aplikovány postupy chemického inženýrství za použití vlastních výpočetních programů. Tento požadavek je samozřejmě 
nutno realizovat s ohledem na ochranu autorských práv k příslušným produktům.

Stanovení míry rizika reprezentativních scénářů závažných havárií (kapitola 13)
Pro stanovení míry rizika reprezentativních scénářů závažných havárií se nejčastěji používá vyjádření tzv. individuál-

ního a společenského rizika. Individuální riziko je riziko pro osobu v určitém místě v blízkosti zdroje rizika (individu-
ální fatalita, individuální riziko zranění, individuální riziko obdržení nebezpečné toxické dávky). Mělo by být doplněno 
časovým úsekem, ke kterému se tato míra vztahuje. Geografické rozdělení rizika je míra rizika pro jednotlivce v různých 
bodech v okolí zdroje rizika (izolinie rizika). Individuální riziko nezávisí na hustotě populace v okolí zdroje rizika.

Společenské (skupinové) riziko je riziko, kterému je vystavena skupina lidí ovlivněných událostí (postižených 
následky havárie). Je vyjádřeno jako vztah mezi frekvencí a počtem lidí, kteří budou určitým způsobem poškozeni. Je 
zobrazeno f – N křivkou, která představuje grafický vztah četnosti události (f), při které může nastat určitý počet nežá-
doucích následků (N). Jestliže následky jsou počet úmrtí, pak f – N křivka ukazuje počet nehod za rok, při nichž dojde 
k N nebo více úmrtím na jednu nehodu (kumulativní rozdělení). Tento graf ukazuje kolik lidí je vystaveno rozličným 
úrovním rizika. Společenské riziko závisí na rozdělení populace v okolí zdroje rizika.

Zákon definuje riziko jako pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během 
určité doby nebo za určitých okolností. V analýze se provádí popis rizika použitím tzv. rizikových tripletů (pro i-tou 
událost scénář si této události, pravděpodobnost jejího výskytu pi a následky této události ni). Riziko pak sestává z řady 
trojic: R = {si, pi, ni}. Míra rizika v kvantitativní analýze je číselné vyjádření kombinace výsledku odhadu následků 
a odhadu pravděpodobnosti analyzovaného scénáře nežádoucí události – závažné havárie, např. matice rizika, jed-
norozměrná míra rizika, střední míra úmrtí, izolinie rizika (individuální riziko), f – N křivka (společenské riziko). 
Pro znázornění výsledků míry rizika se používají tabulky, grafy nebo obrázky. Pro odlišnou míru rizika událostí  
s nízkou frekvencí a vysokými následky oproti událostem s vysokou frekvencí, ale s nízkými následky, se používá tzv. 
vážené riziko, např. mocninový koeficient u následků (R = f x N2). Výsledky stanovení míry rizika reprezentativních 
scénářů závažných havárií slouží pro hodnocení rizika v daném objektu nebo zařízení.

Hodnocení přijatelnosti rizik vzniku závažných havárií (kapitola 14)
Hodnocení rizika je komplexní proces kvantitativního stanovení četnosti nebo pravděpodobnosti nežádoucích událostí 

a jejich následků. V případě závažné havárie se jedná o hodnocení dopadů na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat 
a dopadů na životní prostředí a majetek. Tento proces je ještě většinou doplněn o rozhodnutí o závažnosti rizika nebo 
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jeho složek na základě výsledků analýzy buď relativním oceněním strategie snižování rizika nebo porovnáním s cílovým 
rizikem. 

Při hodnocení přijatelnosti rizika se jedná o porovnání hodnoty předchozím postupem odhadnutého rizika závažné 
havárie v objektu nebo zařízení s hodnotami mezní přijatelnosti rizika (kritérii přijatelnosti rizik) a následné rozhodnutí 
o přijatelnosti či nepřijatelnosti rizika nebo jeho složek. Přijatelnost rizika, vyjádřená v pojmech jako jsou akceptovatel-
nost rizika nebo tolerovatelnost rizika, je pro jednotlivce a pro společnost různá. Vnímání rizika veřejností, vyjádřeného 
ve výrazech akceptovatelné a tolerovatelné úrovně rizika, je různé. Pod pojmem akceptovatelné riziko se rozumí riziko, 
na které je jednotlivec pro účely vlastního života nebo práce připraven, bez jakéhokoliv ohledu na jeho řízení. Výdaje 
na další redukci takového rizika se obvykle neuvažují. Naproti tomu pojem tolerovatelné riziko je riziko, se kterým je 
společnost ochotná žít pro zabezpečení příjmů a v důvěře, že toto riziko je správně řízeno, kontrolováno a dále reduko-
váno, když je to možné. Přijatelnost rizika záleží na sociálních, ekonomických a politických faktorech a na vnímaném 
prospěchu, vznikajícím kladnou činností zdrojů rizik z pohledu analýzy nákladů a přínosů pro společnost. Je známo, že 
veřejnost akceptuje ochotněji riziko až o tři řády vyšší z aktivit, kterých se zúčastňuje dobrovolně. U hodnocení přijatel-
nosti rizika je také nutno kromě porovnávání vyčíslené míry rizika uvážit další následky, které mají vliv na společnost 
a zpětně na vnímání a toleranci rizika. U přímých i nepřímých účinků na člověka, kromě úmrtí a zranění, popř. vzniku 
dlouhodobých chorob, je to ztráta zaměstnání nebo domova, psychologické následky, ztráta soudržnosti komunity, poli-
tické následky aj. U fyzických účinků na okolí je to kromě přímých škod na objektech a zařízeních, škod na přepravě 
a narušení infrastruktury také chátrání majetku, který nebude hned opraven. V ekonomické oblasti je to pak přerušení 
činnosti, ztráta na produkci a pracovní síle, náklady na obnovu, ztráta postavení na trhu příp. pokles hodnoty akcií, 
možné omezení přílivu kapitálu následnou opatrností investorů, reakcí v oblasti pojišťování atd. 

Cílené snižování rizika je kromě morální odpovědnosti provozovatele ke společnosti možné jen při respektování všech 
jeho souvislostí, včetně ekonomických. Proto je třeba provádět optimalizaci nákladů na řízení rizika. Opatření na snížení 
rizika se hodnotí i po stránce hodnocení jejich efektivnosti, a proto se obvykle aplikuje analýza poměru vynaložených 
nákladů k výslednému přínosu (Cost-Benefit Analysis – CBA, analýza nákladů a přínosů). Pro snižování rizika se mohou 
použít opatření snižující následky událostí (např. nižší zádrže nebezpečných látek, používání méně nebezpečných látek) 
nebo snížení pravděpodobnosti událostí (např. záložní zařízení, obchvaty, instrumentace, alarmy). Riziko je tedy nutné 
snižovat až na úroveň, kdy výdaje na snížení rizika se stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika.

Ke snižování rizika lze přistoupit z hlediska principu ALARA (As Low As Reasonably Achievable), tj. princip sni-
žování rizika na tak nízké, jak je to rozumně (racionálně) dosažitelné, resp. principu ALARP (As Low As Reasonable 
Practicable), tj. princip snižování rizika na tak nízké, jak je to rozumně (racionálně) proveditelné (náklady na další sní-
žení rizika jsou neúměrné k přínosu získaném realizací těchto opatření). Oba principy rozlišují v přijatelnosti rizika tři 
úrovně: neakceptovatelné riziko, tolerovatelné riziko a riziko široce akceptovatelné (viz obr. č. 2). 

Obr. č. 2: Teoretické příklady kritérií přijatelnosti pro individuální a společenské riziko
[Land Use Planning Guidelines in the context of Article 12 of the Seveso II Directive 96/82/EC as amended by 

Directive 105/2003/EC. Christou, M.D., Struckl, M. and Biermann T.(Eds); JRC, September 2006]

Pokud se riziko dostane do oblasti neakceptovatelného rizika, pak musí být redukováno. Další možností je, že před-
mětné riziko se dostane do oblasti tolerance rizika, tudíž riziko je přijatelné, protože se dosahuje žádoucího užitku 
z provozované činnosti. Zde se může riziko přibližovat těsně k horní hranici přijatelnosti, pak je riziko tolerovatelné, 
jestliže redukce rizik je neproveditelná nebo její následky jsou očividně v disproporci k získanému zlepšení. Toto je třeba 
v dokumentu doložit. Pokud se předmětné riziko nachází v akceptovatelné oblasti rizika, pak nejsou potřeba dodatečná 
opatření k jeho snížení, ale je třeba doložit, že je udržován stav potřebný k udržení jistoty, že riziko zůstává v této úrovni. 
Uvedené principy sleduje i text § 2 vyhlášky č. 256/2006 Sb., kde v odstavci (4) je uvedeno: V případě, že výsledná 
hodnota rizika závažné havárie se jeví pro daný zdroj rizika jako nepřijatelná, provede se podrobnější analýza, a dle 
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potřeby se stanoví a realizují organizační a technická opatření ke snížení tohoto rizika, prověřená opakovanou analýzou 
a hodnocením rizika. Přijatelnost nebo nepřijatelnost rizika pro daný objekt nebo zařízení je dána souhrnem výsledků 
provedené analýzy a hodnocení rizik a vyhodnocení dalších místních podmínek a faktorů, zejména sociálních, ekonomic-
kých, užívání území a dalších.

Opatření k nepřijatelným zdrojům rizik (kapitola 15)
Pokud se analýzou a hodnocením rizik zjistí, že v objektu nebo zařízení existují zdroje rizik, které jsou v oblasti 

nepřijatelného rizika, popř. leží na hranici této oblasti, pak v dokumentu musí být uveden popis bezpečnostních opatření 
k eliminaci nepřijatelných zdrojů rizik, plán jejich realizace a systém kontroly plnění tohoto plánu. Stejný přístup se 
aplikuje v případě zjištění nedostatečnosti bezpečnostních a ochranných opatření.

Navržená opatření by měla být proveditelná a efektivní. Po navržení organizačních a technických opatření ke snížení 
rizika je třeba tato opatření podrobit dodatečné analýze za účelem zhodnocení jejich přínosu ke snížení daného rizika.

Opatření pro prevenci závažných havárií a pro omezování a zmírňování jejich následků směřují zpravidla do následu-
jících okruhů:
a) zvýšení spolehlivosti a zlepšení řídícího systému procesu včetně zavedení záložních systémů řízení a jejich moni-

toringu a systému pro rychlé odstavení operačních jednotek,
b) zavedení ochrany proti výpadkům energií, přístrojů bezpečných při poruše, zdvojování nejdůležitějších operač-

ních jednotek a poplachových systémů včetně detekce plynů,
c) provedení stavebních úprav, jako je ochrana podpěr potrubí, ochrana kabelových lávek, zlepšení odolnosti zařízení 

proti korozi, umístění dalších čerpadel a ovládacích prvků,
d) zřízení havarijních jímek nebo sběrného zásobníku, na uniklé látky, zařazení nouzových uzavíracích ventilů,
e) oddělení chemické, dešťové a splaškové kanalizace a zřízení akumulace pro zadržování a likvidace odpadní 

a hasební vody při likvidaci závažné havárie,
f) zavedení systémů protipožární ochrany a ochrany proti výbuchu, vyloučení zdrojů iniciace, dostatek hasicích pří-

strojů, použití bezpečné atmosféry, polní hořák, havarijní odvětrání včetně odrazných stěn pro svedení rázových 
vln výbuchů, odlehčení při výbuchu, výfukové konstrukce, dostatečná ventilace,

g) vybavení zařízeními pohlcujícími účinky havárií a k omezování velikosti havarijních úniků, absorpční soustavy, 
vodní rozprašovače a clony, drenáž, řešení pohyblivých spojení, 

h) oddělené skladování nebezpečných látek podle vlastností, včetně stavby podzemních potrubí a zásobníků proti 
výbuchu,

i) zvláštní bezpečnostní opatření proti neoprávněným zásahům pro zabezpečení perimetru objektu nebo zařízení, 
a jiná opatření.

Obecně pro nakládání s nebezpečnou látkou mohou být vytvořeny různé typy ochranných či bezpečnostních bariér. 
Příklady těchto bariér jsou:
a) realizace vnitřně bezpečnějšího procesu a jeho účinná kontrola,
b) poplachové systémy a odezva lidského činitele,
c) aktivní ochranné prvky a automatická odezva na mimořádné stavy, 
d) pasivní zařízení pro zadržení či směrování úniku, jako např. ochranné jímky, výfukové stěny, vodní stěny,
e) ochranné a zásahové prostředky v objektu nebo zařízení, jako např. požární jednotka, 
f) ochranné a zásahové prostředky mimo objekt nebo zařízení.

Systém trvalého sledování účinnosti opatření pro omezování rizik (kapitola 16)
Trvalým cílem každého provozovatele by měl být stav „bez havárií“. V dokumentu musí být uveden popis systému 

trvalého sledování účinnosti opatření pro omezování rizik. Musí být uvedeno, jak jsou sledována a vyhodnocována 
opatření pro omezování rizik. Cílovým indikátorem vyhodnocení může být, zda došlo ke snížení rizika (během nějakého 
časového období) – např. snížení počtu lidí v zóně rizika, snížení dopadů na životní prostředí, snížení pravděpodobnosti 
havárií, zmenšení zón ohrožení atd. 

Provozovatel by měl trvale zvyšovat bezpečnost procesů. Zejména v případě nových projektů a změn by měl usilovat 
o eliminaci nebezpečných látek a nebo o jejich náhradu méně nebezpečnými, o snížení množství nebezpečných látek, 
jak v procesu, tak při skladování, na nejnižší možnou míru, o výběr takových provozních podmínek nebo podmínek pro 
nakládání s látkami, které minimalizují riziko, o zavedení dalších ochranných a bezpečnostních bariér, např. konstrukce 
systému, který vydrží nejhorší možnou havárii bez ztráty své celistvosti, o další doplnění bezpečnostních systémů k za-
stavení nebezpečné události, o instalaci dalších zadržovacích bariér pro zachycení havarijních úniků, o užití adekvátních 
bezpečných vzdáleností od zařízení atd. Pomůckou mohou být dvě příručky OECD: 
• Návod OECD pro indikátory výkonu prevence [Guidance on Safety Performance Indicators. Guidance for 

Industry, Public Authorities and Communities for developing SPI Programmes related to Chemical Accident 
Prevention, Preparedness and Response. OECD Environment, Health and Safety Publications Series on Chemical 
Accidents, No. 11, OECD 2003], 

• Základní principy OECD pro prevenci chemických havárií, havarijní připravenost a zásahy [OECD Guiding 
Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response. Guidance for Industry (including 
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Management and Labour), Public Authorities, Communities and other Stakeholders, 2nd ed., OECD Environment, 
Health and Safety Publications, Series on Chemical Accidents, No. 10, OECD 2003].

Posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochranných opatření (kapitola 17)
V závěru dokumentu by měla být uvedena informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochran-

ných opatření v souvislosti s existujícími riziky. Provozovatel na základě výsledku hodnocení rizika v dokumentu pro-
kazuje a popisuje všechna nezbytná opatření k prevenci a omezení následků závažných havárií, tak aby byl zřejmý jejich 
přínos ke snížení rizika. 

Čl. 4

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dne 1. března. 

V Praze dne 30. ledna 2007

Ing. Pavel Forint, v. r.
ředitel odboru environmentálních rizik
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5.

METODICKÝ POKYN

odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí  
k rozsahu a způsobu zpracování dokumentu „Posouzení vlivu lidského činitele 

na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik“  
podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Článek 1

Úvod

Ministerstvo životního prostředí doporučuje tímto metodickým pokynem způsob a rozsah posouzení vlivu lidského čini-
tele (LČ) na objekt nebo zařízení, vyplývající z ustanovení zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., 
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o prevenci závažných havárií), dále jen „zákon“, resp. vyhlášky č. 256/2006 Sb.

Tento metodický pokyn je určen správním úřadům, ale má pomoci také právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, 
a kontrolním orgánům, které budou provádět inspekce podle zákona.

Metodický pokyn je zaměřen zejména na:
• stanovení rámce a principu posuzování vlivu LČ na objekt nebo zařízení,
• doporučený způsob a rozsah posouzení vlivu LČ na objekt nebo zařízení (kapitola 10 přílohy č.1 vyhlášky 

č. 256/2006 Sb.).
Pro účely zákona je posouzení vlivu LČ na objekt nebo zařízení řešeno jako posouzení spolehlivosti a chybování člo-

věka při výkonu stanovených pracovních činností. Toto řešení tvoří nedílnou součást analýzy a hodnocení rizik. Uvedené 
metodické přístupy pro posouzení vlivu LČ se snaží zúžit rozsah řešení na minimální, ale ještě dostatečnou úroveň s ohle-
dem na bezpečnost provozování objektu nebo zařízení a na prevenci vzniku závažné havárie. 

Článek 2

Obecné principy posouzení vlivu LČ na objekt nebo zařízení

LČ je ve většině případů rozhodující příčinou vzniku závažné havárie a výrazným způsobem ovlivňuje také její průběh. 
Sám o sobě tak představuje významný zdroj rizika, resp. riziko sám vytváří. LČ je nutno vnímat jako soubor vlastností 
a schopností člověka, posuzovaných především z hledisek psychologických a fyziologických, které vždy nějakým způ-
sobem v dané situaci ovlivňují výkonnost, efektivnost a spolehlivost pracovního systému. LČ jako zvláštní faktor v sobě 
současně integruje opatření ke zvýšení jeho spolehlivosti, např. analýzu vhodných osobnostních nároků na obsluhu. 
Proto je nezbytné, aby provozovatel analyzoval všechny aspekty tohoto faktoru a na základě analýzy provedl preventivní 
opatření. Celková spolehlivost je dána spolehlivostí všech hlavních složek LČ.

Základní rámec posouzení vlivu LČ
Vliv LČ se posuzuje v souvislosti s událostmi a procesy, které mohou vést ke vzniku a rozvoji závažné havárie. Jedná 

se o možné iniciační události, přechodové stavy a řízené procesy, do kterých může LČ přímo anebo nepřímo vstupovat, 
a to prostřednictvím výkonu kontroly nebo řízení objektů nebo zařízení, ve kterých může ke vzniku uvažované závažné 
havárie dojít. 

Posouzení vlivu LČ na systém (tj. na objekt nebo zařízení včetně příslušných rizik) zahrnuje: 
· analýzu vlivu LČ na systém, včetně popisu činností provozní obsluhy, před vznikem potenciální iniciační udá-

losti,
· analýzu systému, včetně popisu činností provozní obsluhy, v případě vzniku iniciační události,
· opatření pro eliminaci nebo omezení selhání (chybování) LČ s možným následkem vzniku závažné havárie 

u identifikovaných kritických profesí při výkonu příslušných činností.



17

Posouzení vlivu LČ na objekt nebo zařízení pro daný účel je komplexním souhrnem informací, které přehledným způ-
sobem popisují průběh a výsledky systematického posouzení možného selhání. 

Navržení následných preventivních opatření slouží pro eliminaci nebo omezení selhání (chybování) LČ s následnou 
možností vzniku závažné havárie u identifikovaných kritických pozic při výkonu příslušných prací. Tato opatření lze 
definovat pouze na základě relevantních informací, získanými analýzami spolehlivosti LČ, které popisují vliv člověka 
na bezpečnost za aktuálních podmínek, anebo analýzami chybování LČ, které slouží k odhalení možných chyb a jejich 
příčin. Tyto analýzy slouží také k následnému definování nápravných opatření odstraňujících anebo alespoň omezujících 
opakovaný vznik téže chyby. Posouzení vlivu LČ na objekt nebo zařízení lze provést kvalitativní nebo kvantitativní 
analýzou.

Posouzení spolehlivosti LČ
Posouzení spolehlivosti LČ musí vycházet z dokonalé znalosti systému, tj. objektů a zařízení, identifikovaných zdrojů 

rizik, pracovních pozic a profesí vykonávajících příslušnou činnost a způsobilosti pracovníků k jejich výkonu. Pomocí 
analýz jsou zjišťovány klíčové prvky rozhraní mezi člověkem a technickým systémem (interface) a jejich vzájemné 
interakce. V tomto smyslu je vždy klíčovým problémem nalézt pomyslnou hranici, kde končí úloha stroje a začíná role 
člověka. Rozhodující úlohu člověka je nutno dokonale poznat a popsat.

Posouzení vlivu LČ se provádí nejčastěji ve čtyřech základních krocích. Jedná se o:
· identifikaci kritických pracovních pozic,
· kategorizaci systému člověk – technologie,
· analýzu úkolů prováděných při obsluze zařízení identifikovaného jako zdroj rizika, 
· zjištění osobnostních determinant spolehlivosti LČ.

Bližší popis a způsob zpracování těchto kroků je uveden v příloze č. 1 tohoto metodického pokynu. 

Posouzení chybování LČ
Chybu LČ lze charakterizovat jako okamžitý stav, který vznikl selháním člověka, přičemž tato chyba může vést přímo 

ke vzniku nežádoucí události. Selhání lze tedy chápat jako odchylku od žádoucího stavu, který je popsán v příslušné 
dokumentaci (výkonový harmonogram, popis práce apod.). Chybování je sekvence přímo souvisejících chyb nebo 
proces, kdy nepravidelně v čase vznikají chyby bez vzájemné souvislosti. Chybovat může jedinec nebo i celý kolektiv. 
Každá chyba vzniká na základě působení určitých negativních vlivů – příčin. Pro posouzení chybování LČ je nutno pro-
vést detailní identifikaci chyb a příčin selhání.

Identifikace chyb zjišťuje organizační chyby a chyby lidského faktoru, které jsou chápány především jako selhání 
schopnosti řídit a obsluhovat zařízení s rizikem závažné havárie. Tato schopnost má zásadní význam jak pro plně auto-
matizované výrobní systémy, technologie a zařízení, tak pro ty, které vyžadují značný podíl manuální obsluhy.

Chybování a selhání LČ a jejich dopad na bezpečnost (tj. kauzální souvislost se vznikem závažné havárie nebo nega-
tivní ovlivnění průběhu mimořádné události) by měly být pečlivě a opakovaně posuzovány, prověřovány a zaznamená-
vány. 

Pokud se hovoří o možných chybách a selháních LČ činitele, uvádějí se například tyto chybové módy:
· chyby obsluhy (záměny ovladačů, chybná manipulace s ventily atd.),
· odpojení bezpečnostních systémů v důsledku chyby obsluhy,
· chyby při mísení chemických látek,
· chyby v komunikaci obsluhy,
· špatně provedené servisní a údržbářské práce,
· špatně provedené sváry,
· chyby a selhání obsluhy při řízení technologií na velínech.

Metoda TOR (Technique of Operators Review) umožňuje predikovat možné chyby člověka v rámci osmi hlavních 
funkčních oblastí, jež mohou zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost provozu. Jedná se o:
· výcvik
· odpovědnost,
· rozhodování a řízení,
· dohled,
· práce ve skupině,
· řízení,
· osobnostní rysy pracovníků,
· management.

Metoda TOR je nenáročná na aplikaci, poměrně rychlá a za pomoci vzájemně provázaných spojení (křížových odkazů) 
umožňuje zjistit základní fakta o systému. Dokáže potom stanovit možná primární selhání příslušných pracovníků, určit 
potenciální příčiny selhání, včetně propojení s jejich účinky, zhodnotit systematická selhání podle vybraného typu chyby 
a definovat realizovatelné postupy nápravných akcí (opatření). 
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Jinými metodami operujícími s databázemi variabilních chybových módů jsou např. TAFEI, SHERPA, PHEA. Jejich 
aplikace je však náročná jak na čas a personální zajištění, tak i na vyhodnocení. Proto je jejich použití omezeno pouze 
na specifické případy.

Identifikace příčin selhání je jednou z nejobtížnějších partií posouzení vlivu LČ na objekt nebo zařízení. Jedná se totiž 
o krok, ve kterém se predikuje něco, co se ještě nestalo (chyba), a zároveň se zjišťují také faktory, které mohou k této 
chybě vést.

Nejvýznamnější druhy lidských chyb a jejich obecných příčin lze shrnout následovně:
· chyby, kterým lze předejít lepším školením nebo pokyny, tj. osoba, která se chyby dopustila, nevěděla, co má 

dělat,
· chyby, kterým šlo předejít lepší motivací, tj. osoba, která se chyby dopustila, věděla, co má dělat, ale neudělala 

to, protože se rozhodla to neudělat,
· chyby způsobené nedostatkem fyzických nebo duševních schopností,
· chyby způsobené snížením nebo krátkodobou ztrátou pozornosti.

Obvykle se na vzniku výsledné chyby podílí více než jeden z těchto faktorů. Podrobnou analýzou lze jako nejčastější 
příčiny chybování proto odhalit zejména:
· nízkou úroveň vnímání rizik pracovníky obsluhy,
· nedostatečnou kvalifikaci, trénovanost, osobnostní a zdravotní předpoklady personálu,
· nevybavenost obsluhy zařízení a velínů jasnými a jednoznačnými instrukcemi pro výkon pracovních činností,
· špatné systémy a výkon kontroly a řízení personálu,
· nedostatečnou nebo nesprávnou informovanost obsluh,
· nevhodné a nepříznivé pracovní podmínky a pracovní prostředí,
· nesprávně stanovené technologické, bezpečnostní a havarijní postupy,
· nesoulad mezi bezpečnostními a ekonomickými prioritami provozovatele atd.

Článek 3

Preventivní opatření pro zvýšení spolehlivosti LČ

Základním preventivním opatřením ke zvýšení spolehlivosti LČ na základě provedené kategorizace systému člověk 
– technologie je stanovení minimálních požadavků a nároků na:
· člověka (schopnosti, znalosti, výkonnost, odolnost, zdravotní stav, osobnostní faktory apod.),
· pracovní prostředí (nároky na jednotlivé faktory a jejich komplexní působení, minimální standardy velínů a dis-

pečinků, optimalizace limitů jednotlivých faktorů apod.),
· pracovní podmínky (režim práce a odpočinku, směnnost, motivace, řízení, kontrola),
· sledování sociálních a mimopracovních faktorů,
· řešení problémů v souvislosti s výsledky subjektivního hodnocení pracovníky,
· vyšetřování havárií a nehod (i bez následků) s ohledem na vliv LČ a jejich promítnutí do bezpečnostních systémů 

a preventivních opatření,
· optimalizaci technických a ergonomických parametrů softwaru a hardwaru.

Preventivní opatření, která by měla vyplývat z provedených analýz úkolů a činností, by měla především řešit problémy 
vyplývající z obsahové stránky provozních dokumentů při současném posouzením reálného stavu. Jedná se tedy o defi-
nování následujících druhů opatření:
· změny v pracovních postupech (odstranění zjištěných nejasností, odporujících si skutečností, dvojsmyslností či 

nesrozumitelných příkazů apod.),
· změny v organizaci práce (úprava organizačních schémat, personálního zajištění, koordinace mezi pracovníky, 

zodpovědnosti, optimalizace pracovních činností, rychlost provádění dílčích úkolů apod.),
· změny v materiálně-technickém zajištění podmíněné potřebami vyplývajícími z charakteru používaných zařízení 

nebo potřeb provozního personálu, (zajištění prvků pasivní ochrany, technických doplňků, chybějících částí zaří-
zení, komunikačních prostředků, osvětlení, krytů apod.),

· změny v ovládání (nahrazení zásahů člověka vhodnou automatizací apod.),
· zabezpečení potřebných lidských zdrojů apod.

Zjištění osobnostních determinant spolehlivosti LČ, tvořící integrální součást posouzení vlivu LČ na objekt nebo 
zařízení, by mělo umožňovat odhalit slabá místa v personálním zajištění na příslušných kritických pracovních pozicích. 
Tato analýza je cílená a měla by odhalovat osobnostní charakteristiky konkrétních pracovníků. Tyto charakteristiky by 
měly být následně porovnány s osobnostními předpoklady stanovenými pro příslušné pozice a srovnáním by mělo být 
určeno, zda:
· byl výběr příslušných pracovníků podle jejich osobnostních charakteristik proveden správně a byly uplatněny 

požadavky výběru,
· příslušní pracovníci nevykazují výrazné odchylky od předepsaných determinant,
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· jsou osobnostní předpoklady stanovené pro výkon na příslušných pozicích vhodně nastaveny,
· jsou příslušní pracovníci podrobeni průběžné systematické péči, školení, tréninku, přezkušování apod.,
· je průběžně zjišťována zpětná vazba od pracovníků na kritických pracovních pozicích.

V návaznosti na stanovení výše uvedených minimálních požadavků a nároků se předpokládá také existence systémů 
a postupů pro jejich efektivní řešení a plnění ze strany provozovatele. Všechna výše uvedená opatření by měla být v do-
kumentu uvedena jako popisy, informace a charakteristiky doplněné prokázáním skutečného stavu a výsledků, včetně 
periodického testování a řešení podle aktuálních potřeb bezpečnosti provozu a prevence závažné havárie.

Článek 4

Doporučený způsob a rozsah posouzení vlivu LČ na objekt nebo zařízení  
pro zpracování kapitoly 10 přílohy č. 1 vyhlášky č. 256/2006 Sb.

Praktický výstup posouzení vlivu LČ na objekt nebo zařízení by měl srozumitelným způsobem obsahovat popisy, 
informace a prokázání existence a funkce určitých subsystémů a také účinnosti opatření v souvislosti s předmětným 
objektem, resp. zařízením. Dokument je vhodné strukturovat do dvou hlavních částí.

Část analytická
Tato část obsahuje popis možných vlivů LČ na bezpečnost objektu nebo zařízení v souvislosti s příslušnými identifi-

kovanými zdroji rizik, navazující na výsledky získané při analýze a hodnocení rizik (např. na výsledky stromů poruch, či 
HAZOP analýzy). Výsledkem analytické části je:
a) posouzení spolehlivosti LČ ve  struktuře
· identifikace a charakteristiky kritických pracovních pozic, které mohou ovlivnit bezpečnost subsystému, včetně 

vzniku potenciální havárie z příslušného scénáře,
· kategorizace náročnosti systému člověk – technologie s ohledem na dílčí subsystémy a aspekty (např. složitost 

techniky, složitost situací při spouštění, odstavení a běžném provozu, složitost komunikace atd.),
· nalezení kritických míst posuzovaného systému člověk – technologie,
· analýza úkolů a činností vykonávaných pracovníky na kritických pracovních pozicích (optimálně analýza, vychá-

zející z hierarchického diagramu uspořádání jednotlivých úkolů a podúkolů a jejich vzájemných vazeb),
· zjištění a kvalitativní zhodnocení osobnostních determinant u pracovníků na kritických pracovních pozicích,
b) posouzení chybování LČ nalezením možných chyb a jejich potenciálních příčin.

Část systémová
Tato část obsahuje popis preventivních opatření a je strukturována na tři tématické okruhy: 

a) výběr lidí na pracovní pozice, 
b) systém výcviku, 
c) faktory vedoucí k chybování. 
Ad a) Popis systému výběru lidí na pracovní pozice na základě stanovených požadavků a nároků, např.:
· zdravotní stav (celkový, věk, zdravotní kontraindikace, senzorické funkce, atd.), včetně jeho periodického ověřo-

vání,
· osobnostní faktory (emocionální stabilita, sebeovládání a vůle, odolnost vůči stresu, dobrá sociální inteligence 

– ochota ke spolupráci, atd.).
Ad b) Popis systému pravidelného výcviku pracovníků s ohledem na:
· informování o riziku jimi obsluhovaného zařízení a ověřování percepce (vnímání) rizika,
· provádění cvičení, nácviků a testů havarijních a mimořádných situací,
· provádění pravidelného testování a ověřování znalostí pracovníků ve smyslu kladných předpokladů výkonu pra-

covní pozice,
· interpersonální i celopodnikovou komunikaci za běžných i mimořádných podmínek,
· zjišťování zpětné vazby prostřednictvím aplikace vhodných dotazníků subjektivních pocitů pracovníků (možno 

i anonymně).
Ad c) Popis systému pravidelného posuzování, vyhodnocování a řešení faktorů a podmínek, které mohou být příčinou 

selhání LČ, např.:
· ergonomické nedostatky (pracovní místo, interface, komunikace),
· nedostatky a nejasnosti softwaru,
· nejasné a nevymezené povinnosti obsluh,
· neodpovídající faktory pracovního prostředí,
· nevhodné pracovní vytížení,
· nevhodný systém směnové práce,
· nepříznivé kolektivní vztahy na pracovišti,
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· mimopracovní vlivy – životní styl.
Při zpracování významného tématu posouzení vlivu LČ v rámci analýzy a hodnocení rizik nutně dochází ke spolupráci 

analytiků rizika technického zaměření a odborníků na otázku LČ (psychologové, odborníci na řízení lidských zdrojů, 
personalisté a další). Většinu údajů lze získat řízenými rozhovory a konzultacemi s vybranými pracovníky provozovatele 
a studiem příslušných podnikových dokumentů a písemností.

Jelikož je vyžadováno, aby dokument analýza a hodnocení rizik obsahoval uvedení informací o použitých metodikách, 
je nutné splnit tento požadavek také v případě zpracování části k posouzení vlivu LČ na objekt nebo zařízení v souvislosti 
s relevantními riziky.

Článek 5

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dne 1. března 2007.

V Praze dne 30. ledna 2007

Ing. Pavel Forint, v. r.
ředitel odboru environmentálních rizik

Příloha č. 1

Základní kroky posouzení spolehlivosti LČ

Krok 1: Identifikace kritických pracovních pozic
Identifikace kritických pracovních pozic musí korelovat s výsledky identifikace zdrojů rizik (viz analýza a hodnocení 

rizik). Jedná se o reprezentativní seznam všech pracovních pozic, které mohou mít v rámci posuzované činnosti vliv na 
bezpečnost provozu zařízení, které bylo identifikováno jako zdroj rizika. V tomto smyslu se jedná o pracovní pozice, 
které mohou zásadně a bezprostředně ovlivňovat bezpečnost provozu nebo vznik závažné havárie (tj. operátoři různých 
úrovní, manipulační dělníci ve skladech nebezpečných látek, pracovníci údržby a servisů, obsluhy cisteren s nebez-
pečnými látkami atd.). Zmíněný seznam kritických pracovních pozic musí být doplněn o popis, tj. o stručné a výstižné 
charakteristiky daných pracovních pozic. Nejedná se tedy o hodnocení řídících pozic, ze kterých mohou pracovníci svou 
činností a systémovými chybami vytvářet další negativní příčinný potenciál s dopadem na bezpečnost, ale o hodnocení 
pozic výkonných.

Krok 2: Kategorizace systému člověk – technologie 
Kategorizace systému člověk – technologie vychází z výsledků provedených analýz a spočívá v přiřazení odpovída-

jícího stupně složitosti níže uvedeným kritériím. Obvykle bývá východiskem semikvantitativní analýza typu Human 
– Machine Interface (HMI), jejímž účelem je posouzení složitosti oboustranně probíhající interakce mezi člověkem 
a technologií. Výstupy a výsledky analýzy jsou podkladem pro stanovení kategorií. Kategorizace se provádí především 
s ohledem na systém, který je ovlivňován jednáním pracovníků na kritických pracovních pozicích. Nezbytností je 
důkladná charakteristika a popis systému a identifikace kritických míst a možností, při kterých může dojít k selhání LČ. 
Kategorizace může dojít až k identifikaci konkrétních chyb a selhání příslušných pracovníků. Kategorizovaný systém je 
možné pro účely analýzy rozdělit do dílčích subsystémů (např. podle jejich rozdílného charakteru) a tyto pak analyzovat 
zvlášť, jako samostatné jednotky. Analýzou by měly být podle předem stanovených kritérií kategorizovány následující 
prvky:
· účel, poslání a funkce systému,
· technickou úroveň systému, např. podíl automatizovaných operací; podle poměru mezi počtem osob (obsluhy) 

a produkcí (výkonností); podle nároků na obsluhu (rutinní činnosti až zvýšené nároky na kvalifikaci a odborné 
dovednosti),

· počet, složitost a rozsáhlost systémů a subsystémů,
· technologickou náročnost,
· plošnou a prostorovou velikost pracoviště.

U jednotlivých kritérií je potřeba stanovit stupně složitosti (např. prostřednictvím tří až pěti stupňové škály), které po 
integraci jednotlivých dílčích výstupů v konečném výsledku umožní stanovit selektivní požadavky a nároky na obsazení 
pracovních pozic konkrétními pracovníky a další rozhodovací postupy (např. při zavádění dalších preventivních a or-
ganizačních opatření). U subsystémů kategorizovaných jako nejsložitější je nezbytné stanovit nejpřísnější požadavky 
a nejvyšší nároky na obsluhu a navrhnout nezbytná preventivní opatření.

Nejčastěji u nás používanou kategorizační metodou je metoda „Kategorizace systému a subsystémů“, která se pro 
svou jednoduchost a kvalitu výstupů velmi osvědčuje. Kategorizace ale může také vycházet z metod What-If, HAZOP, 
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LOPA-HF a jiných. Pokud nejsou použity obecně používané kategorizační metody, je nutné postup kategorizace, katego-
rizační škálu, způsob vyhodnocení zjištěných dat a výstupy důkladně popsat.

Jelikož se v praxi dnes již téměř všude setkáváme s automatickými systémy řízení procesů, je vhodné HMI analýzu 
rozšířit o analýzu interakce mezi člověkem (operátorem) a počítačem, tzv. Human-Computer Interface (HCI). Tento pří-
stup umožňuje rozkrýt základní prvky funkce systému člověk – počítač, vyhodnotit vhodnost či nevhodnost navrženého 
softwarového řešení, rozlišení sdělovacích prvků, grafických výstupů a celého spektra dalších faktorů, které se výrazným 
způsobem podílejí na finální úrovni bezpečnosti řízení. Výsledky analýz lze využít nejen jako podklad pro kategorizaci, 
ale také na jejich základě formulovat osobnostní, kvalifikační a znalostní požadavky na pracovníky na příslušných pra-
covních pozicích. Tyto požadavky se odvíjejí zejména od: 
· složitosti technického systému (technologie),
· složitosti softwaru a hardwaru,
· složitosti a míry pracovních úkonů a informací nezbytných k obsluze,
· složitosti při spouštění, odstavení a chodu technického systému,
· náročnosti technologie na obsluhu (nároky na informace – příjem, zpracování, časové nároky; nároky na rozho-

dovací procesy – pracovní postupy, za mimořádných situací atd.; nároky na pracovní polohy a pohyby – kde je to 
relevantní, např. obsluhy cisteren s nebezpečnými látkami – typy, charakter, rychlost a rytmus),

· možných následků chybování člověka.

Krok 3: Analýza úkolů prováděných při obsluze zařízení s identifikovaným rizikem
Obsluha zařízení, které bylo analýzou a hodnocením rizik identifikováno jako zdroj rizika, vyžaduje provádění urči-

tých, předem stanovených úkolů a operací. Jedná se například o obsluhu procesních zařízení (např. reaktorů, kolon, 
zásobníků apod.) prostřednictvím dálkového anebo manuálního ovládání, anebo také jen časově omezenou jednorázovou 
obsluhu neprocesních zařízení (např. cisteren určených pro převoz) či provádění oprav a údržby těchto zařízení. Postup 
při obsluze těchto zařízení je obvykle důkladně popsán v provozní dokumentaci, kterou se musí obslužný personál při 
výkonu jednotlivých úkonů řídit. Správnost prováděných úkonů, spolehlivost obslužného personálu i dokonalost a vhod-
nost stanovených provozních předpisů pak umožňují zhodnotit právě analýzy úkolů a činností.

Analýzy úkolů (angl. Task Analysis, zkráceně TA) představují skupinu nejmodernějších a nejexaktnějších metod použí-
vaných pro posouzení spolehlivosti LČ při výkonu konkrétních úkolů, jejichž splnění vede ke stanovenému cíli. Účelem 
je popsat a charakterizovat úkol (např. přečerpání nebezpečné látky z automobilové cisterny do zásobníku), jehož splnění 
je podmíněno úspěšným vykonáním dílčích úkolů (např. přistavení cisterny, uzemnění cisterny, napojení hadice, zapnutí 
čerpadla atd.), které musí pracovník na kritické pracovní pozici (např. obsluha cisterny) postupně vykonat, aby splnil 
stanovený cíl (tedy např. úspěšné přečerpání celého obsahu automobilové cisterny do zásobníku). 

Jednotlivé úkoly a podúkoly je potřeba analyzovat co nejpodrobněji, aby bylo možné identifikovat, popř. i kvantifiko-
vat, spolehlivost člověka, který úkol vykonává, anebo kritická místa, kde může dojít ke vzniku chyby. Tato znalost pak 
umožní následně odhalit možné příčiny vzniku příslušné chyby, např. neúplnost či nepřehlednost provozních předpisů, 
nedostatečné materiálně – technické zabezpečení, nedostatečné organizační či personální zajištění, chyby ve výcviku 
apod. Jelikož analýzy úkolů a činností nabízejí značnou flexibilitu, mohou se s úspěchem provádět též za účelem vyhod-
nocení rozhraní člověk – stroj, nebo provozních předpisů, pracovních postupů, systému řízení apod. Jedná se o poměrně 
jednoduché metody, které jsou však náročné na čas a preciznost analytiků. Hodnota výstupů však tuto náročnost plně 
vykompenzuje.

Univerzální metodou analýz úkolů je Hierarchical Task Analysis (HTA), kterou lze použít na analýzu jakéhokoli úkolu. 
Začíná určením cíle, kterého chceme správným vykonáním úkolu dosáhnout. Úkol je pak definován prostřednictvím 
požadavků uspořádaných hierarchicky pomocí dílčích cílů (subcílů). Dosažení každého subcíle je podmíněno vykoná-
ním určité operace, tj. souboru příslušných podúkolů, které jsou nazývány akcemi. Klíčovými znaky operace jsou pak 
podmínky, které společně s rozvinutím akcí vedou ke splnění stanoveného cíle, resp. subcíle. 

Krok 4: Zjištění osobnostních determinant spolehlivosti LČ
Hodnocení spolehlivosti LČ by mělo být doplněno také o část psychologickou. Tou je zjištění osobnostních determi-

nant spolehlivosti konkrétních pracovníků na kritických pracovních pozicích. Klíčové vlastnosti osobnosti se projevují 
specifickým stylem chování, který může v některých situacích výrazně ovlivnit bezpečný průběh výkonu činností. Je 
nezbytné, aby diagnostikování těchto vlastností prováděl kvalifikovaný psycholog. 

Osobnostní vlastnosti modifikují vztahy mezi vnějšími okolnostmi a podmínkami a mezi stresovou reakcí. Potenciál 
osobnosti obsahuje veškeré zdroje, které má jedinec k dispozici pro zvládání požadavků prostředí. Jsou vrozené, získané 
a nebo rozvinuté během života. Proto je potřeba hodnotit např. tělesnou zdatnost (pokud je to relevantní), schopnosti, 
dovednosti, znalosti, zkušenosti, schopnost poučit se z omylu, klíčové vlastnosti osobnosti. Jedná se o více či méně setr-
valé tendence vnímat, myslet, prožívat, reagovat a chovat se specifickým způsobem.

Analýza by proto při zohlednění výše uvedených prvků měla být zaměřena zejména na tyto základní determinanty:
· charakteristiky pozornosti,
· charakteristiky obecného reagování na stres,
· relevantní vlastnosti osobnosti.
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6.

METODICKÝ POKYN

odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí 
a odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství 

pro monitorování vod

podle § 21 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Určeno:
státním podnikům Povodí (správci povodí),
Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T.G. Masaryka (VÚV TGM),
Českému hydrometeorologickému ústavu (ČHMÚ),
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR),
Zemědělské vodohospodářské správě (ZVHS), 
Lesům České republiky s.p. (Lesy ČR), 
Správám Národních parků.

K využití:
Krajským úřadům,
České inspekci životního prostředí,
Ministerstvu obrany.

Účelem tohoto pokynu je zajištění činností souvisejících s přípravou, zpracováním, zavedením a prováděním 
programů monitoringu vod a podáváním zpráv Evropské komisi podle Směrnice 2000/60/ES (Rámcová směrnice 
vodní politiky ES) a k naplňování ustanovení § 21 vodního zákona.

Článek 1

Tento metodický pokyn upravuje:

a) vymezení útvarů povrchových a podzemních vod,
b) skupiny ukazatelů stavu vod a vodních útvarů, 
c) postup vymezení programů pro zjišťování a hodnocení stavu vod v každé oblasti povodí a jejich obsah a způsob 

sestavení (dále jen „program monitoringu“),
d) hodnotící systém stavu vodních útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů.

Článek 2

Pro účely tohoto metodického pokynu se rozumí: 
a) útvarem povrchových vod tekoucích – úsek vodního toku, případně ucelená část sítě vodních toků v rámci povodí, 

který je samostatným a významným soustředěním povrchových vod a který není útvarem povrchových vod podle 
písmene b),

b) útvarem povrchových vod stojatých – vodní nádrž s vodní plochou větší než 0,5 km2 a dobou zdržení vody v ná-
drži delší než 5 dní či jiné významné soustředění stojatých povrchových vod, včetně přitékajících vodních toků, 
které nejsou vymezeny jako samostatný vodní útvar,

c) nejistým vodním útvarem – vodní útvar, který nelze z důvodu nedostatku údajů jednoznačně klasifikovat jako 
rizikový vodní útvar,1 

d) monitorováním vod – zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod v příslušných matricích,

1 § 2 odst. 2 vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod.
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e) monitorovacími místy – místa, kde se provádí monitorování vod, zejména vodoměrné stanice, vodoměrné objekty 
podzemních vod, místa odběru vzorků, profily sledování jakosti povrchových vod v určeném úseku vodního toku 
nebo objekty sledování jakosti podzemních vod,

f) matricemi – složky vodních ekosystémů odebírané pro provedení analýz; jedná se zejména o vodu, sedimenty, 
plaveniny, vodní organismy nebo jejich tkáně,

g) stavem vod – vyhodnocení zjištěných hodnot kvantitativních a kvalitativních ukazatelů v příslušných matricích 
v monitorovacím místě, 

h) stavem vodního útvaru – výsledek hodnocení stavu vod v monitorovacích místech vodního útvaru, případně dal-
ších souvisejících údajů,

i) chemickým stavem útvarů povrchových vod – výsledek souhrnného vyhodnocení ukazatelů chemické kvality po-
vrchových vod, 

j) chemickým stavem útvarů podzemních vod – výsledek souhrnného vyhodnocení ukazatelů chemické kvality pod-
zemních vod, 

k) ekologickým stavem útvarů povrchových vod – výsledek souhrnného vyhodnocení biologických složek a hydro-
morfologických a fyzikálně chemických ukazatelů podporujících biologické složky,

l) ekologickým potenciálem − výsledek souhrnného vyhodnocení biologických složek, hydromorfologických a fy-
zikálně chemických ukazatelů podporujících biologické složky v silně ovlivněném nebo umělém útvaru povrcho-
vých vod,

m) kvantitativním stavem povrchových vod – stav povrchových vod zjištěný na základě vyhodnocení odtokového 
režimu, 

n) kvantitativním stavem útvarů podzemních vod – stav útvaru podzemních vod zjištěný na základě vyhodnocení 
odtokového režimu a režimu kolísání hladin podzemních vod,

o) ekologickým kvalitativním poměrem – poměr mezi hodnotami biologických ukazatelů kvality vodního útvaru 
a hodnotami těchto ukazatelů v referenčních podmínkách odpovídajících danému typu vodního útvaru,

p) chráněným územím – vody nebo území vymezené podle předpisu Evropského společenství2 a území vymezené 
podle § 35 vodního zákona,

q) referenčními podmínkami – takové podmínky, které představují hodnoty ukazatelů odpovídající velmi dobrému 
ekologickému stavu nebo maximálnímu ekologickému potenciálu příslušného typu útvaru povrchových vod,

r) referenčními lokalitami – monitorovací místa, která se využívají pro stanovení referenčních podmínek,
s) normami jakosti – limitní koncentrace látky v příslušných matricích. 

Článek 3

Vodní útvary

(1) Seznam útvarů tekoucích a stojatých povrchových vod s označením umělých vodních útvarů je uveden v příloze 
č. 1. Seznam útvarů podzemních vod je uveden v příloze č. 2. 

(2) Jednotlivé útvary povrchových vod lze pro potřeby monitorování vod slučovat do seskupení, která mají společná 
monitorovací místa. Slučovat lze pouze vodní útvary s podobnými hydromorfologickými a biologickými pod-
mínkami a zároveň s podobnou mírou a typem antropogenních vlivů. Sloučení vodních útvarů nesmí mít vliv na 
spolehlivost hodnocení stavu vodních útvarů a na spolehlivost hodnocení dopadů jednotlivých antropogenních 
vlivů na stav vod a stav vodních útvarů.

Článek 4

Ukazatele stavu vod a vodních útvarů

Skupiny ukazatelů stavu vod a vodních útvarů jsou uvedeny v příloze č. 3. Seznam ukazatelů sloužící k výběru sledova-
ných ukazatelů v rámci jednotlivých programů monitoringu je uveden v Rámcovém programu monitoringu. Sledování se 
v rámci jednotlivých programů monitoringu provádí minimálně s  četností stanovenou v příloze č. 4.

2 Příloha IV Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
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Článek 5

Referenční podmínky
(1) Povrchové vody jsou pro potřeby stanovení referenčních podmínek zařazeny podle vybraných charakteristik do 

kategorií typů vod, které vytváří typologii vod. Typologii vod určuje Ministerstvo životního prostředí a zveřejňuje 
ji na internetových stránkách MŽP www.ochranavod.cz.

(2) Pro každý typ povrchových vod budou stanoveny referenční podmínky, pro které hodnoty hydromorfologických, 
fyzikálně chemických a biologických ukazatelů odpovídají velmi dobrému ekologickému stavu. Pro silně ovliv-
něné vodní útvary a pro umělé vodní útvary platí referenční podmínky stanovující maximální ekologický poten-
ciál. 

(3) Referenční podmínky se stanoví na základě údajů získaných ze sítě referenčních lokalit. Nelze-li pro daný typ 
povrchových vod stanovit dostatečný počet referenčních lokalit, mohou být použity vhodné modelovací postupy 
s využitím historických, popřípadě jiných ověřených údajů. Nelze-li použít ani tyto modelovací postupy, stanoví 
se referenční podmínky expertním odhadem.

(4) Stanovení referenčních podmínek a maximálního ekologického potenciálu zajišťuje VÚV TGM. Návrh stano-
vení referenčních podmínek předloží VÚV TGM do 28.2.2007 ke schválení Ministerstvu životního prostředí. 
Schválené referenční podmínky zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na internetových stránkách MŽP 
www.ochrana.vod.cz. Ministerstvo životního prostředí oznamuje schválení a zveřejnění referenčních podmínek 
ve Věstníku MŽP. Stanovení referenčních podmínek se aktualizuje minimálně každých šest let.

Postup vymezení, obsah a způsob sestavení programů monitoringu

Článek 6 

(1) Monitorování vod  se provádí podle jednotlivých programů monitoringu.
(2) Programy situačního monitoringu, provozního monitoringu, průzkumného monitoringu, monitoringu kvantita-

tivního stavu podzemních vod, monitoringu kvantitativního stavu povrchových vod a monitoringu referenčních 
podmínek vycházejí z Rámcového programu monitoringu.

(3) Programy monitoringu se sestavují tak, aby monitorování vod poskytlo přehled o stavu vod a vodních útvarů 
v každé oblasti povodí. Program monitoringu referenčních podmínek se sestavuje tak, aby umožnil stanovení 
referenčních podmínek pro hodnocení stavu vod a vodních útvarů. 

Článek 7

Rámcový program monitoringu 

(1) Rámcový program monitoringu obsahuje:
 a) zásady a metodické postupy provádění programů monitoringu, 
 b) náležitosti programů situačního monitoringu, provozního monitoringu, průzkumného monitoringu, monitoringu 

 referenčních podmínek a programů monitoringu kvantitativního stavu povrchových a podzemních vod, 
 c) výčet ukazatelů sloužící k výběru sledovaných ukazatelů v rámci jednotlivých programů monitoringu, včetně 

 doporučených analytických metod,
 d) požadavky na monitorování vod pro mezinárodní monitorovací programy a pro potřeby přeshraniční spolupráce 

 a
 e) technické3 a administrativní náležitosti předávání, ukládání a sdílení výsledků programů monitoringu pro 

 potřeby výkonu veřejné správy a správy povodí, orgánů Evropské unie a mezinárodních organizací.
(2) Návrh Rámcového programu monitoringu zpracovává ČHMÚ ve spolupráci s VÚV TGM, správci povodí a pří-

padně s ostatními pověřenými odbornými subjekty podle § 21 odst. 4 zákona.
(3)  Rámcový program monitoringu schvaluje Ministerstvo životního prostředí po souhlasném stanovisku Ministerstva 

zemědělství. 
(4)  Ministerstvo životního prostředí oznamuje schválení a zveřejnění Rámcového programu monitoringu ve svém 

Věstníku a zpřístupňuje jej na svých internetových stránkách. Schválený Rámcový program monitoringu je veřej-
nosti též přístupný4 v listinné podobě na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství a v elektro-
nické podobě na portálu veřejné správy5. 

(5)  Rámcový program monitoringu se aktualizuje nejpozději do šesti let ode dne jeho schválení.

3 § 2 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

4 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

5 § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb.
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Článek 8

Programy situačního monitoringu
(1) Programy situačního monitoringu vycházejí z Rámcového programu monitoringu a slouží pro:
 a) doplnění a ověření výsledků analýz charakteristik oblastí povodí a zhodnocení vlivů a dopadů na stav 

 povrchových a podzemních vod,
 b) hodnocení dlouhodobých změn přírodních podmínek,
 c) hodnocení dlouhodobých změn způsobených obecně lidskou činností,
 d) účelné a efektivní návrhy na aktualizaci ostatních programů monitoringu,
 e) vedení vodní bilance a
 f) zjišťování jakosti povrchových a podzemních vod podle § 21 odst. 2 písm. a) zákona.
(2) Programy situačního monitoringu stanoví zejména:
 a) vymezení monitorovacích míst, včetně jejich seznamu a počtu
 b) seznamy sledovaných ukazatelů v jednotlivých matricích a četnosti jejich sledování pro každé monitorovací 

 místo.
(3) Programy situačního monitoringu se zpracovávají odděleně pro povrchové a podzemní vody. Oba se zpracovávají 

pro celé území České republiky. 
(4) Návrh programu situačního monitoringu povrchových vod zpracovává VÚV TGM ve spolupráci s ČHMÚ, správci 

povodí a případně s ostatními pověřenými odbornými subjekty podle § 21 odst. 4 zákona. Návrh programu 
situačního monitoringu podzemních vod zpracovává ČHMÚ ve spolupráci s VÚV TGM a případně s ostatními 
pověřenými odbornými subjekty podle § 21 odst. 4 zákona.

(5) Programy situačního monitoringu schvaluje Ministerstvo životního prostředí po projednání s  Ministerstvem zdra-
votnictví, Ministerstvem obrany a krajskými úřady a po souhlasném stanovisku Ministerstva zemědělství. 

(6) Ministerstvo životního prostředí oznamuje schválení a zveřejnění programů situačního monitoringu ve svém 
Věstníku a zpřístupňuje je na svých internetových stránkách. Schválené programy situačního monitoringu jsou 
přístupné veřejnosti4 také v listinné podobě na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství 
a v elektronické podobě na portálu veřejné správy6.

(7) Programy situačního monitoringu se aktualizují nejpozději do šesti let od jejich schválení.
(8) Monitorování vod podle schválených programů situačního monitoringu zajišťuje VÚV T.G.M. pro povrchové 

vody. ČHMÚ zajišťuje monitorování pro vody podzemní a odběry abiotických a biotických pevných matric pro 
sledování chemického stavu povrchových vod. 

Článek 9

Programy provozního monitoringu

(1) Programy provozního monitoringu vycházejí z Rámcového programu monitoringu a slouží pro:
 a) zjišťování jakosti povrchových a podzemních vod, včetně jejich ovlivňování lidskou činností podle § 21 odst. 2 

 písm. a) zákona a pro návrh programů opatření podle § 26 zákona,
 b) zjišťování stavu vod v těch útvarech povrchových nebo podzemních vod, které byly identifikovány na základě 

 provedené analýzy charakteristik oblastí povodí7 a vyhodnocení vlivů a dopadů na stav povrchových a po 
 zemních vod7 z hlediska dosažení cílů ochrany vod jako rizikové nebo nejisté nebo do kterých jsou vypouštěny 
 prioritní látky uvedené v příloze č. 3, 

 c) zjišťování změn stavu vod a stavu vodních útvarů, jejichž sledování vyplývá z programů opatření,
 d) zjišťování jakéhokoli dlouhodobého vzestupného trendu koncentrace znečišťujících látek vyvolaného lidskou 

 činností, 
 e) zjišťování stavu povrchových vod pro účely výkonu správy vodních toků a vodních děl, 
 f) získávání dat pro mezinárodní monitorovací programy a pro potřeby přeshraniční spolupráce,
 g) vedení vodní bilance a 
 h) plánování v oblasti vod.
(2) Programy provozního monitoringu stanoví zejména:
 a) vymezení monitorovacích míst, včetně jejich seznamu a počtu,
 b) seznamy sledovaných ukazatelů v jednotlivých matricích a četnosti jejich sledování pro každé monitorovací místo.
(3) Programy provozního monitoringu dále obsahují dodatečné požadavky pro monitorování chráněných území dle 

přílohy č. 7. 
(4) Programy provozního monitoringu se zpracovávají samostatně pro každou oblast povodí a připravují se odděleně 

pro povrchové a podzemní vody.

6 § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb.

7 § 10 odst. 1 písm d) vyhlášky č. 142/2005 Sb.
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(5) Návrhy programů provozního monitoringu povrchových vod zpracovávají správci povodí ve spolupráci s ČHMÚ, 
VÚV TGM, ZVHS, AOPK, Lesy ČR, Ministerstvem obrany, SNP a Českou inspekcí životního prostředí.

(6) Návrhy programů provozního monitoringu podzemních vod zpracovává ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí.
(7) Programy provozního monitoringu schvaluje Ministerstvo životního prostředí po projednání s  krajskými úřady 

a po souhlasném stanovisku Ministerstva zemědělství. 
(8) Ministerstvo životního prostředí oznamuje schválení a zveřejnění programů provozního monitoringu ve svém 

Věstníku a zpřístupňuje je na svých internetových stránkách. Schválené programy provozního monitoringu 
jsou přístupné veřejnosti4 také v listinné podobě na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství 
a v elektronické podobě na portálu veřejné správy6.

(9) Programy provozního monitoringu se aktualizují nejpozději do šesti let od jejich schválení.
(10) Monitorování povrchových vod podle schválených programů provozního monitoringu zajišťují správci povodí ve 

spolupráci s pověřenými odbornými subjekty podle § 21 odst. 4 zákona, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak. Monitorování podzemních vod podle schválených programů provozního monitoringu zajišťuje ČHMÚ.

Článek 10

Programy průzkumného monitoringu

(1) Programy průzkumného monitoringu vycházejí z Rámcového programu monitoringu a stanoví: 
 a) důvody pro zavedení průzkumného monitoringu,
 b) cíle průzkumného monitoringu a jeho vazby na ostatní programy monitoringu,
 c) vymezení monitorovacích míst a
 d) seznamy sledovaných ukazatelů v jednotlivých matricích a četnosti jejich sledování pro každé monitorovací místo.
(2) Programy průzkumného monitoringu se uplatní:
 a) tam, kde se vyskytly mimořádné jevy a nejsou známy jejich příčiny,
 b) v případě, že výsledky situačního monitoringu indikují pravděpodobnost nedosažení dobrého ekologického 

 stavu vod a daný vodní útvar dosud nebyl zahrnut do programu provozního monitoringu,
 c) za účelem zjištění velikosti a dopadů havarijního znečištění a 
 d) za účelem poskytnutí informací pro zřízení programu opatření k dosažení cílů ochrany vod.8

(3) Programy průzkumného monitoringu se zpracovávají podle potřeby pro povrchové vody, vždy ve vazbě na vodní 
útvary nebo jejich seskupení.

(4) Podnět k zavedení průzkumného monitoringu dává správce povodí, Česká inspekce životního prostředí nebo 
pověřený odborný subjekt podle § 21 odst. 4 zákona

(5) Návrhy programů průzkumného monitoringu sestavují podle jejich charakteru příslušní správci povodí nebo 
pověřené odborné subjekty podle § 21 odst. 4 zákona. Současně s tímto návrhem podá předkladatel také odhad 
finančních nákladů a návrh na zajištění realizace programu. 

(6) Programy průzkumného monitoringu schvaluje Ministerstvo životního prostředí a o schválení podává informaci 
Ministerstvu zemědělství a příslušným krajským úřadům, v případě dotčení zájmů na území vojenských újezdů 
Ministerstvu obrany, v případě zjištění skutečností, které by mohly ohrozit zdraví obyvatel i Ministerstvu zdravot-
nictví. Při nebezpečí z prodlení, zejména v případě havárií, bude zahájení průzkumného monitoringu neprodleně 
oznámeno Ministerstvu životního prostředí a návrh programu tohoto monitoringu bude předložen ke schválení 
dodatečně, nejpozději však do jednoho měsíce po zahájení monitoringu.

(7) Ministerstvo životního prostředí oznamuje schválení a zveřejnění programů průzkumného monitoringu ve svém 
Věstníku a zpřístupňuje je na svých internetových stránkách. Schválené programy průzkumného monitoringu 
jsou přístupné veřejnosti4 také v listinné podobě na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství 
a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.6

8 §11 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 142/2005 Sb.
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Článek 11

Programy monitoringu kvantitativního stavu povrchových a podzemních vod
(1) Programy monitoringu kvantitativního stavu povrchových a podzemních vod vycházejí z Rámcového programu 

monitoringu a zajišťují podklady pro: 
 a) hodnocení stavu povrchových a podzemních vod podle § 21 zákona,
 b) hodnocení odtokového režimu vodních toků,
 c) hodnocení režimu podzemních vod a rovnováhy mezi doplňováním a odběry podzemních vod, 
 d) vyhodnocení přírodních zdrojů podzemních vod,
 e) vedení vodní bilance a
 f) plánování v oblasti vod.
(2) Programy monitoringu kvantitativního stavu povrchových a podzemních vod stanoví zejména:
 a) vymezení, seznam a počet monitorovacích míst pro sledování vodních stavů a průtoků na vodních tocích, hladin 

 podzemních vod a vydatností pramenů a
 b) četnosti sledování pro každé monitorovací místo. 
(3) Programy monitoringu kvantitativního stavu povrchových a podzemních vod se zpracovávají zvlášť pro povrchové 

a podzemní vody. Oba programy se zpracovávají pro celé území České republiky, ale u povrchových vod se člení 
podle oblastí povodí.

(4) Návrhy programů kvantitativního monitoringu sestavuje ČHMÚ. 
(5) Návrhy programu monitoringu kvantitativního stavu povrchových a podzemních vod schvaluje Ministerstvo 

životního prostředí po projednání s krajskými úřady a po souhlasném stanovisku Ministerstva zemědělství. 
(6) Ministerstvo životního prostředí oznamuje schválení a zveřejnění schválených programů monitoringu kvantitativ-

ního stavu povrchových a podzemních vod ve svém Věstníku a zpřístupňuje je na svých internetových stránkách. 
Schválené programy monitoringu kvantitativního stavu povrchových a podzemních vod jsou přístupné veřejnosti4 
také v listinné podobě na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství a v elektronické podobě na 
portálu veřejné správy6.

(7) Programy monitoringu kvantitativního stavu povrchových a podzemních vod se aktualizují nejpozději do šesti let 
od jejich schválení.

(8) Programy monitoringu kvantitativního stavu povrchových a podzemních vod zajišťuje ČHMÚ ve spolupráci se 
správci povodí.

Článek 12 

Program monitoringu referenčních podmínek

(1) Program monitoringu referenčních podmínek vychází z Rámcového programu monitoringu a zajišťuje monito-
rování vod v referenčních lokalitách pro účely stanovení či odvození referenčních podmínek jako podklad pro 
hodnocení stavu vod a stavu vodních útvarů.

(2) Program monitoringu referenčních podmínek stanovuje zejména:
 a) cíle monitoringu referenčních lokalit a jeho vazby na ostatní programy monitoringu,
 b) referenční lokality a jejich zařazení podle typologie vod, 
 c) způsob stanovení referenčních podmínek,
 d) seznamy sledovaných ukazatelů a četnosti sledování pro každou referenční lokalitu a
 e) postup pro hodnocení ukazatelů v referenčních lokalitách, včetně časového plánu.
(2) Program monitoringu referenčních podmínek se zpracovává pro celé území České republiky v členění podle jed-

notlivých oblastí povodí.
(3) Návrh programu monitoringu referenčních podmínek zpracovává VÚV TGM ve spolupráci s ostatními pověře-

nými odbornými subjekty podle § 21 odst. 4 zákona a se správci povodí.
(4) Návrh programu monitoringu referenčních podmínek schvaluje Ministerstvo životního prostředí po souhlasném 

stanovisku Ministerstva zemědělství.
(5) Ministerstvo životního prostředí oznamuje schválení a zveřejnění schváleného programu monitoringu referenčních 

podmínek ve svém Věstníku a zpřístupňuje jej na svých internetových stránkách. Schválený program je přístupný 
veřejnosti4 také v listinné podobě na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství a v elektronické 
podobě na portálu veřejné správy.6

(6) Program monitoringu referenčních podmínek se aktualizuje nejpozději do šesti let od jeho schválení.
(7) Monitorování vod podle schváleného programu monitoringu referenčních podmínek zajišťuje VÚV TGM ve spo-

lupráci s ostatními pověřenými odbornými subjekty podle § 21 odst. 4 zákona.
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Článek 13 

Hodnocení stavu vod a vodních útvarů
(1) Hodnocení stavu povrchových a podzemních vod se provádí pro účely hodnocení stavu vodních útvarů, sestavení 

vodní bilance, správy vodních toků a vodních děl a pro další účely stanovené jednotlivými programy monito-
ringu.

(2) Hodnocení stavu povrchových a podzemních vod provádí subjekty zajišťující monitorování vod podle příslušných 
programů monitoringu (článek 8 až 12), a to v rozsahu sledovaných ukazatelů v příslušných matricích na daných 
monitorovacích místech. Souhrnné hodnocení stavu vod pro celé území ČR provádí pro účel podávání zpráv 
Evropské komisi podle Směrnice 2000/60/ES (Rámcová směrnice vodní politiky ES) VÚV T.G.M. a pro další 
účely podle § 21 zákona ČHMÚ. 

Článek 14

Hodnotící systém stavu vodních útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých 
vodních útvarů

(1) Hodnocení stavu útvarů povrchových vod spočívá v hodnocení chemického a ekologického stavu. Hodnocení 
stavu útvarů podzemních vod spočívá v hodnocení jejich chemického a kvantitativního stavu.

(2) Hodnotící systém stavu útvaru povrchových vod zahrnuje:
 a) u vodních útvarů, které nebyly vymezeny jako silně ovlivněné nebo umělé, hodnocení ekologického stavu 

útvaru povrchových vod provedené vyhodnocením biologických ukazatelů a hydromorfologických a fyzikálně 
chemických ukazatelů podporujících biologické ukazatele podle tabulek v příloze č. 5. Výsledky hodnocení jsou 
vyjádřeny klasifikací ekologického stavu jako velmi dobrý, dobrý, střední, poškozený a zničený. Výsledky hodno-
cení se znázorní na mapovém podkladu způsobem uvedeným v příloze č. 6,

 b) u silně ovlivněných nebo umělých vodních útvarů hodnocení ekologického potenciálu vodního útvaru prove-
dené vyhodnocením biologických ukazatelů a fyzikálně chemických ukazatelů podporujících biologické složky 
podle tabulek uvedených v příloze č. 5. Výsledky hodnocení jsou vyjádřeny klasifikací ekologického potenciálu 
jako dobrý, střední, poškozený a zničený. Výsledky hodnocení se znázorní na mapovém podkladu způsobem uve-
deným v příloze č. 6,

 c) hodnocení chemického stavu povrchových vod ve vodním útvaru provedené  hodnocením vybraných fyzikálně 
chemických a chemických ukazatelů jakosti vod v příslušných matricích. Výsledky hodnocení jsou vyjádřeny 
klasifikací chemického stavu jako stav dobrý nebo nedosažení dobrého stavu. Dobrý stav je dosažen tehdy, pokud 
zjištěné hodnoty sledovaných ukazatelů nepřesahují hodnoty norem jakosti. Indikativní hodnoty vybraných ukaza-
telů dobrého chemického stavu vod jsou vyjádřeny limity dle aktuálních norem jakosti, a to nařízením vlády č. 61/
2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, náležitostech povolení k vypuštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v platném znění pro povrchové vody 
a vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody v platném znění pro podzemní vody. Po stanovení standardů EQS pro Českou republiku bude 
použití indikativních hodnot nahrazeno těmito standardy enviromentální kvality. Výsledky hodnocení se znázorní 
na mapovém podkladu způsobem uvedeným v příloze č. 6,

 d) stanovení stavu útvaru povrchových vod, který je určen horším z hodnocení jeho ekologického stavu nebo 
ekologického potenciálu a chemického stavu. Výsledky hodnocení se znázorní na mapovém podkladu způsobem 
stanoveným v příloze č. 6. 

(3) Hodnotící systém stavu útvaru podzemních vod zahrnuje:
 a) hodnocení chemického stavu podzemních vod ve vodním útvaru provedené hodnocením vybraných fyzikálně 

chemických ukazatelů jakosti podle tabulek uvedených v příloze č. 5. Výsledky hodnocení jsou vyjádřeny kla-
sifikací chemického stavu jako dobrý a nevyhovující. Výsledky hodnocení se znázorní na mapovém podkladu 
způsobem uvedeným v příloze č. 6,

 b) hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod ve vodním útvaru, provedené hodnocením ovlivnění množ-
ství, vydatnosti a režimu hladiny podzemní vody odběry nebo jinými antropogenními vlivy. Výsledky hodnocení 
jsou vyjádřeny klasifikací kvantitativního stavu jako dobrý a nevyhovující. Výsledky hodnocení se znázorní na 
mapovém podkladu způsobem uvedeným v příloze č. 6,

 c) stanovení stavu útvaru podzemních vod, který je určen horším z hodnocení jeho chemického a kvantitativního 
stavu. Výsledky hodnocení se znázorní na mapovém podkladu způsobem uvedeným v příloze č. 6.

(4) Hodnocení environmentálních cílů chráněných území se provádí podle přílohy č. 7. 
(5) Hodnocení stavu vodních útvarů v jednotlivých oblastech povodí a hlavních povodích ČR a hodnocení stavu vod 

pro území ČR provádí VÚV TGM ve spolupráci se správci povodí a ČHMÚ způsobem stanoveným v příloze č. 
6. Toto hodnocení se provádí minimálně ve tříletých intervalech, a to vždy do tří měsíců po ukončení posledního 
kalendářního roku v hodnoceném období.
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Článek 15

Technické a administrativní náležitosti
(1) Subjekty zajišťující monitorování vod podle schválených programů monitoringu provádí v intervalech nepřesahu-

jících tři roky hodnocení splnění cílů stanovených v jednotlivých programech monitoringu.
(2) Návrhy na aktualizaci příslušných programů monitoringu musí být na MŽP podány nejpozději do 30. listopadu 

roku předchozího než začne změna platit. 
(3) Koordinaci programů monitoringu, kontrolu průběhu monitoringu, kontrolu výsledků programů monitoringu a je-

jich ukládání do informačního systému, zpracování výsledků programů monitoringu a jejich zpřístupnění ostatním 
subjektům zajišťujících monitoring a veřejné správě a poskytování informací veřejnosti zabezpečuje ČHMÚ jako 
Národní referenční středisko pro monitoring, a to ve spolupráci s VÚV TGM.

(4) Provádění metodického řízení, kontrolu jakosti dat a školení subjektů zajišťujících monitoring zabezpečuje VÚV 
TGM.

(5) Správu informací o jednotlivých programech monitoringu v rozsahu sledovaných ukazatelů v jednotlivých mat-
ricích, četnosti měření a výsledků měření dle tohoto metodického návodu provádí ČHMÚ formou provozování 
informačního systému s centrální databází a prostředků geografických informačních systémů tak, aby bylo zajiš-
těno poskytování a sdílení těchto dat. Specifikace pravidel sběru, ukládání a sdílení dat je součástí Rámcového 
programu monitoringu.

(6) Jednotlivé subjekty zajišťující monitorování vod podle schválených programů monitoringu jsou povinny zajistit 
poskytování dat týkajících se programů monitoringu a jejich ukládání v informačním systému spravovaného 
ČHMÚ a to v souladu s pravidly uvedenými v Rámcovém programu monitoringu. 

(7) Výsledky jednotlivých programů monitoringu povrchových vod se ukládají do informačního systému po kontrole 
a primárním zpracování dat průběžně, nejpozději však do 2 měsíců po odběru vzorků v případě monitoringu 
chemického stavu a nejpozději do 3 měsíců od ukončení vzorkování v daném kalendářním roce v případě moni-
toringu ekologického stavu vod. 

(8) Odsouhlasení výsledků kvantitativního monitoringu na hraničních tocích se zahraničními partnery zajišťuje 
Ministerstvo životního prostředí jednou ročně. Výsledky programu monitoringu kvantitativního a chemického 
stavu podzemních vod se do informačního systému ukládají s četností 2x ročně, odovlivněná data a údaje o zá-
kladním odtoku 1x ročně. 

(9) Zkontrolované výsledky programu monitoringu musí být do informačního systému uloženy nejpozději do 8 týdnů 
po ukončení všech prací na příslušném programu monitoringu v daném kalendářním roce.

(10) ČHMÚ zabezpečí okamžitý a bezplatný přístup k plnému rozsahu dat uložených v informačním systému kaž-
dému subjektu zajišťujícímu realizaci monitorování vod a poskytujícímu data do tohoto informačního systému.

Přechodná ustanovení

(1) Zpracovatel Rámcového programu monitoringu, podle článku 7, jej uvede do souladu s tímto metodickým poky-
nem a předloží ke schválení nejpozději do 15. ledna 2007.

(2) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s VÚV TGM stanoví seznam, environmentální cíle a kritéria 
pro hodnocení chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů vázaných na vodní prostředí nejpoz-
ději do 31. ledna 2007. Ministerstvo životního prostředí zveřejní tento seznam, environmentální cíle a kritéria pro 
hodnocení neprodleně. 

(3) Zpracovatelé programů situačního monitoringu, podle článku 8, je uvedenou do souladu s tímto metodickým 
pokynem a Rámcovým programem monitoringu a předloží ke schválení nejpozději do 30 dnů od schválení 
Rámcového programu. 

(4) Zpracovatelé programů provozního, kvantitativního a referenčního monitoringu, podle článku 9, 11 a 12, je 
uvedou do souladu s tímto metodickým pokynem a Rámcovým programem monitoringu a předloží ke schválení 
nejpozději do 60 dnů od schválení Rámcového programu.

Účinnost

Tento metodický pokyn má platnost od 22. 12. 2006.

V Praze dne 19. prosince 2006

RNDr. Jan Hodovský, v. r.
ředitel odboru ochrany vod

Ministerstvo životního prostředí

Ing. Miroslav Král, CSc., v. r.
ředitel odboru vodohospodářské politiky

Ministerstvo zemědělství
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Příloha č. 1 
Útvary tekoucích a stojatých povrchových vod

Oblast povodí
Útvary tekoucích vod Útvary stojatých vod

Počet útvarů celkem
Tabulka Počet útvarů Tabulka Počet útvarů

Horní a střední Labe A.1 203 B.1 11 214
Horní Vltava A.2 140 B.2 15 155
Berounka A.3 93 B.3 6 99
Dolní Vltava A.4 79 B.4 4 83
Ohře a dolní Labe A.5 138 B.5 11 149
Odra A.6 114 B.6 8 122
Morava A.7 186 B.7 3 189
Dyje A.8 117 B.8 13 130
Celkem 1070 71 1141

A. Útvary povrchových vod tekoucích
A.1 Oblast povodí Horního a středního Labe

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ

10007000 Labe po soutok s tokem Sovinka Labe 10013000 Labe
10010000 Sovinka po ústí do toku Labe Sovinka 10013000 Labe
10013000 Labe po soutok s tokem Malé Labe Labe 10025000 Labe

10016000
Malé Labe po soutok s tokem 
Kotelský potok

Malé Labe 10024000 Labe

10019000
Kotelský potok po ústí do toku Malé 
Labe

Kotelský potok 10024000 Labe

10024000 Malé Labe po ústí do toku Labe Malé Labe 10025000 Labe
10025000 Labe po soutok s tokem Čistá Labe 10033000 Labe
10028000 Čistá po soutok s tokem Luční potok Čistá 10032000 Labe
10031000 Luční potok po ústí do toku Čistá Luční potok 10032000 Labe
10032000 Čistá po ústí do toku Labe Čistá 10033000 Labe

10033000
Labe po soutok s tokem Pilníkovský 
potok

Labe 10061000 Labe

10038000
Pilníkovský potok po soutok s tokem 
Starobucký potok

Pilníkovský potok 10050000 Labe

10045000
Starobucký potok po ústí do toku 
Pilníkovský potok

Starobucký potok 10050000 Labe

10050000
Pilníkovský potok po ústí do toku 
Labe

Pilníkovský potok 10061000 Labe

10060000 Kalenský potok po ústí do toku Labe Kalenský potok 10061000 Labe

10061000
Labe po vzdutí nádrže Les 
Království

Labe 101010670001 Labe

10064000 Borecký potok po ústí do toku Labe Borecký potok 101010670001 Labe
10084000 Beluňka po ústí do toku Labe Beluňka 10085000 Labe
10085000 Labe po soutok s tokem Úpa Labe 10145000 Labe
10090000 Úpa po soutok s tokem Malá Úpa Úpa 10108000 Labe
10093000 Malá Úpa po ústí do toku Úpa Malá Úpa 10108000 Labe

10097000
Lysečinský potok po ústí do toku 
Úpa

Lysečinský potok 10108000 Labe

10108000 Úpa po soutok s tokem Ličná Úpa 10144000 Labe

10122000
Petříkovický potok po ústí do toku 
Ličná

Petříkovický potok 10144000 Labe

10123000 Ličná po soutok s tokem Úpa Ličná 10144000 Labe



31

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ

10125000 Mlýnský potok po ústí do toku Úpa Mlýnský potok 10144000 Labe
10133000 Rtyňka po ústí do toku Úpa Rtyňka 10144000 Labe
10139000 Olešnice po ústí do toku Úpa Olešnice 10144000 Labe
10144000 Úpa po ústí do toku Labe Úpa 10145000 Labe
10145000 Labe po soutok s tokem Metuje Labe 10229090 Labe
10160000 Metuje po soutok s tokem Židovka Metuje 10178000 Labe
10165000 Židovka po ústí do toku Metuje Židovka 10178000 Labe
10171000 Dřevíč po ústí do toku Metuje Dřevíč 10178000 Labe
10177000 Brlenka po ústí do toku Metuje Brlenka 10178000 Labe
10178000 Metuje po soutok s tokem Střela Metuje 10202000 Labe
10185000 Olešenka po ústí do toku Metuje Olešenka 10202000 Labe
10202000 Metuje po ústí do toku Labe Metuje 10229090 Labe
10229000 Trotina po ústí do toku Labe Trotina 10229090 Labe
10229080 Piletický potok po ústí do toku Labe Piletický potok 10229090 Labe
10229090 Labe po soutok s tokem Orlice Labe 10562000 Labe

10236000
Divoká Orlice po soutok s tokem 
Bartošovický potok

Divoká Orlice 10238000 Labe

10237000
Bartošovický potok po ústí do toku 
Divoká Orlice

Bartošovický potok 10238000 Labe

10238000
Divoká Orlice po vzdutí nádrže 
Pastviny

Divoká Orlice 102010110002 Labe

10254000
Rokytenka po ústí do toku Divoká 
Orlice

Rokytenka 10265000 Labe

10265000
Divoká Orlice po soutok s tokem 
Zdobnice

Divoká Orlice 10281000 Labe

10268000 Zdobnice po soutok s tokem Říčka Zdobnice 10278000 Labe
10273000 Říčka po ústí do toku Zdobnice Říčka 10278000 Labe

10278000
Zdobnice po ústí do toku Divoká 
Orlice

Zdobnice 10281000 Labe

10281000
Divoká Orlice po soutok s tokem 
Bělá

Divoká Orlice 10321000 Labe

10295000 Bělá po soutok s tokem Kněžná Bělá 10312000 Labe

10302000
Kněžná po soutok s tokem 
Javornický potok

Kněžná 10312000 Labe

10305000
Javornický potok po ústí do toku 
Kněžná

Javornický potok 10312000 Labe

10312000 Bělá po ústí do toku Divoká Orlice Bělá 10321000 Labe

10320000
Brodec po ústí do toku Divoká 
Orlice

Brodec 10321000 Labe

10321000 Divoká Orlice po ústí do toku Orlice Divoká Orlice 10403000 Labe

10324000
Tichá Orlice po soutok s tokem 
Králický potok

Tichá Orlice 10396000 Labe

10325000
Králický potok po ústí do toku Tichá 
Orlice

Králický potok 10396000 Labe

10329000
Lipkovský potok po ústí do toku 
Tichá Orlice

Lipkovský potok 10396000 Labe

10343000 Čermná po ústí do toku Tichá Orlice Čermná 10396000 Labe

10347000
Lukavický potok po ústí do toku 
Tichá Orlice

Lukavický potok 10396000 Labe

10347020
Potočnice po ústí do toku Tichá 
Orlice

Potočnice 10396000 Labe
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ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ

10347040
Dobroučka po ústí do toku Tichá 
Orlice

Dobroučka 10396000 Labe

10351000
Tichá Orlice po soutok s tokem 
Třebovka

Tichá Orlice 10396000 Labe

10360000 Třebovka po vzdutí nádrže Hvězda Třebovka 102020460001 Labe

10374000
Třebovka po ústí do toku Tichá 
Orlice

Třebovka 10396000 Labe

10384000
Skořenický potok po ústí do toku 
Tichá Orlice

Skořenický potok 10396000 Labe

10389000 Čermná po ústí do toku Tichá Orlice Čermná 10396000 Labe
10396000 Tichá Orlice po ústí do toku Orlice Tichá Orlice 10403000 Labe
10403000 Orlice po soutok s tokem Dědina Orlice 10443000 Labe

10413000
Dědina po soutok s tokem Brtevský 
potok

Dědina 10431000 Labe

10416000
Brtevský potok po ústí do toku 
Dědina

Brtevský potok 10431000 Labe

10421110 Zlatý potok po ústí do toku Dědina Zlatý potok 10431000 Labe
10431000 Dědina po ústí do toku Orlice Dědina 10443000 Labe
10442040 Stříbrný potok po ústí do toku Orlice Stříbrný potok 10443000 Labe
10443000 Orlice po ústí do toku Labe Orlice 10562000 Labe
10474000 Ředický potok po ústí do toku Labe Ředický potok 10562000 Labe
10496000 Loučná po soutok s tokem Desná Loučná 10560000 Labe
10505000 Desná po ústí do toku Loučná Desná 10560000 Labe

10514000
Končinský potok po ústí do toku 
Loučná

Končinský potok 10560000 Labe

10554000 Lodrantka po ústí do toku Loučná Lodrantka 10560000 Labe

10559000
Zadní Lodrantka po ústí do toku 
Loučná

Zadní Lodrantka 10560000 Labe

10560000 Loučná po ústí do toku Labe Loučná 10562000 Labe
10562000 Labe po soutok s tokem Chrudimka Labe 10741000 Labe
10563040 Chrudimka po vzdutí nádrže Hamry Chrudimka 103030090001 Labe

10571000
Chrudimka po soutok s tokem 
Slubice

Chrudimka 10583000 Labe

10576000 Slubice po ústí do toku Chrudimka Slubice 10583000 Labe
10583000 Chrudimka po vzdutí nádrže Seč Chrudimka 103030250006 Labe

10597000
Chrudimka po soutok s tokem 
Novohradka

Chrudimka 10667000 Labe

10608000
Novohradka po soutok s tokem 
Krounka

Novohradka 10662000 Labe

10617000 Krounka po ústí do toku Novohradka Krounka 10662000 Labe
10638000 Žejbro po ústí do toku Novohradka Žejbro 10662000 Labe
10656000 Ležák po ústí do toku Novohradka Ležák 10662000 Labe

10662000
Novohradka po ústí do toku 
Chrudimka

Novohradka 10667000 Labe

10667000 Chrudimka po ústí do toku Labe Chrudimka 10741000 Labe

10679030
Jesenčanský potok po ústí do toku 
Labe

Jesenčanský potok 10741000 Labe

10705000 Černská strouha po ústí do toku Labe Černská strouha 10741000 Labe
10715000 Struha po ústí do toku Labe Struha 10741000 Labe

10721000
Sopřečský potok po ústí do toku 
Labe

Sopřečský potok 10741000 Labe

10730000 Brložský potok po ústí do toku Labe Brložský potok 10741000 Labe
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10734000
Strašovský potok po ústí do toku 
Labe

Strašovský potok 10741000 Labe

10741000 Labe po soutok s tokem Doubrava Labe 10853000 Labe

10762000
Doubrava po soutok s tokem 
Běstvinský potok

Doubrava 10772000 Labe

10763000
Běstvinský potok po ústí do toku 
Doubrava

Běstvinský potok 10772000 Labe

10769000
Lovětínský potok po ústí do toku 
Doubrava

Lovětínský potok 10772000 Labe

10772000
Doubrava po soutok s tokem 
Hostačovka

Doubrava 10802000 Labe

10775000
Hostačovka po soutok s tokem 
Babský potok

Hostačovka 10785000 Labe

10776000
Babský potok po ústí do toku 
Hostačovka

Babský potok 10785000 Labe

10785000
Hostačovka po ústí do toku 
Doubrava

Hostačovka 10802000 Labe

10799000 Brslenka po ústí do toku Doubrava Brslenka 10802000 Labe
10802000 Doubrava po ústí do toku Labe Doubrava 10853000 Labe

10810000
Klejnárka po soutok s tokem 
Paběnický potok

Klejnárka 10838000 Labe

10813000
Paběnický potok po ústí do toku 
Klejnárka

Paběnický potok 10838000 Labe

10831000 Vrchlice po vzdutí nádrže Vrchlice Vrchlice 104010310001 Labe
10835000 Vrchlice po ústí do toku Klejnárka Vrchlice 10838000 Labe
10838000 Klejnárka po ústí do toku Labe Klejnárka 10853000 Labe
10852000 Bačovka po ústí do toku Labe Bačovka 10853000 Labe
10853000 Labe po soutok s tokem Cidlina Labe 10928000 Labe

10858000
Cidlina po soutok s tokem Porák 
(Velký Porák)

Cidlina 10887000 Labe

10861000
Porák (Velký Porák) po ústí do toku 
Cidlina

Porák (Velký 
Porák)

10887000 Labe

10871000
Úlibický potok po ústí do toku 
Cidlina

Úlibický potok 10887000 Labe

10874250 Javorka po ústí do toku Cidlina Javorka 10887000 Labe

10882000
Králický potok po ústí do toku 
Cidlina

Králický potok 10887000 Labe

10887000 Cidlina po soutok s tokem Bystřice Cidlina 10920000 Labe

10898000
Bystřice po soutok s tokem Bašnický 
potok

Bystřice 10910000 Labe

10903000
Bašnický potok po ústí do toku 
Bystřice

Bašnický potok 10910000 Labe

10910000 Bystřice po ústí do toku Cidlina Bystřice 10920000 Labe

10918000
Mlýnská Cidlina po ústí do toku 
Cidlina

Mlýnská Cidlina 10920000 Labe

10920000 Cidlina po vzdutí nádrže Žehuňský r. Cidlina 104040140002 Labe
10923000 Cidlina po ústí do toku Labe Cidlina 10928000 Labe
10928000 Labe po soutok s tokem Mrlina Labe 11073000 Labe

10935000
Mrlina po soutok s tokem Hasinský 
potok

Mrlina 10953010 Labe

10947000
Hasinský potok po ústí do toku 
Mrlina

Hasinský potok 10953010 Labe
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10953010
Mrlina po soutok s tokem Štítarský 
potok

Mrlina 10988030 Labe

10966000
Štítarský potok po soutok s tokem 
Smíchovský potok

Štítarský potok 10974000 Labe

10973000
Smíchovský potok po ústí do toku 
Štítarský potok

Smíchovský potok 10974000 Labe

10974000
Štítarský potok po ústí do toku 
Mrlina

Štítarský potok 10988030 Labe

10976000
Velenický potok po ústí do toku 
Mrlina

Velenický potok 10988030 Labe

10980000
Křinecká Blatnice po ústí do toku 
Mrlina

Křinecká Blatnice 10988030 Labe

10982000 Blatnice po ústí do toku Mrlina Blatnice 10988030 Labe
10986000 Klobuš po ústí do toku Mrlina Klobuš 10988030 Labe
10988030 Mrlina po ústí do toku Labe Mrlina 11073000 Labe

10998000
Výrovka po vzdutí Vavřineckého 
rybníka

Výrovka 104060090009 Labe

11010000
Výrovka po soutok s tokem 
Bečvárka

Výrovka 11045000 Labe

11017000 Bečvárka po ústí do toku Výrovka Bečvárka 11045000 Labe
11040000 Šembera po ústí do toku Výrovka Šembera 11045000 Labe
11045000 Výrovka po ústí do toku Labe Výrovka 11073000 Labe
11049230 Vlkava po ústí do toku Labe Vlkava 11073000 Labe
11068000 Výmola po ústí do toku Labe Výmola 11073000 Labe
11073000 Labe po soutok s tokem Jizera Labe 11335000 Labe

11074000
Jizera po soutok s tokem Přítok 
z Polska

Jizera 11078000 Labe

11078000 Jizera po soutok s tokem Mumlava Jizera 11107000 Labe
11081000 Mumlava po soutok s tokem Milnice Mumlava 11083000 Labe
11082000 Milnice po ústí do toku Mumlava Milnice 11083000 Labe
11083000 Mumlava po soutok s tokem Jizera Mumlava 11107000 Labe
11099000 Jizerka po ústí do toku Jizera Jizerka 11107000 Labe
11107000 Jizera po soutok s tokem Oleška Jizera 11130000 Labe
11110000 Oleška po soutok s tokem Popelka Oleška 11126000 Labe
11113000 Popelka po ústí do toku Oleška Popelka 11126000 Labe
11117000 Tampelačka po ústí do toku Oleška Tampelačka 11126000 Labe
11126000 Oleška po ústí do toku Jizera Oleška 11130000 Labe
11130000 Jizera po soutok s tokem Kamenice Jizera 11185000 Labe
11133001 Kamenice po soutok s tokem Jedlová Kamenice 11153000 Labe
11134000 Jedlová po ústí do toku Kamenice Jedlová 11153000 Labe
11142000 Desná po ústí do toku Kamenice Desná 11153000 Labe
11153000 Kamenice po ústí do toku Jizera Kamenice 11185000 Labe
11157000 Žernovník po ústí do toku Jizera Žernovník 11185000 Labe
11161000 Stebenka po ústí do toku Jizera Stebenka 11185000 Labe
11170000 Libuňka po ústí do toku Jizera Libuňka 11185000 Labe
11182000 Žehrovka po ústí do toku Jizera Žehrovka 11185000 Labe
11185000 Jizera po soutok s tokem Mohelka Jizera 11269000 Labe
11188000 Mohelka po soutok s tokem Oharka Mohelka 11200000 Labe
11191000 Oharka po ústí do toku Mohelka Oharka 11200000 Labe
11197000 Ještědka po ústí do toku Mohelka Ještědka 11200000 Labe
11200000 Mohelka po ústí do toku Jizera Mohelka 11269000 Labe
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11227000 Kněžmostka po ústí do toku Jizera Kněžmostka 11269000 Labe
11254000 Klenice po ústí do toku Jizera Klenice 11269000 Labe
11269000 Jizera po ústí do toku Labe Jizera 11335000 Labe
11300000 Mlýnský potok po ústí do toku Labe Mlýnský potok 11335000 Labe

11324000
Košátecký potok po ústí do toku 
Labe

Košátecký potok 11335000 Labe

11332000 Černavka po ústí do toku Labe Černavka 11335000 Labe
11335000 Labe po soutok s tokem Vltava Labe 13965000 Labe

20590000
Vernéřovický potok po soutok 
s tokem Stěnava

Vernéřovický potok 20608000 Odra

20608000 Stěnava po státní hranici Stěnava Polsko Odra
20609000 Šonovský potok po státní hranici Šonovský potok Polsko Odra

20720000
Jindřichovický potok po státní 
hranici

Jindřichovický Polsko Odra

20730000
Lužická Nisa po soutok s tokem 
Doubský potok

Lužická Nisa 20736000 Odra

20731000
Doubský potok po ústí do toku 
Lužická Nisa

Doubský potok 20736000 Odra

20735000
Harcovský potok po ústí do toku 
Lužická Nisa

Harcovský potok 20736000 Odra

20736000
Lužická Nisa po soutok s tokem 
Černá Nisa

Lužická Nisa 20758000 Odra

20737000
Černá Nisa po soutok s tokem 
Radčický potok

Černá Nisa 20739000 Odra

20738000
Radčický potok po ústí do toku 
Černá Nisa

Radčický potok 20739000 Odra

20739000
Černá Nisa po ústí do toku Lužická 
Nisa

Černá Nisa 20758000 Odra

20755000 Jeřice po ústí do toku Lužická Nisa Jeřice 20758000 Odra

20758000
Lužická Nisa po soutok s tokem Bílý 
potok

Lužická Nisa 20758001 Odra

20758001
Lužická Nisa/Lausitzer Niesse po 
soutok s tokem Mandau

Lužická Nisa Německo/Polsko Odra

20774000 Oleška po státní hranici Oleška Polsko Odra

20785000
Smědá po soutok s tokem Sloupský 
potok (Č. Štolpich)

Smědá 20807000 Odra

20788000
Sloupský potok (Č. Štolpich) po ústí 
do toku Smědá

Sloupský potok (Č. 
Štolpich)

20807000 Odra

20796000 Lomnice po ústí do toku Smědá Lomnice 20807000 Odra
20798000 Řasnice po ústí do toku Smědá Řasnice 20807000 Odra

20806000
Bulovský potok po ústí do toku 
Smědá

Bulovský potok 20807000 Odra

20807000 Smědá po státní hranici Smědá Polsko Odra
20809000 Kočičí potok po ústí do toku Smědá Kočičí potok Polsko Odra

A.2 Oblast povodí Horní Vltavy

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
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HLAVNÍ 
POVODÍ 

11358000
Teplá Vltava po soutok s tokem 
Řasnice

Teplá Vltava 11378000 Labe

11367000 Řasnice po ústí do toku Teplá Vltava Řasnice 11378000 Labe
11378000 Teplá Vltava po ústí do toku Vltava Teplá Vltava 11398000 Labe
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11379000
Studená Vltava po soutok s tokem 
Světlá

Studená Vltava 11389000 Labe

11382000
Světlá po ústí do toku Studená 
Vltava

Světlá 11389000 Labe

11389000
Studená Vltava po ústí do toku 
Vltava

Studená Vltava 11398000 Labe

11398000 Vltava po vzdutí nádrže Lipno I Vltava 106011150001 Labe
11401000 Jezerní potok po vzdutí nádrže Lipno I Jezerní potok 106011150001 Labe

11458000
Vltava po soutok s tokem Větší 
Vltavice

Vltava 11491000 Labe

11463000
Větší Vltavice po soutok s tokem 
Trávnice

Větší Vltavice 11469000 Labe

11468000
Trávnice po ústí do toku Větší 
Vltavice

Trávnice 11469000 Labe

11469000 Větší Vltavice po ústí do toku Vltava Větší Vltavice 11491000 Labe
11488000 Strážný potok po ústí do toku Vltava Strážný potok 11491000 Labe

11491000
Vltava po soutok s tokem Polečnice 
(Kájovský potok)

Vltava 11549000 Labe

11504000
Polečnice (Kájovský potok) po 
soutok s tokem Chvalšinský potok

Polečnice 
(Kájovský potok)

11518000 Labe

11515000
Chvalšinský potok po ústí do toku 
Polečnice (Kájovský potok)

Chvalšinský potok 11518000 Labe

11518000
Polečnice (Kájovský potok) po ústí 
do toku Vltava

Polečnice 
(Kájovský potok)

11549000 Labe

11524000 Jílecký potok po ústí do toku Vltava Jílecký potok 11549000 Labe

11542000
Křemžský potok po ústí do toku 
Vltava

Křemžský potok 11549000 Labe

11546000
Třebonínský potok po ústí do toku 
Vltava

Třebonínský potok 11549000 Labe

11549000 Vltava po soutok s tokem Malše Vltava 11669000 Labe
11554000 Malše po Leopoldschlag Markt Malše 11556000 Labe
11556000 Malše po soutok s tokem Tichá Malše 11562000 Labe
11562000 Malše po soutok s tokem Kamenice Malše 11572000 Labe
11563000 Kamenice po ústí do toku Malše Kamenice 11572000 Labe
11572000 Malše po soutok s tokem Černá Malše 11584000 Labe

11577000
Černá po soutok s tokem Pohořský 
potok

Černá 11581000 Labe

11578000
Pohořský potok po ústí do toku 
Černá

Pohořský potok 11581000 Labe

11581000 Černá po ústí do toku Malše Černá 11584000 Labe
11584000 Malše po vzdutí nádrže Římov Malše 106020390008 Labe
11588001 Malše po soutok s tokem Stropnice Malše 11629000 Labe

11591000
Stropnice po soutok s tokem 
Veveřský potok

Stropnice 11621000 Labe

11594000
Veveřský potok po ústí do toku 
Stropnice

Veveřský potok 11621000 Labe

11618000
Svinenský potok po ústí do toku 
Stropnice

Svinenský potok 11621000 Labe

11621000 Stropnice po ústí do toku Malše Stropnice 11629000 Labe
11629000 Malše po ústí do toku Vltava Malše 11669000 Labe

11636000
Dehtařský potok po ústí do toku 
Vltava

Dehtařský potok 11669000 Labe
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11651030
Bezdrevský potok po soutok s tokem 
Olešník (Svatopluk)

Bezdrevský potok 11652000 Labe

11651060
Olešník (Svatopluk) po ústí do toku 
Bezdrevský potok

Olešník (Svatopluk) 11652000 Labe

11652000
Bezdrevský potok po vzdutí nádrže 
Bezdrev

Bezdrevský potok 106030490004 Labe

11658001
Bezdrevský potok po ústí do toku 
Vltava

Bezdrevský potok 11669000 Labe

11666000 Kyselá voda po ústí do toku Vltava Kyselá voda 11669000 Labe
11669000 Vltava po vzdutí nádrže Hněvkovice Vltava 106030760005 Labe
11689000 Vltava po vzdutí nádrže Kořensko Vltava 107050010002 Labe
11692000 Lužnice pramen – státní hranice Lužnice Rakousko Labe

11693001
Lužnice po soutok s tokem 
Braunaubach

Lužnice Rakousko Labe

11706000
Tušť (Hrdlořezský potok) po ústí do 
toku Lužnice

Tušť (Hrdlořezský 
potok)

11716000 Labe

11710000 Dračice po státní hranici Dračice Rakousko Labe
11712000 Dračice po ústí do toku Lužnice Dračice 11716000 Labe

11716000
Lužnice po soutok s tokem 
Koštěnický potok (Kačležský)

Lužnice 11730000 Labe

11725000
Koštěnický potok (Kačležský) po 
vzdutí nádrže Staňkovský r.

Koštěnický potok 
(Kačležský)

107020260009 Labe

11726000 Vodoteč I po vzdutí nádrže Hejtman Vodoteč I 107020280007 Labe

11728000
Koštěnický potok (Kačležský) po 
ústí do toku Lužnice

Koštěnický potok 
(Kačležský)

11730000 Labe

11730000 Lužnice po vzdutí nádrže Rožmberk Lužnice 107020720002 Labe
11730120 Spolský potok po vzdutí nádrže Svět Spolský potok 107020430006 Labe

11730150
Prostřední stoka po vzdutí nádrže 
Rožmberk

Prostřední stoka 107020720002 Labe

11730171
Kaňovský potok po vzdutí nádrže 
Rožmberk

Kaňovský potok 107020720002 Labe

11737000
Miletínský potok po ústí do toku 
Lužnice

Miletínský potok 11754000 Labe

11742000
Ponědražský potok po ústí do toku 
Lužnice

Ponědražský potok 11754000 Labe

117500001) Zlatá stoka Zlatá stoka 11751000 Labe

11751000
Bukovský potok (celý) po ústí do 
toku Lužnice

Bukovský potok 11754000 Labe

11754000 Lužnice po soutok s tokem Nežárka Lužnice 11886000 Labe
11766050 Kamenice po ústí do toku Nežárka Kamenice 11780000 Labe

11769000
Žirovnice po soutok s tokem 
Počátecký potok

Žirovnice 11780000 Labe

11770000
Počátecký potok po ústí do toku 
Žirovnice

Počátecký potok 11780000 Labe

11777000
Radouňský potok po ústí do toku 
Nežárka

Radouňský potok 11780000 Labe

11780000
Nežárka po soutok s tokem 
Hamerský potok

Nežárka 11822010 Labe

11783000
Hamerský potok po soutok s tokem 
Studenský potok

Hamerský potok 11787000 Labe

11784000
Studenský potok po ústí do toku 
Hamerský potok

Studenský potok 11787000 Labe
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11787000
Hamerský potok po vzdutí nádrže 
Hejtman

Hamerský potok 107030420037 Labe

11796000
Olešná po ústí do toku Hamerský 
potok

Olešná 11797000 Labe

11797000
Hamerský potok po ústí do toku 
Nežárka

Hamerský potok 11822010 Labe

11803000 Lásenice po ústí do toku Nežárka Lásenice 11822010 Labe
118090001) Nová řeka po ústí do toku Nežárka Nová řeka 11822010 Labe

11813000
Holenský potok po ústí do toku 
Nežárka

Holenský potok 11822010 Labe

11817000 Řečice po ústí do toku Nežárka Řečice 11822010 Labe
11822010 Nežárka po ústí do toku Lužnice Nežárka 11886000 Labe

11827000
Bechyňský potok po ústí do toku 
Lužnice

Bechyňský potok 11886000 Labe

11829000
Doňovský potok po ústí do toku 
Lužnice

Doňovský potok 11886000 Labe

11845000
Dírenský potok po ústí do toku 
Lužnice

Dírenský potok 11886000 Labe

11859000
Černovický potok po ústí do toku 
Lužnice

Černovický potok 11886000 Labe

11865000
Borecký potok po ústí do toku 
Lužnice

Borecký potok 11886000 Labe

11869000
Maršovský potok po ústí do toku 
Lužnice

Maršovský potok 11886000 Labe

11875000
Chotovinský potok po soutok 
s tokem Chýnovský potok

Chotovinský potok 11885000 Labe

11884000
Turovecký potok po ústí do toku 
Chotovinský potok

Turovecký potok 11885000 Labe

11885000
Chotovinský potok po ústí do toku 
Lužnice

Chotovinský potok 11886000 Labe

11886000
Lužnice po soutok s tokem Košínský 
potok

Lužnice 11938000 Labe

11895000
Košínský potok po ústí do toku 
Lužnice

Košínský potok 11938000 Labe

11921000
Smutná po soutok s tokem Milevský 
potok

Smutná 11931000 Labe

11926000
Milevský potok po ústí do toku 
Smutná

Milevský potok 11931000 Labe

11931000 Smutná po ústí do toku Lužnice Smutná 11938000 Labe

11935000
Židova strouha po ústí do toku 
Lužnice

Židova strouha 11938000 Labe

11937000
Bílinský potok po ústí do toku 
Lužnice

Bílinský potok 11938000 Labe

11938000 Lužnice po vzdutí nádrže Kořensko Lužnice 107050010002 Labe

11959000
Hrejkovický potok po vzdutí nádrže 
Orlík

Hrejkovický potok 1080500900021 Labe

11969000
Vydra po soutok s tokem Roklanský 
potok

Vydra 11982000 Labe

11972000
Roklanský potok po soutok s tokem 
Javoří potok

Roklanský potok 11976000 Labe

11975000
Javoří potok po ústí do toku 
Roklanský potok

Javoří potok 11976000 Labe

11976000
Roklanský potok po ústí do toku 
Vydra

Roklanský potok 11982000 Labe
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11979000
Hamerský potok po ústí do toku 
Vydra

Hamerský potok 11982000 Labe

11982000 Vydra po ústí do toku Otava Vydra 12020000 Labe

11983000
Křemelná po soutok s tokem 
Slatinný potok

Křemelná 12001000 Labe

11986000
Slatinný potok po ústí do toku 
Křemelná

Slatinný potok 12001000 Labe

11994000
Prášilský potok po ústí do toku 
Křemelná

Prášilský potok 12001000 Labe

12001000 Křemelná po ústí do toku Otava Křemelná 12020000 Labe
12009000 Losenice po ústí do toku Otava Losenice 12020000 Labe
12020000 Otava po soutok s tokem Volšovka Otava 12105000 Labe
12027000 Volšovka po ústí do toku Otava Volšovka 12105000 Labe
12043000 Ostružná po ústí do toku Otava Ostružná 12105000 Labe

12057000
Nezdický potok po ústí do toku 
Otava

Nezdický potok 12105000 Labe

12065000
Černíčský potok po ústí do toku 
Otava

Černíčský potok 12105000 Labe

12073000
Mlýnský potok po ústí do toku 
náhon z Otavy

Mlýnský potok 12105000 Labe

12088000 Březový potok po ústí do toku Otava Březový potok 12105000 Labe

12098000
Novosedelský potok po ústí do toku 
Otava

Novosedelský potok 12105000 Labe

12105000 Otava po soutok s tokem Volyňka Otava 12285000 Labe
12114000 Volyňka po soutok s tokem Spůlka Volyňka 12150000 Labe
12125000 Spůlka po ústí do toku Volyňka Spůlka 12150000 Labe
12145000 Peklov po ústí do toku Volyňka Peklov 12150000 Labe
12150000 Volyňka po ústí do toku Otava Volyňka 12285000 Labe
12154000 Řepický potok po ústí do toku Otava Řepický potok 12285000 Labe

12171000
Vítkovský potok po ústí do toku 
Otava

Vítkovský potok 12285000 Labe

12185000 Brložský potok po ústí do toku Otava Brložský potok 12285000 Labe
12215000 Blanice po vzdutí nádrže Husinec Blanice 108030270001 Labe

12229000
Blanice po soutok s tokem Dubský 
potok

Blanice 12280040 Labe

12238000
Dubský potok po ústí do toku 
Blanice

Dubský potok 12280040 Labe

12246000 Zlatý potok po ústí do toku Blanice Zlatý potok 12280040 Labe

12270000
Radomilický potok po ústí do toku 
Blanice

Radomilický potok 12280040 Labe

12280040 Blanice po ústí do toku Otava Blanice 12285000 Labe
12285000 Otava po vzdutí nádrže Orlík Otava 1080500900022 Labe

12296000
Lomnice po soutok s tokem 
Hradišťský potok

Lomnice 12326000 Labe

12299000
Hradišťský potok po ústí do toku 
Lomnice

Hradišťský potok 12326000 Labe

12309000
Závišínský potok po ústí do toku 
Lomnice

Závišínský potok 12326000 Labe

12313000
Mračovský potok po ústí do toku 
Lomnice

Mračovský potok 12326000 Labe

12321000
Kostratecký potok po ústí do toku 
Lomnice

Kostratecký potok 12326000 Labe
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12326000 Lomnice po soutok s tokem Skalice Lomnice 1080500900022 Labe

12341000
Skalice po soutok s tokem Hrádecký 
potok (Ostrovský)

Skalice 12357000 Labe

12350000
Hrádecký potok (Ostrovský) po ústí 
do toku Skalice

Hrádecký potok 
(Ostrovský)

12357000 Labe

12357000 Skalice po ústí do toku Lomnice Skalice 1080500900022 Labe
40099000 Světlá po státní hranici Světlá Rakousko Dunaj
40109000 Mlýnský potok po státní hranici Mlýnský potok Rakousko Dunaj

A.3 Oblast povodí Berounky

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

12924000 Lužní potok po vzdutí nádrže Lučina Lužní potok 110010140004 Labe
12938000 Sedlištský potok po ústí do toku Mže Sedlištský potok 12999000 Labe
12962000 Hamerský potok po ústí do toku Mže Hamerský potok 12999000 Labe
12982000 Kosový potok po ústí do toku Mže Kosový potok 12999000 Labe
12999000 Mže po soutok s tokem Úhlavka Mže 13039000 Labe

13020000
Úhlavka po soutok s tokem 
Výrovský potok

Úhlavka 13038000 Labe

13031000
Výrovský potok po ústí do toku 
Úhlavka

Výrovský potok 13038000 Labe

13038000 Úhlavka po ústí do toku Mže Úhlavka 13039000 Labe
13039000 Mže po vzdutí nádrže Hracholusky Mže 110011740004 Labe

13052000
Úterský potok po soutok s tokem 
Nezdický potok

Úterský potok 13076000 Labe

13055000
Nezdický potok po ústí do toku 
Úterský potok

Nezdický potok 13076000 Labe

13069000
Hadovka po ústí do toku Úterský 
potok

Hadovka 13076000 Labe

13076000
Úterský potok po vzdutí nádrže 
Hracholusky

Úterský potok 110011740004 Labe

13107000 Mže po ústí do toku Berounka Mže 13650000 Labe

13124000
Radbuza po soutok s tokem Černý 
potok

Radbuza 13150000 Labe

13133000
Černý potok po soutok s tokem 
Pivoňka

Černý potok 13150000 Labe

13136000 Pivoňka po ústí do toku Černý potok Pivoňka 13150000 Labe
13150000 Radbuza po soutok s tokem Zubřina Radbuza 13207000 Labe

13156000
Zubřina po soutok s tokem 
Záhořanský potok

Zubřina 13170000 Labe

13165000
Záhořanský potok po ústí do toku 
Zubřina

Záhořanský potok 13170000 Labe

13170000 Zubřina po ústí do toku Radbuza Zubřina 13207000 Labe
13198000 Merklínka po ústí do toku Radbuza Merklínka 13207000 Labe

13207000
Radbuza po vzdutí nádrže České 
údolí

Radbuza 110021080001 Labe

13213001 Radbuza po soutok s tokem Úhlava Radbuza 13302000 Labe
13214000 Úhlava po soutok s tokem Bílý potok Úhlava 13216000 Labe
13215000 Bílý potok po ústí do toku Úhlava Bílý potok 13216000 Labe
13216000 Úhlava po vzdutí nádrže Nýrsko Úhlava 110030070001 Labe

13234000
Chodská Úhlava po ústí do toku 
Úhlava

Chodská Úhlava 13271000 Labe
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13242000 Jelenka po ústí do toku Úhlava Jelenka 13271000 Labe
13260000 Drnový potok po ústí do toku Úhlava Drnový potok 13271000 Labe
13270000 Poleňka po ústí do toku Úhlava Poleňka 13271000 Labe

13271000
Úhlava po soutok s tokem Točnický 
potok

Úhlava 13301000 Labe

13276000
Točnický potok po soutok s tokem 
Měcholupský potok

Točnický potok 13280000 Labe

13279000
Měcholupský potok po ústí do toku 
Točnický potok

Měcholupský potok 13280000 Labe

13280000
Točnický potok po ústí do toku 
Úhlava

Točnický potok 13301000 Labe

13288000
Příchovický potok po ústí do toku 
Úhlava

Příchovický potok 13301000 Labe

13301000 Úhlava po ústí do toku Radbuza Úhlava 13302000 Labe
13302000 Radbuza po ústí do toku Berounka Radbuza 13650000 Labe

13318000
Úslava po soutok s tokem Myslívský 
potok

Úslava 13368000 Labe

13333000
Myslívský potok po ústí do toku 
Úslava

Myslívský potok 13368000 Labe

13347000
Podhrázský potok po ústí do toku 
Úslava

Podhrázský potok 13368000 Labe

13355000 Bradava po ústí do toku Úslava Bradava 13368000 Labe
13368000 Úslava po ústí do toku Berounka Úslava 13650000 Labe

13384000
Klabava po soutok s tokem Skořický 
potok

Klabava 13408000 Labe

13387000
Skořický potok po ústí do toku 
Klabava

Skořický potok 13408000 Labe

13397000
Holoubkovský potok po ústí do toku 
Klabava

Holoubkovský 
potok

13408000 Labe

13403000
Voldušský potok po ústí do toku 
Klabava

Voldušský potok 13408000 Labe

13408000 Klabava po ústí do toku Berounka Klabava 13650000 Labe
13431000 Třemošná po ústí do toku Berounka Třemošná 13650000 Labe
13449000 Střela po vzdutí nádrže Žlutice Střela 111020190001 Labe

13450000
Ratibořský potok po vzdutí nádrže 
Žlutice

Ratibořský potok 111020190001 Labe

13464000
Velká Trasovka po ústí do toku 
Střela

Velká Trasovka 13519000 Labe

13482000
Manětínský potok po ústí do toku 
Střela

Manětínský potok 13519000 Labe

13496000
Mladotický potok po ústí do toku 
Střela

Mladotický potok 13519000 Labe

13518000
Kralovický potok po ústí do toku 
Střela

Kralovický potok 13519000 Labe

13519000 Střela po ústí do toku Berounka Střela 13650000 Labe

13527000
Radnický potok po ústí do toku 
Berounka

Radnický potok 13650000 Labe

13543000
Javornice po soutok s tokem Šípský 
potok

Javornice 13549000 Labe

13548000
Šípský potok po ústí do toku 
Javornice

Šípský potok 13549000 Labe

13549000 Javornice po ústí do toku Berounka Javornice 13650000 Labe
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13559000
Zbirožský potok po soutok s tokem 
Koželužka

Zbirožský potok 13573000 Labe

13564000
Koželužka po ústí do toku Zbirožský 
potok

Koželužka 13573000 Labe

13570000
Vejvanovský potok po ústí do toku 
Zbirožský potok

Vejvanovský potok 13573000 Labe

13573000
Zbirožský potok po ústí do toku 
Berounka

Zbirožský potok 13650000 Labe

13579000
Úpořský potok po ústí do toku 
Berounka

Úpořský potok 13650000 Labe

13595000
Rakovnický potok po soutok s tokem 
Kolešovický potok

Rakovnický potok 13629000 Labe

13598000
Kolešovický potok po ústí do toku 
Rakovnický potok

Kolešovický potok 13629000 Labe

13620000
Lišanský potok po ústí do toku 
Rakovnický potok

Lišanský potok 13629000 Labe

13629000
Rakovnický potok po ústí do toku 
Berounka

Rakovnický potok 13650000 Labe

13634000
Lánský potok po vzdutí nádrže 
Klíčava

Lánský potok 111030490001 Labe

13635001 Klíčava po ústí do toku Berounka Klíčava 13650000 Labe
13650000 Berounka po soutok s tokem Litavka Berounka 13749070 Labe
13667000 Litavka po soutok s tokem Chumava Litavka 13675000 Labe
13674000 Chumava po ústí do toku Litavka Chumava 13675000 Labe

13675000
Litavka po soutok s tokem Červený 
potok

Litavka 13705000 Labe

13682000
Červený potok po soutok s tokem 
Stroupínský potok

Červený potok 13696000 Labe

13695000
Stroupínský potok po ústí do toku 
Červený potok

Stroupínský potok 13696000 Labe

13696000
Červený potok po ústí do toku 
Litavka

Červený potok 13705000 Labe

13705000 Litavka po ústí do toku Berounka Litavka 13749070 Labe
13733000 Loděnice po ústí do toku Berounka Loděnice 13749070 Labe

13743000
Svinařský potok po ústí do toku 
Berounka

Svinařský potok 13749070 Labe

13749070 Berounka po ústí do toku Vltava Berounka 13879000 Labe

40018000
Kateřinský potok po soutok s tokem 
Nivní potok

Kateřinský potok 40035000 Dunaj

40027000
Nivní potok po ústí do toku 
Kateřinský potok

Nivní potok 40035000 Dunaj

40028000
Celní potok + Hraniční potok/
Zottbach + Pfreimd

Celní potok Německo Dunaj

40041000
Nemanický potok po soutok s tokem 
Novosedlský potok

Nemanický potok 40044000 Dunaj

40042000
Novosedlský potok po ústí do toku 
Nemanický potok

Novosedlský potok 40044000 Dunaj

40044000 Nemanický potok po státní hranici Nemanický potok Německo Dunaj
40045000 Černý potok po státní hranici Černý potok Německo Dunaj
40061000 Řezná po státní hranici Řezná Německo Dunaj

40078000
Kouba po soutok s tokem Rybniční 
potok

Kouba Německo Dunaj
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40081000
Rybniční potok po soutok s tokem 
Chambach

Rybniční potok Německo Dunaj

40092000
Chladná Bystřice po soutok s tokem 
Chambach

Chladná Bystřice Německo Dunaj

A.4 Oblast povodí Dolní Vltavy

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

12373000
Líšnický potok po ústí do toku 
Vltava

Líšnický potok 12378000 Labe

12378000 Vltava po vzdutí nádrže Slapy Vltava 108050830007 Labe
12395000 Brzina po vzdutí nádrže Slapy Brzina 108050830007 Labe

12410000
Mastník po soutok s tokem Sedlecký 
potok

Mastník 12432000 Labe

12425000
Sedlecký potok po ústí do toku 
Mastník

Sedlecký potok 12432000 Labe

12431000
Křečovický potok po ústí do toku 
Mastník

Křečovický potok 12432000 Labe

12432000 Mastník po vzdutí nádrže Slapy Mastník 108050830007 Labe
12469000 Kocába po ústí do toku Vltava Kocába 12470000 Labe
12470000 Vltava po soutok s tokem Sázava Vltava 12911030 Labe

12479000
Sázava po soutok s tokem Nižkovský 
potok

Sázava 12493000 Labe

12482000
Nižkovský potok po ústí do toku 
Sázava

Nižkovský potok 12493000 Labe

12488000
Losenický potok po ústí do toku 
Sázava

Losenický potok 12493000 Labe

12493000
Sázava po soutok s tokem Borovský 
potok

Sázava 12513000 Labe

12500000
Borovský potok po soutok s tokem 
Bělá

Borovský potok 12502000 Labe

12501000 Bělá po ústí do toku Borovský potok Bělá 12502000 Labe

12502000
Borovský potok po ústí do toku 
Sázava

Borovský potok 12513000 Labe

12512000
Břevnický potok po ústí do toku 
Sázava

Břevnický potok 12513000 Labe

12513000 Sázava po soutok s tokem Šlapanka Sázava 12611000 Labe

12522000
Šlapanka po soutok s tokem Zlatý 
potok

Šlapanka 12540000 Labe

12529000
Zlatý potok po soutok s tokem 
Mlýnský potok

Zlatý potok 12540000 Labe

12532000
Mlýnský potok po ústí do toku Zlatý 
potok

Mlýnský potok 12540000 Labe

12540000 Šlapanka po ústí do toku Sázava Šlapanka 12611000 Labe
12546000 Žabinec po ústí do toku Sázava Žabinec 12611000 Labe

12552000
Úsobský potok po ústí do toku 
Sázava

Úsobský potok 12611000 Labe

12556000 Perlový potok po ústí do toku Sázava Perlový potok 12611000 Labe

12564000
Lučický potok po ústí do toku 
Sázava

Lučický potok 12611000 Labe

12580000 Sázavka po ústí do toku Sázava Sázavka 12611000 Labe

12590000
Pstružný potok po ústí do toku 
Sázava

Pstružný potok 12611000 Labe
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12598000
Olešenský potok po ústí do toku 
Sázava

Olešenský potok 12611000 Labe

12610000
Ostrovský potok po ústí do toku 
Sázava

Ostrovský potok 12611000 Labe

12611000
Sázava po soutok s tokem Želivka 
(Hejlovka)

Sázava 12901000 Labe

12616000
Želivka (Hejlovka) po soutok 
s tokem Cerekvický potok

Želivka (Hejlovka) 12646000 Labe

12619000
Cerekvický potok po ústí do toku 
Želivka (Hejlovka)

Cerekvický potok 12646000 Labe

12631000
Bělá po ústí do toku Želivka 
(Hejlovka)

Bělá 12646000 Labe

12643000
Jankovský potok po ústí do toku 
Želivka (Hejlovka)

Jankovský potok 12646000 Labe

12646000
Želivka (Hejlovka) po soutok 
s tokem Trnava

Želivka (Hejlovka) 12682000 Labe

12663000
Trnava po soutok s tokem Kejtovský 
potok

Trnava 12677000 Labe

12668000
Kejtovský potok po ústí do toku 
Trnava

Kejtovský potok 12677000 Labe

12677000 Trnava po vzdutí nádrže Želiv Trnava 109020680003 Labe

12679001
Trnava po ústí do toku Želivka 
(Hejlovka)

Trnava 12682000 Labe

12682000
Želivka (Hejlovka) po vzdutí nádrže 
Švihov

Želivka (Hejlovka) 109021090001 Labe

12699000
Martinický potok po vzdutí nádrže 
Švihov

Martinický potok 109021090001 Labe

12703000
Blažejovický potok po vzdutí nádrže 
Švihov

Blažejovický potok 109021090001 Labe

12715000
Sedlický potok po soutok s tokem 
Čechtický potok

Sedlický potok 12719000 Labe

12718000
Čechtický potok po ústí do toku 
Sedlický potok

Čechtický potok 12719000 Labe

12719000
Sedlický potok po vzdutí nádrže 
Švihov

Sedlický potok 109021090001 Labe

12720001
Želivka (Hejlovka) po ústí do toku 
Sázava

Želivka (Hejlovka) 12901000 Labe

12728000
Štěpánovský potok po ústí do toku 
Sázava

Štěpánovský potok 12901000 Labe

12732000
Čestínský potok po ústí do toku 
Sázava

Čestínský potok 12901000 Labe

12738000
Losinský potok po ústí do toku 
Sázava

Losinský potok 12901000 Labe

12756000
Blanice po soutok s tokem Slupský 
potok

Blanice 12812000 Labe

12761000
Slupský potok po ústí do toku 
Blanice

Slupský potok 12812000 Labe

12773000
Strašický potok po ústí do toku 
Blanice

Strašický potok 12812000 Labe

12783000
Polánecký potok po ústí do toku 
Blanice

Polánecký potok 12812000 Labe

12811000 Chotýšanka po ústí do toku Blanice Chotýšanka 12812000 Labe
12812000 Blanice po ústí do toku Sázava Blanice 12901000 Labe
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12816000
Křešický potok po ústí do toku 
Sázava

Křešický potok 12901000 Labe

12818000 Živý potok po ústí do toku Sázava Živý potok 12901000 Labe

12824000
Nučický potok po ústí do toku 
Sázava

Nučický potok 12901000 Labe

12832000
Jevanský potok po ústí do toku 
Sázava

Jevanský potok 12901000 Labe

12852000 Mnichovka po ústí do toku Sázava Mnichovka 12901000 Labe

12862000
Benešovský potok po ústí do toku 
Sázava

Benešovský potok 12901000 Labe

12870000
Konopišťský potok po ústí do toku 
Sázava

Konopišťský potok 12901000 Labe

12874000
Mokřanský potok po ústí do toku 
Sázava

Mokřanský potok 12901000 Labe

12876000
Kamenický potok po ústí do toku 
Sázava

Kamenický potok 12901000 Labe

12890000
Janovický potok po soutok s tokem 
Tloskovský potok

Janovický potok 12894000 Labe

12893000
Tloskovský potok po ústí do toku 
Janovický potok

Tloskovský potok 12894000 Labe

12894000
Janovický potok po ústí do toku 
Sázava

Janovický potok 12901000 Labe

12901000 Sázava po ústí do toku Vltava Sázava 12911030 Labe
12911030 Vltava po soutok s tokem Berounka Vltava 13879000 Labe
13769000 Botič po ústí do toku Vltava Botič 13879000 Labe
13782010 Rokytka po ústí do toku Vltava Rokytka 13879000 Labe

13827000
Knovízský potok po ústí do toku 
Zákolanský potok

Knovízský potok 13828000 Labe

13828000
Zákolanský potok po ústí do toku 
Vltava

Zákolanský potok 13879000 Labe

13837000
Bakovský potok po soutok s tokem 
Zlonický potok

Bakovský potok 13875000 Labe

13852000
Zlonický potok po ústí do toku 
Bakovský potok

Zlonický potok 13875000 Labe

13860000
Červený potok po ústí do toku 
Bakovský potok

Červený potok 13875000 Labe

13875000
Bakovský potok po ústí do toku 
Vltava

Bakovský potok 13879000 Labe

13879000 Vltava po ústí do toku Labe Vltava 13965000 Labe

A.5 Oblast povodí Ohře a dolního Labe

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

13947000 Úštěcký potok po ústí do toku Labe Úštěcký potok 13965000 Labe
13960000 Luční potok po ústí do toku Labe Luční potok 13965000 Labe
13965000 Labe po soutok s tokem Ohře Labe 14418000 Labe
13969000 Libský potok po ústí do toku Ohře Libský potok 13971000 Labe

13971000
Ohře/Eger po soutok s tokem 
Reslava/Röslau

Ohře 113010120001 Labe

13972000 Reslava/Röslau po ústí do toku Ohře Reslava 113010120001 Labe

13979000
Ohře po soutok s tokem Slatinný 
potok

Ohře 14017000 Labe
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13984000 Slatinný potok po ústí do toku Ohře Slatinný potok 14017000 Labe

13994000
Sázek po soutok s tokem Stodolský 
potok

Sázek 13998000 Labe

13997000
Stodolský potok po ústí do toku 
Sázek

Stodolský potok 13998000 Labe

13998000 Sázek po ústí do toku Ohře Sázek 14017000 Labe

14010000
Plesná/Fleissenbach po soutok 
s tokem Lubinka

Plesná 14016000 Labe

14013000 Lubinka po ústí do toku Plesná Lubinka 14016000 Labe
14016000 Plesná po ústí do toku Ohře Plesná 14017000 Labe
14017000 Ohře po soutok s tokem Odrava Ohře 14046000 Labe

14022000
Odrava/Wondreb po vzdutí nádrže 
Jesenice

Odrava 113010660001 Labe

14023000
Mohelenský potok/Mügelbach po 
státní hranici

Mohelenský potok 14024000 Labe

14024000
Mohelenský potok po vzdutí nádrže 
Jesenice

Mohelenský potok 113010660001 Labe

14036000
Lipoltovský potok po ústí do toku 
Odrava

Lipoltovský potok 14037000 Labe

14037000 Odrava po ústí do toku Ohře Odrava 14046000 Labe

14045000
Libocký potok po vzdutí nádrže 
Horka

Libocký potok 113010800009 Labe

14045002 Libocký potok po ústí do toku Ohře Libocký potok 14046000 Labe
14046000 Ohře po soutok s tokem Libava Ohře 14058000 Labe
14049000 Libava po ústí do toku Ohře Libava 14058000 Labe
14055000 Tisová po ústí do toku Ohře Tisová 14058000 Labe
14058000 Ohře po soutok s tokem Svatava Ohře 14126000 Labe
14070000 Svatava po soutok s tokem Rotava Svatava 14090000 Labe
14079000 Rotava po ústí do toku Svatava Rotava 14090000 Labe
14090000 Svatava po ústí do toku Ohře Svatava 14126000 Labe
14092000 Lobezský potok po ústí do toku Ohře Lobezský potok 14126000 Labe
14100000 Čistý potok po ústí do toku Stoka Čistý potok 14101000 Labe
14101000 Stoka po ústí do toku Ohře Stoka 14126000 Labe

14111000
Chodovský potok po ústí do toku 
Ohře

Chodovský potok 14126000 Labe

14121000
Rolava po soutok s tokem Nejdecký 
potok

Rolava 14125000 Labe

14122000
Nejdecký potok po ústí do toku 
Rolava

Nejdecký potok 14125000 Labe

14125000 Rolava po ústí do toku Ohře Rolava 14126000 Labe
14126000 Ohře po soutok s tokem Teplá Ohře 14182000 Labe

14131000
Teplá po soutok s tokem Pramenský 
potok

Teplá 14159000 Labe

14134000
Pramenský potok po ústí do toku 
Teplá

Pramenský potok 14159000 Labe

14138000
Otročínský potok po ústí do toku 
Teplá

Otročínský potok 14159000 Labe

14154000
Lomnický potok po vzdutí nádrže 
Stanovice

Lomnický potok 113020300001 Labe

14156001
Lomnický potok po ústí do toku 
Teplá

Lomnický potok 14159000 Labe

14159000 Teplá po ústí do toku Ohře Teplá 14182000 Labe
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14165000 Vitický potok po ústí do toku Ohře Vitický potok 14182000 Labe
14171000 Lučinský potok po ústí do toku Ohře Lučinský potok 14182000 Labe
14177000 Lomnice po ústí do toku Ohře Lomnice 14182000 Labe
14182000 Ohře po soutok s tokem Bystřice Ohře 14214000 Labe
14201000 Bystřice po ústí do toku Ohře Bystřice 14214000 Labe

14214000
Ohře po soutok s tokem Hučivý 
potok

Ohře 14233090 Labe

14233060
Prunéřovský potok po ústí do toku 
Ohře

Prunéřovský potok 14233090 Labe

14233090 Ohře po vzdutí nádrže Nechranice Ohře 113021210001 Labe
14239000 Ohře po soutok s tokem Liboc Ohře 14277000 Labe

14243010
Liboc po soutok s tokem Hasnický 
potok

Liboc 14262000 Labe

14243040
Hasnický potok po ústí do toku 
Liboc

Hasnický potok 14262000 Labe

14261000 Leska po ústí do toku Liboc Leska 14262000 Labe
14262000 Liboc po ústí do toku Ohře Liboc 14277000 Labe
14277000 Ohře po soutok s tokem Blšanka Ohře 14338000 Labe

14304000
Blšanka po soutok s tokem 
Očihovecký potok

Blšanka 14323000 Labe

14307000
Očihovecký potok po ústí do toku 
Blšanka

Očihovecký potok 14323000 Labe

14323000 Blšanka po ústí do toku Ohře Blšanka 14338000 Labe
14338000 Ohře po soutok s tokem Chomutovka Ohře 14397000 Labe

14347000
Chomutovka po soutok s tokem 
Hačka

Chomutovka 14351000 Labe

14348060 Hačka po ústí do toku Chomutovka Hačka 14351000 Labe
14351000 Chomutovka po ústí do toku Ohře Chomutovka 14397000 Labe

14355000
Hrádecký potok po vzdutí nádrže 
Lenešický r.

Hrádecký potok 113040040001 Labe

14355002 Hrádecký potok po ústí do toku Ohře Hrádecký potok 14397000 Labe
14382000 Žejdlík po ústí do toku Ohře Žejdlík 14397000 Labe
14386070 Rosovka po ústí do toku Ohře Rosovka 14397000 Labe
14397000 Ohře po ústí do toku Labe Ohře 14418000 Labe
14405000 Modla po ústí do toku Labe Modla 14418000 Labe
14418000 Labe po soutok s tokem Bílina Labe 14521020 Labe

14421000
Bílina po rozdělovací objekt 
Březenec (resp. PKP)

Bílina 14422120 Labe

144220901) Podkrušnohorský přivaděč vody 
(PKP resp. PPV)

Podkrušnohorský 
přivaděč

14422120 Labe

14422120 Bílina po soutok s tokem Loupnice Bílina 14446000 Labe
14422190 Loupnice po ústí do toku Bílina Loupnice 14446000 Labe
14424010 Bílý potok po soutok s tokem Bílina Bílý potok 14446000 Labe
14435000 Srpina po ústí do toku Bílina Srpina 14446000 Labe
14446000 Bílina po soutok s tokem Bouřlivec Bílina 14475000 Labe
14452000 Bouřlivec po ústí do toku Bílina Bouřlivec 14475000 Labe
14460000 Bystřice po ústí do toku Bílina Bystřice 14475000 Labe

14475000
Bílina po soutok s tokem Ždírnický 
potok

Bílina 14491000 Labe

14479010
Ždírnický potok po soutok s tokem 
Zalužanský potok

Ždírnický potok 14484000 Labe
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14479060
Zalužanský potok po ústí do toku 
Ždírnický potok

Zalužanský potok 14484000 Labe

14484000
Ždírnický potok po ústí do toku 
Bílina

Ždírnický potok 14491000 Labe

14490000 Klíšský potok po ústí do toku Bílina Klíšský potok 14491000 Labe
14491000 Bílina po ústí do toku Labe Bílina 14521020 Labe
14505000 Luční potok po ústí do toku Labe Luční potok 14521020 Labe
14521010 Jílovský potok po ústí do toku Labe Jílovský potok 14521020 Labe

14521020
Labe po soutok s tokem Jílovský 
potok

Labe 14625000 Labe

14524000
Ploučnice po soutok s tokem 
Panenský potok

Ploučnice 14547000 Labe

14535000
Panenský potok po ústí do toku 
Ploučnice

Panenský potok 14547000 Labe

14547000
Ploučnice po soutok s tokem 
Svitávka

Ploučnice 14572000 Labe

14553000
Svitávka po soutok s tokem 
Boberský potok

Svitávka 14559000 Labe

14556000
Boberský potok po ústí do toku 
Svitávka

Boberský potok 14559000 Labe

14559000 Svitávka po ústí do toku Ploučnice Svitávka 14572000 Labe
14571000 Šporka po ústí do toku Ploučnice Šporka 14572000 Labe

14572000
Ploučnice po soutok s tokem 
Robečský potok

Ploučnice 14612000 Labe

14579000
Robečský potok po soutok s tokem 
Bobří potok

Robečský potok 14591000 Labe

14590000
Bobří potok po ústí do toku 
Robečský potok

Bobří potok 14591000 Labe

14591000
Robečský potok po ústí do toku 
Ploučnice

Robečský potok 14612000 Labe

14612000 Ploučnice po ústí do toku Labe Ploučnice 14625000 Labe
14625000 Labe po soutok s tokem Kamenice Labe 14653000 Labe

14638000
Kamenice po soutok s tokem 
Chřibská Kamenice

Kamenice 14652000 Labe

14643000
Chřibská Kamenice po ústí do toku 
Kamenice

Chřibská Kamenice 14652000 Labe

14652000 Kamenice po ústí do toku Labe Kamenice 14653000 Labe

14653000
Labe od soutoku s tokem Kamenice 
dále do SRN

Labe Německo Labe

14656000
Křinice po soutok s tokem Brtnický 
potok

Křinice 14666000 Labe

14657000
Brtnický potok po ústí do toku 
Křinice

Brtnický potok 14666000 Labe

14666000
Křinice/Kirnitzsch po soutok s tokem 
Saupsdorfer Bach

Křinice Německo Labe

14677000
Poustevenský potok po soutok 
s tokem Mikulášovický potok

Poustevenský potok 14679000 Labe

14678000
Mikulášovický potok po ústí do toku 
Poustevenský potok

Mikulášovický 
potok

14679000 Labe

14679000
Poustevenský potok po ústí toku 
Luční potok

Poustevenský potok 14679001 Labe

14679001
Poustevenský potok/Sebnitz po 
soutok s tokem Polenz

Poustevenský potok Německo Labe

14683000
Luční potok po ústí do toku 
Poustevenský potok/Sebnitz

Luční potok 14679001 Labe
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14696000
Spréva/Spree po soutok s tokem 
Rožanský potok/Rosenbach

Spréva Německo Labe

14703000
Rožanský potok/Rosenbach po 
soutok s tokem Spréva/Spree

Rožanský potok Německo Labe

14729000
Rybný potok/Gottleuba po vzdutí 
nádrže Gottleuba

Rybný potok Německo Labe

14732000
Petrovický potok/Bahra po soutok 
s tokem Gottleuba

Petrovický potok Německo Labe

14737000
Mohelnice/Müglitz po soutok 
s tokem Biela

Mohelnice Německo Labe

14739000
Divoká Bystřice/Weisseritz po vzdutí 
nádrže Lehnmühle

Divoká Bystřice Německo Labe

14742000
Moldavský potok/Freiberger Mulde 
po soutok s tokem Kemnitzbach

Moldavský potok Německo Labe

14747000
Polava/Pöhlbach po soutok s tokem 
Zschopau

Polava Německo Labe

14752000
Přísečnice po vzdutí nádrže 
Přísečnice

Přísečnice 115030170002 Labe

14757000
Přísečnice/Pressnitz po soutok 
s tokem Jöhstädter Schwarzwasser

Přísečnice Německo Labe

14760000
Černá voda/Jöhstädter 
Schwarzwasser po soutok s tokem 
Přísečnice/Pressnitz

Černá Voda Německo Labe

14771000 Flájský potok po státní hranici Flájský potok Německo Labe

14779000
Svídnice/Schweinitz po soutok 
s tokem Flájský potok/Flöha

Svídnice Německo Labe

14782000
Načetínský potok po soutok s tokem 
Bílý potok

Načetínský potok 14786000 Labe

14786000
Načetínský potok/Natzschung po 
soutok s tokem Flájský potok/Flöha

Načetínský potok Německo Labe

14790000
Černá/Schwarze Pockau po soutok 
s tokem Rote Pockau

Černá Německo Labe

14798000 Černá po státní hranici Černá Německo Labe

14804000
Blatenský potok/Breitenbach po 
soutok s tokem Schwarzwasser

Blatenský potok Německo Labe

14808000
Polavský potok/Pohlwasser po 
soutok s tokem Kunnersbach

Polavský potok Německo Labe

14819000 Rokytnice/Regnitz po státní hranici Rokytnice Německo Labe

14822000
Bílý Halštrov/Weisse Elster po 
soutok s tokem Rauner Bach

Bílý Halštrov Německo Labe

14828000
Hranický potok/Tetterweinbach po 
soutok s tokem Bílý Halštrov/Weisse 
Elster

Hranický potok Německo Labe

20764000
Mandava/Mandau po soutok s tokem 
Lužnička

Mandava Německo Odra

20769000
Lužnička po soutok s tokem 
Mandava/Mandau

Lužnička Německo Odra

A.6 Oblast povodí Odry

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

20005000
Odra po soutok s tokem Libavský 
potok

Odra 20024000 Odra

20012000 Libavský potok po ústí do toku Odra Libavský potok 20024000 Odra
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20024000 Odra po soutok s tokem Budišovka Odra 20067000 Odra
20027000 Budišovka po ústí do toku Odra Budišovka 20067000 Odra
20062000 Luha po ústí do toku Odra Luha 20067000 Odra
20067000 Odra po soutok s tokem Jičínka Odra 20118000 Odra
20068000 Jičínka po soutok s tokem Zrzavka Jičínka 20076000 Odra
20073000 Zrzavka po ústí do toku Jičínka Zrzavka 20076000 Odra
20076000 Jičínka po ústí do toku Odra Jičínka 20118000 Odra
20095000 Husí potok po ústí do toku Odra Husí potok 20118000 Odra
20107000 Sedlnice po ústí do toku Odra Sedlnice 20118000 Odra
20117000 Bílovka po ústí do toku Odra Bílovka 20118000 Odra
20118000 Odra po soutok s tokem Lubina Odra 20153000 Odra

20121000
Lubina po soutok s tokem Bystrý 
potok

Lubina 20139000 Odra

20124000 Bystrý potok po ústí do toku Lubina Bystrý potok 20139000 Odra
20128000 Tichávka po ústí do toku Lubina Tichávka 20139000 Odra
20139000 Lubina po ústí do toku Odra Lubina 20153000 Odra
20145000 Ondřejnice po ústí do toku Odra Ondřejnice 20153000 Odra
20152000 Porubka po ústí do toku Odra Porubka 20153000 Odra
20153000 Odra po soutok s tokem Opava Odra 20371030 Odra
20156000 Černá Opava po ústí do toku Opava Černá Opava 20190000 Odra

20161000
Střední Opava po soutok s tokem 
Bílá Opava

Střední Opava 20190000 Odra

20162000
Bílá Opava po ústí do toku Střední 
Opava

Bílá Opava 20190000 Odra

20174000
Opava po soutok s tokem Skrbovický 
potok (včetně)

Opava 20190000 Odra

20190000 Opava po soutok s tokem Opavice Opava 20242000 Odra

20199000
Opavice po soutok s tokem 
Burkvizský potok

Opavice 20212000 Odra

20212000 Opavice po ústí do toku Opava Opavice 20242000 Odra
20228000 Čižina po ústí do toku Opava Čižina 20242000 Odra

20234000
Heraltický potok po ústí do toku 
Opava

Heraltický potok 20242000 Odra

20238000 Velká po ústí do toku Opava Velká 20242000 Odra

20242000
Opava po soutok s tokem Pilšťský 
potok (včetně)

Opava 20244000 Odra

20244000 Opava po soutok s tokem Moravice Opava 20369000 Odra

20249000
Moravice po soutok s tokem 
Bělokamenný potok

Moravice 20271000 Odra

20250000
Bělokamenný potok po ústí do toku 
Moravice

Bělokamenný potok 20271000 Odra

20264000
Podolský potok po ústí do toku 
Moravice

Podolský potok 20271000 Odra

20271000
Moravice po soutok s tokem 
Kočovský potok

Moravice 202020550001 Odra

20276000
Kočovský potok po ústí do toku 
Moravice

Kočovský potok 202020550001 Odra

20292000
Černý potok po vzdutí nádrže 
Slezská Harta

Černý potok 202020550001 Odra

20301000
Moravice od hráze nádrže Slezská 
Harta po vzdutí nádrže Kružberk

Moravice 202020650002 Odra

20308000 Lobník po vzdutí nádrže Kružberk Lobník 202020650002 Odra
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20338000 Hvozdnice po ústí do toku Moravice Hvozdnice 20343000 Odra
20343000 Moravice po ústí do toku Opava Moravice 20369000 Odra
20361000 Opusta po ústí do toku Opava Opusta 20369000 Odra
20369000 Opava po ústí do toku Odra Opava 20371030 Odra
20371030 Odra po soutok s tokem Ostravice Odra 20461000 Odra

20374000
Bílá Ostravice po soutok s tokem 
Smradlava

Bílá Ostravice 20378000 Odra

20375000
Smradlava po ústí do toku Bílá 
Ostravice

Smradlava 20378000 Odra

20377000
Černá Ostravice po ústí do toku 
Ostravice

Černá Ostravice 20378000 Odra

20378000 Ostravice po vzdutí nádrže Šance Ostravice 203010150001 Odra
20385000 Řečice po vzdutí nádrže Šance Řečice 203010150001 Odra

20390000
Ostravice po soutok s tokem 
Čeladenka

Ostravice 20402000 Odra

20394000
Frýdlandská Ondřejnice po ústí do 
toku Čeladenka

Frýdlandská 
Ondřejnice

20395000 Odra

20395000 Čeladenka po ústí do toku Ostravice Čeladenka 20402000 Odra

20402000
Ostravice po soutok s tokem 
Morávka

Ostravice 20430000 Odra

20405000 Morávka po soutok s tokem Skalka Morávka 203010420002 Odra
20408000 Skalka po ústí do toku Morávka Skalka 203010420002 Odra

20412000
Velký Lipový potok po ústí do toku 
Morávka

Velký Lipový potok 20419010 Odra

20418000 Mohelnice po ústí do toku Morávka Mohelnice 20419010 Odra

20419000
Morávka po rozdělovací objekt 
přivaděče ve V. Lhotách

Morávka 20419010 Odra

20419010 Morávka po ústí do toku Ostravice Morávka 20430000 Odra
20429000 Olešná po vzdutí nádrže Olešná Olešná 203010602002 Odra
20429010 Olešná po ústí do toku Ostravice Olešná 20430000 Odra
20430000 Ostravice po soutok s tokem Lučina Ostravice 20452000 Odra
20433000 Lučina po vzdutí nádrže Žermanice Lučina 203010660001 Odra
20438000 Říčky po ústí do toku Lučina Říčky 20451000 Odra
20440000 Sušánka po ústí do toku Lučina Sušánka 20451000 Odra
20446000 Venclůvka po ústí do toku Lučina Venclůvka 20451000 Odra
20450000 Datyňka po ústí do toku Lučina Datyňka 20451000 Odra
20451000 Lučina po ústí do toku Ostravice Lučina 20452000 Odra
20452000 Ostravice po ústí do toku Odra Ostravice 20461000 Odra

20458000
Stružka po soutok s tokem 
Michalkovický potok

Stružka 20461000 Odra

20461000
Odra po soutok s tokem Od 
Bažantnice

Odra 20471000 Odra

20470000 Bečva po ústí do toku Odra Bečva 20471000 Odra
20471000 Odra po státní hranici Odra Polsko Odra

20474000
Olše po soutok s tokem Bystrý potok 
(včetně)

Olše 20507030 Odra

20483000 Lomná po ústí do toku Olše Lomná 20507030 Odra
20487000 Jasení po ústí do toku Olše Jasení 20507030 Odra
20493000 Hluchová po ústí do toku Olše Hluchová 20507030 Odra
20503000 Tyra po ústí do toku Olše Tyra 20507030 Odra
20507030 Olše po soutok s tokem Ropičanka Olše 20519010 Odra
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20510000 Ropičanka po ústí do toku Olše Ropičanka 20519010 Odra
20519010 Olše po soutok s tokem Stonávka Olše 20535020 Odra
20530000 Stonávka po vzdutí nádrže Těrlicko Stonávka 203030620001 Odra
20532000 Stonávka po ústí do toku Olše Stonávka 20535020 Odra

20535010
Karvinský potok po ústí do toku 
Olše

Karvinský potok 20535020 Odra

20535020 Olše po soutok s tokem Petrůvka Olše 20539000 Odra
20537000 Petrůvka po ústí do toku Olše Petrůvka 20539000 Odra
20537080 Lutyňka po ústí do toku Olše Lutyňka 20539000 Odra
20539000 Olše po státní hranici Olše Polsko Odra

20550000
Bílá Voda po soutok s tokem 
Strahovický potok (včetně)

Bílá Voda Polsko Odra

20556000 Pišťský potok po státní hranici Pišťský potok Polsko Odra
20573000 Hrozová po ústí do toku Osoblaha Hrozová 20576000 Odra
20576000 Osoblaha po soutok s tokem Prudnik Osoblaha Polsko Odra
20579000 Zlatý potok po státní hranici Zlatý potok 20579001 Odra
20579001 Zlatý potok po ústí do toku Prudnik Zlatý potok 20583000 Odra
20583000 Prudnik po ústí do toku Osoblaha Prudnik Polsko Odra
20616000 Bílá voda/Kamienica Bílá Voda Polsko Odra
20624000 Hoštický potok/Tarnawka Hoštický potok Polsko Odra
20628000 Javornický potok po státní hranici Javornický potok 20637000 Odra
20631000 Račí potok po státní hranici Račí potok 20637000 Odra
20637000 Račí potok/Raczyna Račí potok Polsko Odra
20639000 Vojtovický potok po státní hranici Vojtovický potok Polsko Odra
20642000 Lánský potok po státní hranici Lánský potok Polsko Odra

20657000
Vidnavka po soutok s tokem Černý 
potok

Vidnavka 20667000 Odra

20662000
Černý potok po soutok s tokem 
Červený potok

Černý potok 20667000 Odra

20665000
Červený potok po soutok s tokem 
Černý potok

Červený potok 20667000 Odra

20667000 Vidnavka po státní hranici Vidnavka Polsko Odra

20675000
Bělá po soutok s tokem 
Červenohorský potok

Bělá 20705000 Odra

20676000
Červenohorský potok po ústí do toku 
Bělá

Červenohorský 
potok

20705000 Odra

20680000
Keprnický potok po ústí do toku 
Bělá

Keprnický potok 20705000 Odra

20690000
Vrchovištní potok po ústí do toku 
Bělá

Vrchovištní potok 20705000 Odra

20696000 Staříč po ústí do toku Bělá Staříč 20705000 Odra
20704000 Olešnice po ústí do toku Bělá Olešnice 20705000 Odra
20705000 Bělá po státní hranici Bělá Polsko Odra

A.7 Oblast povodí Moravy

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

40121000 Morava po soutok s tokem Krupá Morava 40163020 Dunaj

40122000
Krupá po soutok s tokem Stříbrnický 
potok

Krupá 40136000 Dunaj
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HLAVNÍ 
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40123000
Stříbrnický potok po ústí do toku 
Krupá

Stříbrnický potok 40136000 Dunaj

40125000
Kunčický potok po ústí do toku 
Krupá 

Kunčický potok 40136000 Dunaj

40131000
Vrbenský potok po ústí do toku 
Krupá

Vrbenský potok 40136000 Dunaj

40136000 Krupá po ústí do toku Morava Krupá 40163020 Dunaj
40152000 Branná po ústí do toku Morava Branná 40163020 Dunaj

40162000
Bušinský potok po ústí do toku 
Morava

Bušinský potok 40163020 Dunaj

40162020
Kamenný potok po ústí do toku 
Morava

Kamenný potok 40163020 Dunaj

40163020 Morava po soutok s tokem Desná Morava 40202000 Dunaj

40166000
Desná po soutok s tokem Hučivá 
Desná

Desná 40174000 Dunaj

40169000 Hučivá Desná po ústí do toku Desná Hučivá Desná 40174000 Dunaj
40174000 Desná po soutok s tokem Merta Desná 40197030 Dunaj

40177000
Merta po soutok s tokem 
Klepáčovský potok

Merta 40179000 Dunaj

40178000
Klepáčovský potok po ústí do toku 
Merta

Klepáčovský potok 40179000 Dunaj

40179000 Merta po ústí do toku Desná Merta 40197030 Dunaj
40184000 Losinka po ústí do toku Desná Losinka 40197030 Dunaj

40186000
Rejchartický potok po ústí do toku 
Desná

Rejchartický potok 40197030 Dunaj

40195000
Bratrušovský potok po ústí do toku 
Desná

Bratrušovský potok 40197030 Dunaj

40197030 Desná po ústí do toku Morava Desná 40202000 Dunaj

40202000
Morava po soutok s tokem Moravská 
Sázava

Morava 40263000 Dunaj

40207000
Moravská Sázava po soutok s tokem 
Ostrovský potok

Moravská Sázava 40246010 Dunaj

40212000
Ostrovský potok po ústí do toku 
Moravská Sázava

Ostrovský potok 40246010 Dunaj

40217000
Lukovský potok po ústí do toku 
Moravská Sázava

Lukovský potok 40246010 Dunaj

40222000
Rychnovský potok po ústí do toku 
Moravská Sázava

Rychnovský potok 40246010 Dunaj

40227000
Hraniční potok po ústí do toku 
Moravská Sázava

Hraniční potok 40246010 Dunaj

40231000
Ospirský potok po ústí do toku 
Moravská Sázava

Ospirský potok 40246010 Dunaj

40239000
Březná po ústí do toku Moravská 
Sázava

Březná 40246010 Dunaj

40243000
Bušínovský potok po ústí do toku 
Moravská Sázava

Bušínovský potok 40246010 Dunaj

40246010
Moravská Sázava po ústí do toku 
Morava

Moravská Sázava 40263000 Dunaj

40250000 Loučka po ústí do toku Morava Loučka 40263000 Dunaj
40254000 Mírovka po ústí do toku Morava Mírovka 40263000 Dunaj
40260000 Rohelnice po ústí do toku Morava Rohelnice 40263000 Dunaj
40263000 Morava po soutok s tokem Třebůvka Morava 40660000 Dunaj
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ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

40268000
Třebůvka po soutok s tokem 
Kunčinský potok

Třebůvka 40280000 Dunaj

40275000
Kunčinský potok po ústí do toku 
Třebůvka

Kunčinský potok 40280000 Dunaj

40280000 Třebůvka po soutok s tokem Jevíčka Třebůvka 40316000 Dunaj

40283000
Jevíčka po soutok s tokem 
Úsobrnský potok

Jevíčka 40297000 Dunaj

40288000
Úsobrnský potok po ústí do toku 
Jevíčka

Úsobrnský potok 40297000 Dunaj

40296000 Nectava po ústí do toku Jevíčka Nectava 40297000 Dunaj
40297000 Jevíčka po ústí do toku Třebůvka Jevíčka 40316000 Dunaj
40311000 Javořička po ústí do toku Třebůvka Javořička 40316000 Dunaj
40316000 Třebůvka po ústí do toku Morava Třebůvka 40660000 Dunaj

40330000
Mlýnský potok po ústí do toku 
Morava

Mlýnský potok 40660000 Dunaj

40334000
Benkovský potok po ústí do toku 
Morava

Benkovský potok 40660000 Dunaj

40350000 Oskava po soutok s tokem Oslava Oskava 40396000 Dunaj
40367000 Oslava po ústí do toku Oskava Oslava 40396000 Dunaj

40389000
Sitka po soutok s tokem Sprchový 
potok

Sitka 40395000 Dunaj

40395000 Sitka po ústí do toku Oskava Sitka 40396000 Dunaj
40396000 Oskava po ústí do toku Morava Oskava 40660000 Dunaj

40404000
Trusovický potok po ústí do toku 
Morava

Trusovický potok 40660000 Dunaj

40414000
Bystřice po soutok s tokem 
Lichnička

Bystřice 40426000 Dunaj

40415000 Lichnička po ústí do toku Bystřice Lichnička 40426000 Dunaj
40426000 Bystřice po ústí do toku Morava Bystřice 40660000 Dunaj

40437000
Olešnice po ústí do toku Morávka 
–náhon

Olešnice 40660000 Dunaj

40440000 Morava po soutok s tokem Bečva Morava 40660000 Dunaj

40445000
Vsetínská Bečva po soutok s tokem 
Tišňavy

Vsetínská Bečva 40481000 Dunaj

40448000
Tišňavy po ústí do toku Vsetínská 
Bečva

Tišňavy 40481000 Dunaj

40450000
Miloňovský potok po ústí do toku 
Vsetínská Bečva

Miloňovský potok 40481000 Dunaj

40458000
Velká Stanovnice po ústí do toku 
Vsetínská Bečva

Velká Stanovnice 40481000 Dunaj

40468000
Lušová po ústí do toku Vsetínská 
Bečva

Lušová 40481000 Dunaj

40470000
Dinotice po ústí do toku Vsetínská 
Bečva

Dinotice 40481000 Dunaj

40476000
Zděchovka po ústí do toku Vsetínská 
Bečva

Zděchovka 40481000 Dunaj

40478000
Hovízky po ústí do toku Vsetínská 
Bečva

Hovízky 40481000 Dunaj

40481000
Vsetínská Bečva po soutok s tokem 
Senice

Vsetínská Bečva 40510000 Dunaj

40490000
Senice po soutok s tokem 
Pozděchůvka

Senice 40498000 Dunaj

40493000 Pozděchůvka po ústí do toku Senice Pozděchůvka 40498000 Dunaj

40498000
Senice po ústí do toku Vsetínská 
Bečva

Senice 40510000 Dunaj
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40502000
Jasenice po ústí do toku Vsetínská 
Bečva

Jasenice 40510000 Dunaj

40508000
Rokytenka po ústí do toku Vsetínská 
Bečva

Rokytenka 40510000 Dunaj

40509000
Semetínský potok po ústí do toku 
Vsetínská Bečva

Semetínský potok 40510000 Dunaj

40510000
Vsetínská Bečva po soutok s tokem 
Ratibořka

Vsetínská Bečva 40532000 Dunaj

40511000
Ratibořka po soutok s tokem 
Štěpková

Ratibořka 40515000 Dunaj

40512000 Štěpková po ústí do toku Ratibořka Štěpková 40515000 Dunaj
40514000 Kateřinka po ústí do toku Ratibořka Kateřinka 40515000 Dunaj

40515000
Ratibořka po ústí do toku Vsetínská 
Bečva

Ratibořka 40532000 Dunaj

40519000
Mikulůvka po ústí do toku Vsetínská 
Bečva

Mikulůvka 40532000 Dunaj

40529000
Bystřička po ústí do toku Vsetínská 
Bečva

Bystřička 40532000 Dunaj

40532000
Vsetínská Bečva po ústí do toku 
Bečva

Vsetínská Bečva 40588000 Dunaj

40533000
Rožnovská Bečva po soutok s tokem 
Mečůvka

Rožnovská Bečva 40537000 Dunaj

40534000
Mečůvka po ústí do toku Rožnovská 
Bečva

Mečůvka 40537000 Dunaj

40537000
Rožnovská Bečva po soutok s tokem 
Solánecký potok

Rožnovská Bečva 40559000 Dunaj

40538000
Solánecký potok po soutok s tokem 
Hutiský potok

Solánecký potok 40540000 Dunaj

40539000
Hutiský potok po ústí do toku 
Solánecký potok

Hutiský potok 40540000 Dunaj

40540000
Solánecký potok po ústí do toku 
Rožnovská Bečva

Solánecký potok 40559000 Dunaj

40548000
Hážovický potok po ústí do toku 
Rožnovská Bečva

Hážovický potok 40559000 Dunaj

40550000
Starozuberský potok po ústí do toku 
Rožnovská Bečva

Starozuberský 
potok

40559000 Dunaj

40556000
Zašovský potok po ústí do toku 
Rožnovská Bečva

Zašovský potok 40559000 Dunaj

40559000
Rožnovská Bečva po ústí do toku 
Bečva

Rožnovská Bečva 40588000 Dunaj

40561000 Loučka po ústí do toku Bečva Loučka 40588000 Dunaj
40573000 Juhyně po soutok s tokem Točenka Juhyně 40577000 Dunaj
40574000 Točenka po ústí do toku Juhyně Točenka 40577000 Dunaj
40577000 Juhyně po ústí do toku Bečva Juhyně 40588000 Dunaj

40588000
Bečva po soutok s tokem Opatovický 
potok

Bečva 40619000 Dunaj

40591000
Opatovický potok po ústí do toku 
Bečva

Opatovický potok 40619000 Dunaj

40602000 Velička po ústí do toku Bečva Velička 40619000 Dunaj
40616120 Bečva po soutok s tokem Lučnice Bečva 40619000 Dunaj
40619000 Bečva po ústí do toku Morava Bečva 40660000 Dunaj
40637000 Blata po soutok s tokem Deštná Blata 40641030 Dunaj
40641030 Blata po ústí do toku Morava Blata 40660000 Dunaj
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40655060 Romže po soutok s tokem Hloučela Romže 40659000 Dunaj

40655110
Hloučela po soutok s tokem 
Žbánovský potok

Hloučela 40655170 Dunaj

40655140
Žbánovský potok po ústí do toku 
Hloučela

Žbánovský potok 40655170 Dunaj

40655170 Hloučela po vzdutí nádrže Plumlov Hloučela 412010571001 Dunaj
40655200 Hloučela po soutok s tokem Romže Hloučela 40659000 Dunaj
40655320 Vřesůvka po ústí do toku Valová Vřesůvka 40659000 Dunaj
40659000 Valová po ústí do toku Morava Valová 40660000 Dunaj
40660000 Morava po soutok s tokem Haná Morava 40794000 Dunaj

40668000
Malá Haná po vzdutí nádrže 
Opatovice

Malá Haná 412020080001 Dunaj

40669000
Haná po soutok s tokem Roštěnický 
potok

Haná 40688000 Dunaj

40675000
Roštěnický potok po ústí do toku 
Haná

Roštěnický potok 40688000 Dunaj

40687000
Pustiměřský potok po ústí do toku 
Haná

Pustiměřský potok 40688000 Dunaj

40688000
Haná po soutok s tokem Tištínka 
(Uhřický potok)

Haná 40719030 Dunaj

40693000
Tištínka (Uhřický potok) po soutok 
s tokem Švábský potok

Tištínka (Uhřický 
potok)

40699000 Dunaj

40694000
Švábský potok po ústí do toku 
Tištínka (Uhřický potok)

Švábský potok 40699000 Dunaj

40699000
Tištínka (Uhřický potok) po ústí do 
toku Haná

Tištínka (Uhřický 
potok)

40719030 Dunaj

40705000
Brodečka po soutok s tokem 
Ferdinandský (Otaslavický) potok

Brodečka 40713000 Dunaj

40706000
Ferdinandský (Otaslavický) potok po 
ústí do toku Brodečka

Ferdinandský 
(Otaslavický) potok

40713000 Dunaj

40713000 Brodečka po ústí do toku Haná Brodečka 40719030 Dunaj
40719030 Haná po ústí do toku Morava Haná 40794000 Dunaj

40735000
Moštěnka po soutok s tokem 
Dolnonětčický potok

Moštěnka 40755000 Dunaj

40740000 Bystřička po ústí do toku Moštěnka Bystřička 40755000 Dunaj
40746000 Kozrálka po ústí do toku Moštěnka Kozrálka 40755000 Dunaj
40755000 Moštěnka po ústí do toku Morava Moštěnka 40794000 Dunaj

40761000
Kotojedka po soutok s tokem 
Olšinka

Kotojedka 40770000 Dunaj

40765000 Olšinka po ústí do toku Kotojedka Olšinka 40770000 Dunaj
40769000 Trňák po ústí do toku Kotojedka Trňák 40770000 Dunaj
40770000 Kotojedka po ústí do toku Morava Kotojedka 40794000 Dunaj
40776000 Rusava po soutok s tokem Roštěnka Rusava 40786000 Dunaj
40779000 Roštěnka po ústí do toku Rusava Roštěnka 40786000 Dunaj
40786000 Rusava po ústí do toku Morava Rusava 40794000 Dunaj

40792000
Panenský potok po ústí do toku 
Morava

Panenský potok 40794000 Dunaj

40793090 Mojena po ústí do toku Morava Mojena 40794000 Dunaj
40794000 Morava po soutok s tokem Dřevnice Morava 40875000 Dunaj
40801000 Dřevnice po vzdutí nádrže Slušovice Dřevnice 413010110001 Dunaj
40801002 Dřevnice po soutok s tokem Trnávka Dřevnice 40809000 Dunaj
40804000 Trnávka po ústí do toku Dřevnice Trnávka 40809000 Dunaj
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40806000 Všeminka po ústí do toku Dřevnice Všeminka 40809000 Dunaj

40809000
Dřevnice po soutok s tokem 
Lutoninka

Dřevnice 40847000 Dunaj

40810000
Lutoninka po soutok s tokem 
Bratřejovka

Lutoninka 40814000 Dunaj

40811000
Bratřejovka po ústí do toku 
Lutoninka

Bratřejovka 40814000 Dunaj

40814000 Lutoninka po ústí do toku Dřevnice Lutoninka 40847000 Dunaj

40816000
Obůrek (Vidovka) po ústí do toku 
Dřevnice

Obůrek (Vidovka) 40847000 Dunaj

40828000
Fryštácký potok po ústí do toku 
Dřevnice

Fryštácký potok 40847000 Dunaj

40844000 Racková po ústí do toku Dřevnice Racková 40847000 Dunaj
40847000 Dřevnice po ústí do toku Morava Dřevnice 40875000 Dunaj
40852000 Vrbka po ústí do toku Morava Vrbka 40875000 Dunaj

40854000
Kudlovický potok po soutok s tokem 
Jankovický potok

Kudlovický potok 40856000 Dunaj

40855000
Jankovický potok po ústí do toku 
Kudlovický potok

Jankovický potok 40856000 Dunaj

40856000
Kudlovický potok po ústí do toku 
Morava

Kudlovický potok 40875000 Dunaj

40868000 Březnice po ústí do toku Morava Březnice 40875000 Dunaj
40872000 Salaška po ústí do toku Morava Salaška 40875000 Dunaj
40875000 Morava po soutok s tokem Olšava Morava 41049000 Dunaj
40878000 Olšava po soutok s tokem Koménka Olšava 40890000 Dunaj
40881000 Koménka po ústí do toku Olšava Koménka 40890000 Dunaj
40885000 Kladenka po ústí do toku Olšava Kladenka 40890000 Dunaj

40890000
Olšava po soutok s tokem 
Luhačovický potok

Olšava 40922000 Dunaj

40895000
Luhačovický potok po soutok 
s tokem Ludkovický potok

Luhačovický potok 40903000 Dunaj

40902000
Ludkovický potok po ústí do toku 
Luhačovický potok

Ludkovický potok 40903000 Dunaj

40903000
Luhačovický potok po ústí do toku 
Olšava

Luhačovický potok 40922000 Dunaj

40913000 Nivnička po ústí do toku Olšava Nivnička 40922000 Dunaj
40922000 Olšava po ústí do toku Morava Olšava 41049000 Dunaj
40924090 Okluky po ústí do toku Morava Okluky 41049000 Dunaj

40924230
Dlouhá řeka po ústí do toku OR 
Moravy, Vnorovy – Uh. Ostroh

Dlouhá řeka 41049000 Dunaj

40931000
Velička po soutok s tokem Hrubý 
potok

Velička 40939080 Dunaj

40932000 Hrubý potok po ústí do toku Velička Hrubý potok 40939080 Dunaj
40939080 Velička po ústí do toku Morava Velička 41049000 Dunaj

40939110
Morava po soutok s tokem 
Radějovka

Morava 41049000 Dunaj

40946040
Zlatnický/Skalický potok po ústí do 
toku Sudoměřický potok

Zlatnický potok 40946050 Dunaj

40946050
Sudoměřický potok po soutok 
s tokem Radějovka

Sudoměřický potok 40947010 Dunaj

40947010 Radějovka po ústí do toku Morava Radějovka 41049000 Dunaj

41005000
Teplica (Vrbovčanka) po soutok 
s tokem Liešanský potok

Teplica 
(Vrbovčanka)

41007000 Dunaj
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41007000
Teplica (Vrbovčanka) od soutoku 
s tokem Liešanský potok včetně

Teplica 
(Vrbovčanka)

Slovensko Dunaj

41049000 Morava po státní hranici Morava Rakousko/Slovensko Dunaj
42020150 Vlára po soutok s tokem Sviborka Vlára 42020360 Dunaj
42020160 Sviborka po ústí do toku Vlára Sviborka 42020360 Dunaj
42020230 Říka po ústí do toku Vlára Říka 42020360 Dunaj
42020270 Zelenský potok po ústí do toku Vlára Zelenský potok 42020360 Dunaj
42020350 Brumovka po ústí do toku Vlára Brumovka 42020360 Dunaj
42020360 Vlára po soutok s tokem Vlárka Vlára Slovensko Dunaj
42020370 Vlárka po soutok s tokem Vlára Vlárka Slovensko Dunaj

42021000
Drietomice po soutok s tokem 
Krátkovský potok

Drietomice 42023000 Dunaj

42022000
Krátkovský potok po ústí do toku 
Drietomice

Krátkovský potok 42023000 Dunaj

42023000
Drietomice po soutok s tokem 
Žítkovský potok

Drietomice Slovensko Dunaj

42024000 Žítkovský potok Žitkovský potok Slovensko Dunaj
42031000 Klanečnice po státní hranici Klanečnice Slovensko Dunaj

A.8 Oblast povodí Dyje

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

41058000
Moravská Dyje po soutok s tokem 
Myslůvka

Moravská Dyje 41111000 Dunaj

41068000
Myslůvka po ústí do toku Moravská 
Dyje

Myslůvka 41111000 Dunaj

41082000
Vápovka po ústí do toku Moravská 
Dyje

Vápovka 41111000 Dunaj

41104000
Bolíkovský potok po ústí do toku 
Moravská Dyje

Bolíkovský potok 41111000 Dunaj

41111000 Moravská Dyje po státní hranici Moravská Dyje Rakousko Dunaj
41115000 Pstruhovec po státní hranici Pstruhovec Rakousko Dunaj
41119010 Slavonický potok po státní hranici Slavonický potok Rakousko Dunaj
41126000 Dyje po vzdutí nádrže Vranov Dyje 414020530002 Dunaj

41145000
Želetavka po soutok s tokem 
Manešovický potok

Želetavka 41167000 Dunaj

41148000
Manešovický potok po ústí do toku 
Želetavka

Manešovický potok 41167000 Dunaj

41164000 Bihanka po ústí do toku Želetavka Bihanka 41167000 Dunaj
41167000 Želetavka po vzdutí nádrže Vranov Želetavka 414020530002 Dunaj

41174000
Dyje od hráze nádrže Vranov po 
státní hranici

Dyje 41180000 Dunaj

41180000 Dyje po vzdutí nádrže Znojmo Dyje 41192000 Dunaj

41192000
Dyje po soutok s tokem Mlýnská 
strouha

Dyje 41214030 Dunaj

41203000
Daníž po ústí do toku Mlýnská 
strouha

Daníž 41192000 Dunaj

41214030 Dyje po soutok s tokem Jevišovka Dyje 41272040 Dunaj

41217000
Jevišovka po soutok s tokem 
Ctidružický potok

Jevišovka 41260000 Dunaj

41220000
Ctidružický potok po ústí do toku 
Jevišovka

Ctidružický potok 41260000 Dunaj
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ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

41228000 Nedveka po ústí do toku Jevišovka Nedveka 41260000 Dunaj

41240000
Plenkovický potok po ústí do toku 
Jevišovka

Plenkovický potok 41260000 Dunaj

41248000 Křepička po ústí do toku Jevišovka Křepička 41260000 Dunaj
41254010 Skalička po ústí do toku Jevišovka Skalička 41260000 Dunaj
41260000 Jevišovka po ústí do toku Dyje Jevišovka 41272040 Dunaj
41272040 Dyje po vzdutí nádrže Nové Mlýny I. Dyje 414030740002 Dunaj

41287000
Svratka po soutok s tokem Bílý 
potok

Svratka 41311000 Dunaj

41298000 Bílý potok po ústí do toku Svratka Bílý potok 41311000 Dunaj
41304000 Fryšávka po ústí do toku Svratka Fryšávka 41311000 Dunaj
41311000 Svratka po vzdutí nádrže Vír I. Svratka 415010370002 Dunaj
41318000 Bystřice po ústí do toku Svratka Bystřice 41344000 Dunaj
41325090 Hodoninka po ústí do toku Svratka Hodoninka 41344000 Dunaj
41337000 Nedvědička po ústí do toku Svratka Nedvědička 41344000 Dunaj
41344000 Svratka po soutok s tokem Bobrůvka Svratka 41410000 Dunaj

41367000
Bobrůvka po soutok s tokem 
Libochovka

Bobrůvka 41379000 Dunaj

41378000
Libochovka po ústí do toku 
Bobrůvka

Libochovka 41379000 Dunaj

41379000 Bobrůvka po ústí do toku Svratka Bobrůvka 41410000 Dunaj
41385000 Besének po ústí do toku Svratka Besének 41410000 Dunaj
41395000 Lubě po ústí do toku Svratka Lubě 41410000 Dunaj
41409000 Bílý potok po ústí do toku Svratka Bílý potok 41410000 Dunaj
41410000 Svratka po vzdutí nádrže Brněnská Svratka 415011470002 Dunaj
41425000 Ponávka po ústí do toku Svratka Ponávka 41428000 Dunaj
41428000 Svratka po soutok s tokem Svitava Svratka 41559030 Dunaj
41447000 Svitava po soutok s tokem Křetínka Svitava 41501000 Dunaj
41460000 Křetínka po vzdutí nádrže Letovice Křetínka 415020340001 Dunaj
41462001 Křetínka po ústí do toku Svitava Křetínka 41501000 Dunaj
41482001 Bělá po ústí do toku Svitava Bělá 41501000 Dunaj
41494000 Býkovka po ústí do toku Svitava Býkovka 41501000 Dunaj
41501000 Svitava po soutok s tokem Punkva Svitava 41533000 Dunaj
41504000 Punkva po ponor Punkva 41520000 Dunaj
41515000 Bílá voda Bílá voda 41520000 Dunaj
41520000 Punkva po ústí do toku Svitava Punkva 41533000 Dunaj
41524000 Šebrovka po ústí do toku Svitava Šebrovka 41533000 Dunaj

41528000
Křtinský potok po ústí do toku 
Svitava

Křtinský potok 41533000 Dunaj

41533000 Svitava po ústí do toku Svratka Svitava 41559030 Dunaj
41553000 Bobrava po ústí do toku Svratka Bobrava 41559030 Dunaj
41559030 Svratka po soutok s tokem Litava Svratka 41651080 Dunaj

41566000
Litava po soutok s tokem Litenčický 
potok

Litava 41598000 Dunaj

41567000
Litenčický potok po ústí do toku 
Litava

Litenčický potok 41598000 Dunaj

41575000 Hvězdlička po ústí do toku Litava Hvězdlička 41598000 Dunaj
41598000 Litava po soutok s tokem Rakovec Litava 41623000 Dunaj

41607000
Rakovec po soutok s tokem 
Vážanský potok

Rakovec 41613000 Dunaj
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ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

41610000
Vážanský potok po ústí do toku 
Rakovec

Vážanský potok 41613000 Dunaj

41613000 Rakovec po ústí do toku Litava Rakovec 41623000 Dunaj
41623000 Litava po soutok s tokem Říčka Litava 41645000 Dunaj
41628000 Říčka po soutok s tokem Roketnice Říčka 41636000 Dunaj
41633000 Roketnice po ústí do toku Říčka Roketnice 41636000 Dunaj
41636000 Říčka po ústí do toku Litava Říčka 41645000 Dunaj

41642000
Moutnický (Borkovanský) potok po 
ústí do toku Litava

Moutnický 
(Borkovanský) potok

41645000 Dunaj

41645000 Litava po ústí do toku Svratka Litava 41651080 Dunaj
41651050 Šatava po ústí do toku Svratka Šatava 41651080 Dunaj

41651080
Svratka po vzdutí nádrže Nové 
Mlýny II.

Svratka 417010010006 Dunaj

41670000
Jihlava po soutok s tokem Třešťský 
potok

Jihlava 41686000 Dunaj

41673000
Třešťský potok po ústí do toku 
Jihlava

Třešťský potok 41686000 Dunaj

41686000 Jihlava po soutok s tokem Jihlávka Jihlava 41710000 Dunaj
41699000 Jihlávka po ústí do toku Jihlava Jihlávka 41710000 Dunaj
41710000 Jihlava po soutok s tokem Brtnice Jihlava 41752000 Dunaj
41723000 Brtnice po ústí do toku Jihlava Brtnice 41752000 Dunaj

41739000
Stařečský potok po ústí do toku 
Jihlava

Stařečský potok 41752000 Dunaj

41745000
Klapovský potok po ústí do toku 
Jihlava

Klapovský potok 41752000 Dunaj

41751000
Mlýnský potok po ústí do toku 
Jihlava

Mlýnský potok 41752000 Dunaj

41752000 Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice Jihlava 416011030006 Dunaj
41758000 Jihlava po soutok s tokem Oslava Jihlava 41938000 Dunaj

41765000
Oslava po soutok s tokem 
Bohdalovský potok

Oslava 41779000 Dunaj

41768000
Bohdalovský potok po ústí do toku 
Oslava

Bohdalovský potok 41779000 Dunaj

41772000
Žnětínecký potok po ústí do toku 
Oslava

Žnětínecký potok 41779000 Dunaj

41779000 Oslava po vzdutí nádrže Mostiště Oslava 416020210004 Dunaj
41783000 Oslava po soutok s tokem Balinka Oslava 41859000 Dunaj

41796000
Balinka po soutok s tokem 
Svatoslavský potok

Balinka 41804000 Dunaj

41801000
Svatoslavský potok po ústí do toku 
Balinka

Svatoslavský potok 41804000 Dunaj

41804000 Balinka po ústí do toku Oslava Balinka 41859000 Dunaj
41808000 Vodra po ústí do toku Oslava Vodra 41859000 Dunaj
41818000 Polomina po ústí do toku Oslava Polomina 41859000 Dunaj

41836000
Okarecký potok po ústí do toku 
Oslava

Okarecký potok 41859000 Dunaj

41848000 Chvojnice po ústí do toku Oslava Chvojnice 41859000 Dunaj
41858000 Balinka po ústí do toku Oslava Balinka 41859000 Dunaj
41859000 Oslava po ústí do toku Jihlava Oslava 41938000 Dunaj
41869000 Rokytná po soutok s tokem Rokytka Rokytná 41893000 Dunaj

41872000
Rokytka po soutok s tokem 
Jakubovský potok

Rokytka 41893000 Dunaj
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ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

41875000
Jakubovský potok po ústí do toku 
Rokytka

Jakubovský potok 41893000 Dunaj

41888000
Štěpánovický potok po ústí do toku 
Rokytná

Štěpánovický potok 41893000 Dunaj

41893000
Rokytná po soutok s tokem 
Rouchovanka

Rokytná 41914000 Dunaj

41896000
Rouchovanka po soutok s tokem 
Račický potok

Rouchovanka 41902000 Dunaj

41899000
Račický potok po ústí do toku 
Rouchovanka

Račický potok 41902000 Dunaj

41902000
Rouchovanka po ústí do toku 
Rokytná

Rouchovanka 41914000 Dunaj

41914000 Rokytná po ústí do toku Jihlava Rokytná 41938000 Dunaj

41936000
Olbramovický potok po ústí do toku 
Mlýnský náhon

Olbramovický 
potok

41938000 Dunaj

41938000
Jihlava po vzdutí nádrže Nové Mlýny 
II. – střední 

Jihlava 417010010006 Dunaj

41967000
Trkmanka po soutok s tokem 
Spálený potok

Trkmanka 41990000 Dunaj

41984000
Spálený potok po ústí do toku 
Trkmanka

Spálený potok 41990000 Dunaj

41990000 Trkmanka po ústí do toku Dyje Trkmanka 41990040 Dunaj

41990040
Dyje po soutok s tokem odlehčovací 
rameno – 061/2

Dyje 41993000 Dunaj

41990190
Včelínek po ústí do toku odlehčovací 
rameno 061/2

Včelínek 41990040 Dunaj

41993000 Dyje po soutok s tokem Kyjovka Dyje 42020000 Dunaj

41999070
Kyjovka po soutok s tokem 
Hruškovice

Kyjovka 42019000 Dunaj

41999200 Hruškovice po ústí do toku Kyjovka Hruškovice 42019000 Dunaj
42019000 Kyjovka po ústí do toku Dyje Kyjovka 42020000 Dunaj
42020000 Dyje po soutok s tokem Morava Dyje Rakousko/Slovensko Dunaj

ID útvaru:
Identifikace vodních útvarů povrchových tekoucích vod je provedena jednoznačným alfanumerickým kódem, který 

vychází ze standardů kódování vodních toků a jejich povodí v HEIS ČR, konkrétně kódování hydrologických úseků toků 
a jejich povodí.

ID vodního útvaru povrchových vod tekoucích je definováno 8 místným číselným kódem, odpovídajícím identifikátoru 
posledního segmentu vodního útvaru v hydrologickém pořadí, který do útvaru náleží.

Segment vodního útvaru povrchových vod tekoucích je identifikován 8 místným číselným kódem, který je složen z:
a) 7-místného číselného kódu hydrologického úseku toku v hrubém dělení (UTOKH_ID definovaný v HEIS ČR). 

První číslice úseků toků vyjadřuje povodí: 1 – Labe, 2 – Odra, 4 – Morava.
b) 1-místného číselného kódu identifikujícího případné další členění hydrologického úseku. Tento kód je číslován 

vzestupně ve směru toku počínaje nulou.B. Útvary povrchových vod stojatých
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B.1 Oblast povodí Horního a středního Labe

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

101010670001 Nádrž Les Království Labe 10085000 Labe
101030560004 Nádrž Rozkoš Rozkoš 10202000 Labe
102010110002 Nádrž Pastviny Divoká Orlice 10265000 Labe
102020460001 Nádrž Hvězda Třebovka 10374000 Labe
103030090001 Nádrž Hamry Chrudimka 10571000 Labe
103030250006 Nádrž Seč I Chrudimka 10597000 Labe
104010310001 Nádrž Vrchlice Vrchlice 10835000 Labe
104040140002 Žehuňský r. Cidlina 10923000 Labe
104060090009 Vavřinecký r. Výrovka 11010000 Labe
105010600003 Nádrž Josefův Důl Kamenice 11133001 Labe
105010650001 Nádrž Souš Černá Desná 11142000 Labe

B.2 Oblast povodí Horní Vltavy

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

106011150001 Nádrž Lipno I Vltava 11458000 Labe
106020390008 Nádrž Římov Malše 11588001 Labe
106030130001 Dehtář Babický potok 11636000 Labe
106030490004 Bezdrev Bezdrevský potok 11658001 Labe
106030760005 Nádrž Hněvkovice Vltava 11689000 Labe

107020260009 Staňkovský r.
Koštěnický potok 
(Kačležský)

107020280007 Labe

107020280007 Hejtman (Koštěnický potok)
Koštěnický potok 
(Kačležský)

11728000 Labe

107020430006 Svět Spolský potok 11730150 Labe
107020720002 Rožmberk Lužnice 11754000 Labe
107030420037 Hejtman (Hamerský potok) Hamerský potok 107030440001 Labe
107030440001 Ratmírovský r. Hamerský potok 11797000 Labe
107050010002 Nádrž Kořensko Vltava 1080500900021 Labe
108030270001 Nádrž Husinec Blanice 12229000 Labe

1080500900021
Nádrž Orlík I – Vltava po soutok 
s Otavou

Vltava 1080500900023 Labe

1080500900022
Nádrž Orlík II – Otava po ústí do 
Vltavy

Otava 1080500900023 Labe

B.3 Oblast povodí Berounky

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

110010140004 Nádrž Lučina Mže 12999000 Labe
110011740004 Nádrž Hracholusky Mže 13107000 Labe
110021080001 Nádrž České údolí Radbuza 13213001 Labe
110030070001 Nádrž Nýrsko Úhlava 13271000 Labe
111020190001 Nádrž Žlutice Střela 13519000 Labe
111030490001 Nádrž Klíčava Klíčava 13635001 Labe

B.4 Oblast povodí Dolní Vltavy

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

108050830007 Nádrž Slapy Vltava 12470000 Labe
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ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

109020680003 Nádrž Želiv Trnava 12679001 Labe

109021090001 Nádrž Švihov
Želivka 
(Hejlovka)

12720001 Labe

1080500900023
Nádrž Orlík III – od soutoku 
Vltavy s Otavou

Vltava 12378000 Labe

B.5 Oblast povodí Ohře a dolního Labe

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

113010120001 Nádrž Skalka Ohře 13979000 Labe
113010660001 Nádrž Jesenice Odrava 14037000 Labe
113010800009 Nádrž Horka Libocký potok 14045002 Labe
113020300001 Nádrž Stanovice Lomnický potok 14156001 Labe
113021210001 Nádrž Nechranice Ohře 14239000 Labe
113040040001 Lenešický r. Hrádecký potok 14355002 Labe
1140105600041) Zbytková jáma dolu Barbora Bouřlivec 14452000 Labe
114030660001 Břehyňský r. Břehyňský potok 114030670001 Labe
114030670001 Máchovo jezero Robečský potok 14579000 Labe
115030170002 Nádrž Přísečnice Přísečnice 14757000 Labe
115030290001 Nádrž Fláje Flájský potok 14771000 Labe

B.6 Oblast povodí Odry

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

202020550001 Nádrž Slezská Harta Moravice 20301000 Odra
202020650002 Nádrž Kružberk Moravice 20343000 Odra
203010150001 Nádrž Šance Ostravice 20390000 Odra
203010420002 Nádrž Morávka Morávka 20419010 Odra
203010602002 Nádrž Olešná Olešná 20429010 Odra
203010660001 Nádrž Žermanice Lučina 20451000 Odra
2030200800171) Heřmanický r. Stružka 20461000 Odra
203030620001 Nádrž Těrlicko Stonávka 20532000 Odra

B.7 Oblast povodí Moravy

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

412010571001 Nádrž Plumlov Hloučela 40655200 Dunaj
412020080001 Nádrž Opatovice Malá Haná 40669000 Dunaj
413010110001 Nádrž Slušovice Dřevnice 40801002 Dunaj

B.8 Oblast povodí Dyje

ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

414010300010 Nádrž Nová Říše
Řečice (Olšanský 
potok)

41082000 Dunaj

414020530002 Nádrž Vranov Dyje 41174000 Dunaj
414030740002 Nádrž Nové Mlýny I. – horní Dyje 417010010006 Dunaj
415010370002 Nádrž Vír I Svratka 41344000 Dunaj
415011470002 Nádrž Brněnská Svratka 41428000 Dunaj
415020340001 Nádrž Letovice Křetínka 41462001 Dunaj
415020540008 Nádrž Boskovice Bělá 41482001 Dunaj
416010280016 Nádrž Hubenov Maršovský potok 41686000 Dunaj
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ID ÚTVARU NÁZEV ÚTVARU NÁZEV TOKU
ID NAVAZUJÍCÍHO 
ÚTVARU

HLAVNÍ 
POVODÍ 

416011030006 Nádrž Dalešice Jihlava 416011050003 Dunaj
416011050003 Nádrž Mohelno Jihlava 41758000 Dunaj
416020210004 Nádrž Mostiště Oslava 41783000 Dunaj
417010010006 Nádrž Nové Mlýny II. – střední Dyje 417010442021 Dunaj
417010442021 Nádrž Nové Mlýny III. – dolní Dyje 41990040 Dunaj

Vysvětlivky:

1) umělý vodní útvar

ID útvaru:
Identifikace vodních útvarů povrchových stojatých vod je provedena jednoznačným alfanumerickým kódem, který 

vychází ze standardů kódování vodních toků a jejich povodí v HEIS ČR, konkrétně kódování vodních ploch resp. 
nádrží.

Vodní útvar povrchových vod stojatých je identifikován 12 místným číselným kódem, který odpovídá identifikátoru 
vodních nádržích (NADR_GID) definovanému v HEIS ČR.

Příloha č. 2

Vodní útvary podzemních vod

Oblast povodí
Útvary podzemních vod
Tabulka Počet útvarů 

Horní a střední Labe C.1 46
Horní Vltava C.2 13
Berounka C.3 16
Dolní Vltava C.4 3
Ohře a Dolní Labe C.5 29
Odra C.6 14
Morava C.7 28
Dyje C.8 24
Celkem 173

C.1 Oblast povodí Horního a středního Labe

ID útvaru Plocha (km2) Název útvaru Hlavní povodí
11100 295,3 Kvartér Orlice Labe
11210 146,1 Kvartér Labe po Hradec Králové Labe
11220 127,8 Kvartér Labe po Pardubice Labe
11300 181,9 Kvartér Loučné a Chrudimky Labe
11400 146,9 Kvartér Labe po Týnec Labe
11510 88,1 Kvartér Labe po Kolín Labe
11520 238,6 Kvartér Labe po Nymburk Labe
11600 105,1 Kvartér Urbanické brány Labe
11710 88,7 Kvartér Labe po Jizeru Labe
11720 293,8 Kvartér Labe po Vltavu Labe
14100 20,7 Kvartér Liberecké kotliny Odra
14200 21,5 Kvartér a miocén Žitavské pánve Odra
14300 172,5 Kvartér Frýdlantského výběžku Odra
41100 214,0 Polická pánev Labe
42100 40,3 Hronovsko-poříčská křída Labe
42210 252,5 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje Labe
42220 434,5 Podorlická křída v povodí Orlice Labe
42310 176,3 Ústecká synklinála v povodí Orlice Labe
42400 145,3 Královédvorská synklinála Labe
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ID útvaru Plocha (km2) Název útvaru Hlavní povodí
42500 435,1 Hořicko-miletínská křída Labe
42610 171,3 Kyšperská synklinála v povodí Orlice Labe
42700 799,9 Vysokomýtská synklinála Labe
42910 61,3 Králický prolom – severní část Labe
43100 595,8 Chrudimská křída Labe
43200 65,7 Dlouhá mez – jižní část Labe
43300 60,3 Dlouhá mez – severní část Labe
43400 275,9 Čáslavská křída Labe
43500 278,7 Velimská křída Labe
43600 2 845,7 Labská křída Labe
44100 685,0 Jizerská křída pravobřežní Labe
44200 152,2 Jizerský coniak Labe
44300 899,5 Jizerská křída levobřežní Labe
45100 602,7 Křída severně od Prahy Labe
45210 337,6 Křída Košáteckého potoka Labe
47100 1 881,8 Bazální křídový kolektor na Jizeře Labe
51510 862,7 Podkrkonošský permokarbon Labe
51520 60,0 Náchodský perm Labe
51610 147,2 Dolnoslezská pánev – západní část Labe
51620 171,1 Dolnoslezská pánev – východní část Odra
52110 72,1 Poorlický perm – severní část Labe
64130 701,6 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy Odra
64140 899,6 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Jizery a Krkonoš Labe
64200 566,6 Krystalinikum Orlických hor Labe
65310 816,7 Kutnohorské krystalinikum Labe
65321 548,1 Krystalinikum Železných hor – jihovýchodní část Labe
65322 178,0 Krystalinikum Železných hor – severozápadní část Labe

C.2 Oblast povodí Horní Vltavy

ID útvaru Plocha (km2) Název útvaru Hlavní povodí
12110 26,8 Kvartér Lužnice Labe
12120 32,8 Kvartér Nežárky Labe
12300 95,3 Kvartér Otavy a Blanice Labe
21400 551,1 Třeboňská pánev – jižní část Labe
21510 260,0 Třeboňská pánev – severní část Labe
21520 202,2 Třeboňská pánev – střední část Labe
21600 449,1 Budějovická pánev Labe
63101 5 786,7 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy Labe

63102 73,1
Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy – 
Vltava po soutok s tokem Malše

Labe

63201 5 293,1 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy Labe

63202 169,6
Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – Horní povodí 
Skalice

Labe

63203 264,6
Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – Mezipovodí Vltavy 
od soutoku s Vápenickým potokem po Slapy

Labe

65100 1 533,8 Krystalinikum v povodí Lužnice Labe
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C.3 Oblast povodí Berounky

ID útvaru Plocha (km2) Název útvaru Hlavní povodí
13100 25,8 Kvartér Úhlavy Labe
13200 12,5 Kvartér Radbuzy Labe
13300 17,4 Kvartér Mže Labe
51100 466,7 Plzeňská pánev Labe
51200 226,3 Manětínská pánev Labe
51320 88,3 Žihelská pánev Labe
62110 218,6 Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka Dunaj

62121 1 728,4
Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po 
Staňkov

Labe

62122 92,6
Krystalinikum a proterozoikum povodí Mže po Stříbro 
a Radbuzy po Staňkov – horní část povodí Černého potoka

Labe

62130 189,4 Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach Dunaj
62210 752,1 Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem Labe

62221 512,8
Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního 
toku Radbuzy – západní část

Labe

62222 492,7
Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního 
toku Radbuzy – východní část

Labe

62223 273,0 Krystalinikum a proterozoikum dolního toku Úhlavy Labe

62300 2 862,8
Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí 
Berounky

Labe

62400 258,7 Svrchní silur a devon Barrandienu Labe

C.4 Oblast povodí Dolní Vltavy

ID útvaru Plocha (km2) Název útvaru Hlavní povodí
51400 569,3 Kladenská pánev Labe
62500 1 181,5 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy Labe
65200 2 677,4 Krystalinikum v povodí Sázavy Labe

C.5 Oblast povodí Ohře a Dolního Labe

ID útvaru Plocha (km2) Název útvaru Hlavní povodí
11800 57,8 Kvartér Labe po Lovosice Labe
11900 127,0 Kvartér a neogén odravské části Chebské pánve Labe
21100 328,6 Chebská pánev Labe
21200 302,3 Sokolovská pánev Labe
21310 542,2 Mostecká pánev – severní část Labe
21320 487,7 Mostecká pánev – jižní část Labe
45220 335,2 Křída Liběchovky a Pšovky Labe
45230 309,0 Křída Obrtky a Úštěckého potoka Labe
45300 405,8 Roudnická křída Labe
45400 476,2 Ohárecká křída Labe
45500 27,8 Holedeč Labe
46110 280,1 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, jižní část Labe
46120 331,8 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část Labe
46200 289,6 Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh Labe
46300 97,7 Děčínský Sněžník Labe
46400 833,0 Křída Horní Ploučnice Labe
46500 481,4 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice Labe
46600 180,3 Křída Dolní Kamenice a Křinice Labe
47200 1 339,7 Bazální křídový kolektor v od Hamru po Labe Labe
47300 948,9 Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále Labe
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ID útvaru Plocha (km2) Název útvaru Hlavní povodí
51310 941,3 Rakovnická pánev Labe
61110 700,8 Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor Labe
61120 523,3 Krystalinikum Slavkovského lesa Labe
61200 990,6 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň Labe
61310 457,4 Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu Labe
61320 101,0 Krystalinikum východní části Krušných hor Labe
61330 134,4 Teplický ryolit Labe
64110 188,8 Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny Labe
64120 94,1 Krystalinikum Lužických hor Odra

C.6 Oblast povodí Odry

ID útvaru Plocha (km2) Název útvaru
Hlavní 
povodí

15100 262,9 Kvartér Odry Odra
15200 124,7 Kvartér Opavy Odra
15500 301,6 Kvartér Opavské pahorkatiny Odra
22120 307,2 Oderská brána Odra
22610 249,5 Ostravská pánev – ostravská část Odra
22620 139,1 Ostravská pánev – karvinská část Odra
32110 515,5 Flyš v povodí Olše Odra
32121 676,8 Flyš v povodí Ostravice Odra
32122 23,0 Flyš v povodí Ostravice – Říčky po ústí do toku Lučina Odra
32130 554,6 Flyš v mezipovodí Odry Odra
64311 553,3 Krystalinikum severní části Východních Sudet – jihovýchodní část Odra
64312 369,6 Krystalinikum severní části Východních Sudet – severozápadní část Odra
66111 2 776,2 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry Odra

66112 90,1
Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry – povodí Opavy po ústí do 
toku Odra

Odra

C.7 Oblast povodí Moravy

ID útvaru Plocha (km2) Název útvaru Hlavní povodí
16100 92,2 Kvartér Horní Moravy Dunaj
16210 356,8 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část Dunaj
16220 289,1 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní část Dunaj
16230 99,7 Pliopleistocén Blaty Dunaj
16240 84,2 Kvartér Valové, Romže a Hané Dunaj
16310 52,5 Kvartér Horní Bečvy Dunaj
16320 52,8 Kvartér Dolní Bečvy Dunaj
16510 168,2 Kvartér Dolnomoravského úvalu Dunaj
22110 169,3 Bečevská brána Dunaj
22201 605,9 Hornomoravský úval – severní část Dunaj
22202 376,6 Hornomoravský úval – jižní část Dunaj
22203 274,8 Hornomoravský úval – střední část Dunaj
22300 733,9 Vyškovská brána Dunaj
32210 1 291,6 Flyš v povodí Bečvy Dunaj
32221 1 019,1 Flyš v povodí Moravy – severní část Dunaj
32222 662,9 Flyš v povodí Moravy – jižní část Dunaj
32230 316,9 Flyš v povodí Váhu – severní část Dunaj
32240 109,7 Flyš v povodí Váhu – jižní část Dunaj
42620 236,4 Kyšperská synklinála – jižní část Dunaj
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ID útvaru Plocha (km2) Název útvaru Hlavní povodí
42800 49,6 Velkoopatovická křída Dunaj
42920 44,6 Králický prolom – jižní část Dunaj
52120 209,6 Poorlický perm – jižní část Dunaj
64321 1 357,8 Krystalinikum jižní části Východních Sudet Dunaj

64322 39,8
Krystalinikum jižní části Východních Sudet – Morava po soutok 
s tokem Moravská Sázava

Dunaj

64323 25,1
Krystalinikum jižní části Východních Sudet – Oskava po ústí do 
toku Morava

Dunaj

66120 790,9 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy Dunaj
66200 1 215,5 Kulm Drahanské vrchoviny Dunaj
66400 74,6 Mladečský kras Dunaj

C.8 Oblast povodí Dyje

ID útvaru Plocha (km2) Název útvaru Hlavní povodí
16410 167,4 Kvartér Dyje Dunaj
16420 102,2 Kvartér Jevišovky Dunaj
16430 152,3 Kvartér Svratky Dunaj
16440 50,5 Kvartér Jihlavy Dunaj
16520 216,8 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje Dunaj
22410 1 460,8 Dyjsko-svratecký úval Dunaj
22420 80,1 Kuřimská kotlina Dunaj
22501 172,7 Dolnomoravský úval – severní část Dunaj
22502 695,1 Dolnomoravský úval – jižní část Dunaj
22503 549,2 Dolnomoravský úval – střední část Dunaj
31100 62,5 Pavlovské vrchy a okolí Dunaj
32301 1 010,3 Středomoravské Karpaty – severní část Dunaj
32302 163,3 Středomoravské Karpaty – jižní část Dunaj
42320 358,0 Ústecká synklinála v povodí Svitavy Dunaj
52210 323,3 Boskovická brázda – severní část Dunaj
52220 128,9 Boskovická brázda – jižní část Dunaj
65401 1 400,2 Krystalinikum v povodí Dyje – západní část Dunaj
65402 422,5 Krystalinikum v povodí Dyje – východní část Dunaj
65500 2 568,9 Krystalinikum v povodí Jihlavy Dunaj
65601 1 243,5 Krystalinikum v povodí Svratky – střední část Dunaj

65602 43,5
Krystalinikum v povodí Svratky – Svitava po soutok s tokem 
Punkva

Dunaj

65603 321,4 Krystalinikum v povodí Svratky – západní část Dunaj
65700 501,1 Krystalinikum brněnské jednotky Dunaj
66300 88,6 Moravský kras Dunaj

Vysvětlivky:
* Vodní útvary, u nichž lze očekávat významný vliv přesahující státní hranice (přeshraniční vodní útvary). Tyto vodní 

útvary jsou vymezeny a hodnoceny ve spolupráci s příslušnými státy v rámci dvoustranných smluv o spolupráci na hra-
ničních vodách obvykle odlišným způsobem než ostatní vodní útvary.

ID útvaru
Vodní útvar podzemních vod je identifikován 4-místným číselným kódem. Při určování identifikátorů vodních útvarů 

podzemních vod se vycházelo z identifikace současných hydrogeologických rajonů – první číslo útvaru zároveň určuje 
převažující geologický útvar (1–6).

Pokud dojde k úpravě vymezení a označení vodních útvarů, bude změna zveřejněna ve Věstníku MŽP.Příloha č. 3 
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Výčet základních skupin sledovaných ukazatelů jakosti a kvantity vod 

A. ÚTVARY POVRCHOVÝCH VOD TEKOUCÍCH
A.1 Biologické ukazatele

Složení, abundance a biomasa fytoplanktonu
Složení a četnost vodní flóry
Složení a četnost makrozoobentosu
Složení, četnost a věková struktura rybí fauny 

A.2 Hydromorfologické ukazatele

Hydrologický režim a vodní bilance
Interakce s útvary podzemní vody
Říční kontinuum
Změny hloubky a šířky koryta
Struktura a substrát koryta
Struktura břehového pásma

A.3 Fyzikálně chemické ukazatele podporující biologickou složku

A.3.1 Obecné ukazatele

Teplotní poměry
Kyslíkové poměry
Salinita
Nutrienty
Ukazatelé acidifikace

A.3.2 Hlavní znečišťující látky

Halogenované organické sloučeniny a látky, které takové sloučeniny mohou vytvářet ve vodním prostředí.
Organofosforové sloučeniny.
Organocínové sloučeniny. 
Látky a přípravky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, 
nebo vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování, nebo jiné endokrinní funkce ve 
vodním prostředí nebo jeho prostřednictvím.
Perzistentní a biologicky akumulovatelné organické toxické látky.
Kyanidy.
Kovy a jejich sloučeniny.
Arsen a jeho sloučeniny.
Biocidy a prostředky na ochranu rostlin.
Nerozpuštěné látky.
Látky přispívající k eutrofizaci (zejména dusičnany a fosforečnany).
Látky, které mají nepříznivý vliv na kyslíkovou rovnováhu (a mohou být měřeny použitím ukazatelů jako jsou BSK, 
CHSK, atd.).
Prioritní látky uvedené v této tabulce 

alachlor, benzen, chlorfenvinfos, 1,2-dichloretan,
dichlormetan, fluoranten, nikl a jeho sloučeniny,
trichlormetan
bromované difenyletery, kadmium a jeho sloučeniny,
C10-C13-chloralkany, hexachlorbenzen, hexachlorbutadien,
hexachlorcyklohexan, rtuť a její sloučeniny, nonylfenoly,
pentachlorbenzen, 
sloučeniny tributylcínu
antracen, atrazin, chlorpyrifos, dietylhexylftaláty, diuron,
endosulfan, izoproturon, olovo a jeho sloučeniny, naftalen,
oktylfenol, pentachlorofenol, simazin, trichlorbenzeny,
trifluralin
polyaromatické uhlovodíky
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A. 3.3 Radiologické ukazatele

A. 4 Kvantitativní ukazatele

Vodní stav (hladina vody v toku)
Průtok

B. ÚTVARY POVRCHOVÝCH VOD STOJATÝCH
B.1 Biologické ukazatele

Složení, abundance a biomasa fytoplanktonu
Složení a četnost vodní flóry
Složení a četnost makrozoobentosu
Složení, četnost a věková struktura rybí fauny 

B.2 Hydromorfologické ukazatele

Hydrologický režim a vodní bilance
Interakce s útvary podzemních vody
Doba zdržení
Změny hloubky nádrže
Množství, struktura a substrát dna
Struktura břehového pásma

B.3 Fyzikálně chemické ukazatele podporující biologickou složku

B.3.1 Obecné ukazatele

Průhlednost
Teplotní poměry
Kyslíkové poměry
Salinita
Nutrienty
Ukazatelé acidifikace

B.3.2 Hlavní znečišťující látky
Viz A.3.2

B. 4 Kvantitativní ukazatele

Hladina vody v nádrži
Objem vody v nádrži
Odtok vody z nádrže

C. UMĚLÉ VODNÍ ÚTVARY A SILNĚ OVLIVNĚNÉ VODNÍ ÚTVARY

Ukazatele odpovídají ukazatelům bodu A nebo B. Výběr ukazatelů se řídí podobností s útvarem povrchových vod tekou-
cích nebo stojatých.

D. ÚTVARY PODZEMNÍCH VOD

D. 1 Obecné ukazatele
Ukazatelé acidifikace
Kyslíkové poměry
Salinita
Nutrienty

D. 2 Hlavní znečišťující látky
Viz. A.3.2 a A.3.3
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D.3 Kvantitativní ukazatele
Hladina podzemní vody
Vydatnost pramene

Příloha č.4 
Základní četnost monitorování ukazatelů jakosti a kvantity vod

Pro období situačního monitoringu musí být použity jako minimální níže uvedené hodnoty četností monitorování 
ukazatelů charakterizujících jakost a kvantitu vod pro jednotlivé monitorované složky. Pro biologickou nebo hydromor-
fologickou složku musí být monitorování provedeno alespoň jednou v průběhu období situačního monitoringu.

Pro provozní monitoring musí být potřebná četnost monitorování pro každý ukazatel určena tak, aby zabezpečila dosta-
tečné údaje pro spolehlivé vyhodnocení příslušné složky jakosti a kvantity vod. Monitorování se uskutečňuje minimálně 
v četnosti, uvedené v následující tabulce, pokud nebude na základě vědomostí nebo expertního posudku zdůvodněna 
nižší četnost.

Pro období průzkumného monitoringu mají být uplatněny minimálně hodnoty uvedené v následující tabulce, pokud 
nebude na základě vědomostí nebo expertního posudku zdůvodněna nižší četnost.

Četnost monitorování ukazatelů

Ukazatele Povrchové vody tekoucí Povrchové vody stojaté Podzemní vody
Biologické
Fytoplankton 6 měsíců 6 měsíců X
Jiná vodní flora 3 roky 3 roky X
Makrozoobentos 3 roky 3 roky X
Ryby 3 roky 3 roky X
Hydromorfologické
Kontinuita 6 let X X
Morfologie 6 let 6 let X
Chemické a fyzikálně-chemické
Teplotní poměry 1 měsíc 2 měsíce X
Kyslíkové poměry 1 měsíc 2 měsíce 6 měsíců
Salinita 1 měsíc 2 měsíce 6 měsíců
Nutriety 1 měsíc 2 měsíce 6 měsíců
Stav acidifikace 1 měsíc 2 měsíce 6 měsíců
Prioritní látky 1 měsíc 2 měsíce 6 měsíců
Hlavní znečišťující látky 1 měsíc 2 měsíce 6 měsíců
Radiologické ukazatele 1 měsíc X 6 měsíců

Kvantitativní
Kvantitativní ukazatele 1 hodina 1 den 1 týden

Poznámka: minimální četnost sledování bude upravena u jednotlivých ukazatelů s ohledem na současnou četnost sledování ukazatelů znečištění (ČSN 757220 

a ČSN 757221)

Četnost monitorování v pevných matricích 

Matrice Četnost
Plaveniny množství 1 den
Plaveniny jakost 4 měsíce
Sedimenty jakost 6 měsíců
Biota – bioakumulace 12 měsíců

Četnosti se volí tak, aby se dosáhla přijatelná úroveň spolehlivosti a přesnosti. Odhady spolehlivosti a přesnosti dosa-
žené provozovanými programy monitoringu se rovněž uvádějí v plánech oblastí povodí.

Četnost monitorování se volí se zřetelem na proměnlivost ukazatelů vyplývající jak z přírodních, tak z antropogenních 
podmínek. Období, ve kterých je monitorování prováděno, musí být vybráno tak, aby se minimalizoval vliv sezónní pro-
měnlivosti, a tím se zajistilo, že výsledky odrážejí změny ve vodním útvaru v důsledku změn antropogenních vlivů. Je-li 
to nezbytné, pak se provádí dodatečné monitorování v průběhu různých ročních období téhož roku.
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Příloha č. 5 
Systémy hodnocení stavu vodních útvarů 

I. Systémy hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod

A. Všeobecné hodnocení

Všeobecné hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod, které nepatří do kategorie „silně ovlivněné“ 
nebo „umělé“ vodní útvary

Velmi dobrý stav Dobrý stav Střední stav

Nevyskytují se žádné nebo jen velmi malé 
antropogenní změny hodnot fyzikálně 
chemických a hydromorfologických 
ukazatelů daného typu útvaru povrchové vody 
v porovnání s hodnotami spojenými s tímto 
typem v nenarušených podmínkách.
Hodnoty biologických ukazatelů daného 
útvaru povrchové vody odpovídají těm, které 
se obvykle vyskytují u příslušného typu 
v nenarušených podmínkách a nevykazují 
žádné nebo jen malé známky narušení.
Jedná se o typově specifické podmínky 
a společenstva.

Hodnoty biologických ukazatelů 
daného typu útvaru povrchové 
vody vykazují mírnou úroveň 
narušení vzniklého lidskou 
činností, avšak odlišují se pouze 
málo od těch, které se obvykle 
vyskytují u příslušného typu 
vodního útvaru v nenarušených 
podmínkách.

Hodnoty biologických ukazatelů 
daného typu útvaru povrchové 
vody se středně odlišují od 
těch, které se obvykle vyskytují 
u příslušného typu útvaru 
povrchové vody v nenarušených 
podmínkách. Hodnoty vykazují 
střední známky narušení 
vyvolaného lidskou činností 
a jsou významně více ovlivněny 
než u dobrého stavu.

Stav útvarů povrchových vod dosahující hodnocení nižší než střední bude klasifikován jako stav poškozený nebo zni-
čený.

Stav útvarů povrchových vod, vykazující známky velkých změn hodnot biologických ukazatelů pro daný charakte-
ristický typ útvaru povrchové vody a ve kterých se odpovídající biologická společenstva podstatně liší od společenstev 
vyskytujících se v tomto typu útvaru povrchové vody za nenarušených podmínek, bude klasifikován jako poškozený 
stav.

Stav útvarů povrchových vod, vykazující známky velmi velkých změn hodnot biologických ukazatelů pro daný cha-
rakteristický typ útvaru povrchové vody a ve kterých se nevyskytuje velká část odpovídajících biologických společenstev 
obvykle žijících v tomto typu útvaru povrchové vody za nenarušených podmínek, bude klasifikován jako zničený stav.

B. Systém hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích

B.1 Složka biologické jakosti

Hodnocení ukazatelů biologické jakosti ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích, které nepatří do 
kategorie „silně ovlivněné“ nebo „umělé“ vodní útvary

Ukazatele Velmi dobrý stav Dobrý stav Střední stav

Fytoplankton

Taxonomické složení 
fytoplanktonu plně nebo téměř 
zcela odpovídá podmínkám za 
nepřítomnosti rušivých vlivů.
Průměrná četnost fytoplanktonu 
se plně shoduje s typově 
specifickými fyzikálně-
chemickými podmínkami a není 
taková, aby významně měnila 
typově specifické podmínky 
určující průhlednost vody.
Vodní květ fytoplanktonu 
se vyskytuje s četností 
a intenzitou, které odpovídají 
typově specifickým fyzikálně-
chemickým podmínkám.

Vyskytují se slabé změny 
v taxonomickém složení 
fytoplanktonu a četnosti 
fytoplanktonu v porovnání 
s typově specifickými 
společenstvy. Tyto změny 
neindikují žádný zrychlený 
růst řas mající za následek 
nežádoucí narušení rovnováhy 
organismů přítomných ve 
vodním útvaru nebo fyzikálně-
chemické kvality vody nebo 
sedimentů.
Může se vyskytovat slabý nárůst 
četnosti a intenzity typově 
specifického vodního květu 
fytoplanktonu.

Taxonomické složení 
fytoplanktonu se středně 
odlišuje od typově specifických 
společenstev.
Četnost fytoplanktonu je středně 
narušena a může být taková, že 
vyvolává významné nežádoucí 
narušení hodnot jiných 
biologických nebo fyzikálně-
chemických kvalitativních 
složek.
Může se vyskytovat střední 
nárůst četnosti a intenzity 
vodního květu fytoplanktonu; 
trvale může tato situace nastávat 
v letních měsících.
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Ukazatele Velmi dobrý stav Dobrý stav Střední stav

Makrofyta 
a fytobentos

Taxonomické složení plně 
nebo téměř zcela odpovídá 
podmínkám za nepřítomnosti 
rušivých vlivů.
Nevyskytují se žádné zjistitelné 
změny v průměrné četnosti 
makrofyt a fytobentosu.

Vyskytují se slabé změny 
ve složení a četnosti taxonů 
makrofyt a fytobentosu 
v porovnání s typově 
specifickými společenstvy. 
Tyto změny neindikují žádný 
zrychlený růst fytobentosu nebo 
vyšších forem života rostlin, 
který má za následek nežádoucí 
narušení rovnováhy organismů 
přítomných ve vodním útvaru 
nebo fyzikálně-chemické kvality 
vody či sedimentů.
Společenstvo fytobentosu není 
nepříznivě ovlivněno chomáči 
a povlaky bakterií vyskytujících 
se jako důsledek lidské činnosti.

Složení taxonů makrofyt 
a fytobentosu se středně 
odlišuje od typově specifického 
společenstva a je významně více 
narušeno než u dobrého stavu.
Jsou zjevné střední změny 
v průměrné četnosti makrofyt 
a fytobentosu.
Společenstvo fytobentosu může 
být zasaženo a v některých 
oblastech nahrazeno chomáči 
a povlaky bakterií vyskytujících 
se jako důsledek lidské činnosti.

Fauna 
bentických 
bezobratlých

Taxonomické složení a četnost 
plně nebo téměř zcela odpovídá 
podmínkám za nepřítomnosti 
rušivých vlivu.
Poměr taxonů citlivých 
a necitlivých k narušení 
nevykazuje žádné známky 
odlišnosti od nenarušených 
podmínek.
Úroveň rozmanitosti taxonů 
bezobratlých nevykazuje 
žádné známky změn oproti 
podmínkám za nepřítomnosti 
rušivých vlivů.

Vyskytují se slabé změny 
ve složení a četnosti taxonů 
bezobratlých v porovnání 
s typově specifickými 
společenstvy.
Poměr taxonů citlivých 
a necitlivých k narušení 
vykazuje malou odlišnost od 
typově specifických hodnot.
Úroveň rozmanitosti taxonů 
bezobratlých vykazuje slabé 
známky změn oproti typově 
specifickým podmínkám.

Složení a četnost taxonů 
bezobratlých se středně 
odlišuje od typově specifických 
společenstev.
Chybí hlavní taxonomické 
skupiny typově specifického 
společenstva.
Poměr taxonů citlivých 
a necitlivých k narušení 
a úroveň rozmanitosti jsou 
podstatně odlišné od typově 
specifických podmínek 
a významně horší než u dobrého 
stavu.

Fauna ryb

Druhové složení a četnost plně 
nebo téměř zcela odpovídá 
podmínkám za nepřítomnosti 
rušivých vlivů.
Vyskytují se všechny typově 
specifické druhy citlivé na 
narušení.
Věková struktura rybích 
společenstev vykazuje slabé 
známky antropogenního 
narušení a neindikuje poruchy 
reprodukce ani vývoje žádného 
konkrétního druhu.

Vyskytují se nevýrazné změny 
v druhovém složení a četnosti 
oproti typově specifickým 
společenstvím odpovídající 
míře antropogenních vlivů 
na fyzikálně-chemické 
a hydromorfologické ukazatele.
Věková struktura společenství 
ryb vykazuje známky narušení 
odpovídající míře antropogenních 
vlivů na fyzikálně-chemické 
a hydromorfologické ukazatele; 
občas jsou naznačeny poruchy 
v reprodukci nebo vývoji určitých 
druhů do té míry, že některé 
věkové skupiny mohou chybět.

Složení a četnost druhů 
ryb se středně odlišuje 
od typově specifických 
společenstev s ohledem na 
míru antropogenních vlivů 
na fyzikálně-chemické 
a hydromorfologické ukazatele.
Věková struktura společenství 
ryb vykazuje silné známky 
antropogenního narušení 
v takovém rozsahu, že střední 
podíl typově specifických druhů 
chybí, nebo má velmi nízké 
zastoupení.
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B.2 Složka hydromorfologické jakosti

Hodnocení ukazatelů hydromorfologické jakosti ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích, které 
nepatří do kategorie „silně ovlivněné“ nebo „umělé“ vodní útvary

Ukazatele Velmi dobrý stav Dobrý stav Střední stav

Hydrologický 
režim

Velikost a dynamika proudění 
a z toho plynoucí souvislosti 
s podzemními vodami plně 
nebo téměř zcela odpovídají 
podmínkám za nepřítomnosti 
rušivých vlivů.

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

Kontinuita toku

Kontinuita toku není narušena 
antropogenními činnostmi 
a umožňuje nerušenou migraci 
vodních organismů a transport 
sedimentů.

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

Morfologické 
podmínky

Uspořádání říčního koryta, 
proměnlivost jeho šířky 
a hloubky, rychlosti proudění, 
vlastnosti substrátu a jak 
struktura, tak vlastnosti 
příbřežních zón plně nebo 
téměř zcela odpovídají 
podmínkám za nepřítomnosti 
rušivých vlivů.

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

B.3 Složka fyzikálně chemické jakosti

Hodnocení ukazatelů fyzikálně chemické jakosti ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích, které 
nepatří do kategorie „silně ovlivněné“ nebo „umělé“ vodní útvary

Ukazatele Velmi dobrý stav Dobrý stav Střední stav

Všeobecné 
podmínky

Hodnoty fyzikálně chemických 
ukazatelů plně nebo téměř zcela 
odpovídají podmínkám odpovídajícím 
nepřítomnosti rušivých vlivů.
Koncentrace živin zůstávají v rozmezí 
obvykle se vyskytujícím při 
nepřítomnosti rušivých vlivů.
Stupeň slanosti, pH, kyslíková bilance, 
kyselinová neutralizační kapacita 
a teplota vody nevykazují známky 
antropogenního narušení a zůstávají 
v rozmezí obvykle se vyskytujícím při 
nepřítomnosti rušivých vlivů.

Teplota, kyslíková bilance, 
pH, kyselinová neutralizační 
kapacita ani slanost nepřekračují 
rozmezí stanovená tak, aby se 
zabezpečily funkce ekosystému 
a byly dosaženy příslušné hodnoty 
biologických ukazatelů.
Koncentrace živin nepřekračují 
úrovně stanovené tak, aby se 
zabezpečily funkce ekosystému 
a byly dosaženy příslušné hodnoty 
biologických ukazatelů.

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

Specifické 
syntetické 
znečišťující 
látky

Koncentrace blízké nule 
a přinejmenším pod mezemi detekce 
všeobecně používaných nejvyspělejších 
analytických technik.

Koncentrace nepřekračují normy 
jakosti platné pro látky uvedené 
v příloze 3

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

Specifické 
nesyntetické 
znečišťující 
látky

Koncentrace zůstávají v rozmezí 
obvykle se vyskytujícím při 
nepřítomnosti rušivých vlivů.

Koncentrace nepřekračují normy 
jakosti platné pro látky uvedené 
v příloze 3

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.
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Uplatnění odvozených limitů nemá vyžadovat snížení koncentrací pod úroveň hodnot pozadí.C. Systém hodnocení eko-
logického stavu útvarů povrchových vod stojatých.

C.1 Složka biologické jakosti

Hodnocení ukazatelů biologické jakosti ekologického stavu útvarů povrchových vod stojatých, které nepatří do 
kategorie „silně ovlivněné“ nebo „umělé“ vodní útvary

Ukazatele Velmi dobrý stav Dobrý stav Střední stav

Fytoplankton

Taxonomické složení a četnost 
fytoplanktonu plně nebo téměř 
zcela odpovídá podmínkám za 
nepřítomnosti rušivých vlivů.
Průměrná biomasa 
fytoplanktonu se plně shoduje 
s typově specifickými 
fyzikálně-chemickými 
podmínkami a není taková, 
aby významně měnila typově 
specifické podmínky určující 
průhlednost vody.
Vodní květ fytoplanktonu 
se vyskytuje s četností 
a intenzitou, které odpovídají 
typově specifickým fyzikálně-
chemickým podmínkám.

Vyskytují se slabé změny 
v taxonomickém složení 
fytoplanktonu a četnosti 
fytoplanktonu v porovnání s typově 
specifickými společenstvy. Tyto 
změny neindikují žádný zrychlený 
růst řas mající za následek 
nežádoucí narušení rovnováhy 
organismů přítomných ve vodním 
útvaru nebo fyzikálně-chemické 
kvality vody nebo sedimentů.
Může se vyskytovat slabý nárůst 
četnosti a intenzity typově 
specifického vodního květu 
fytoplanktonu.

Taxonomické složení 
a četnost fytoplanktonu se 
středně odlišuje od typově 
specifických společenstev.
Biomasa je středně narušena 
a může být taková, že 
vyvolává významné 
nežádoucí narušení hodnot 
jiných biologických 
a fyzikálně-chemických 
ukazatelů kvality vody nebo 
sedimentů.
Může se vyskytovat střední 
nárůst četnosti a intenzity 
vodního květu fytoplanktonu; 
trvale může tato situace 
nastávat v letních měsících.

Makrofyta 
a fytobentos

Taxonomické složení plně 
nebo téměř zcela odpovídá 
podmínkám za nepřítomnosti 
rušivých vlivů.
Nevyskytují se žádné zjistitelné 
změny v průměrné četnosti 
makrofyt a fytobentosu.

Vyskytují se slabé změny ve 
složení a četnosti taxonů makrofyt 
a fytobentosu v porovnání s typově 
specifickými společenstvy. 
Tyto změny neindikují žádný 
zrychlený růst fytobentosu nebo 
vyšších forem života rostlin, 
který má za následek nežádoucí 
narušení rovnováhy organismů 
přítomných ve vodním útvaru nebo 
fyzikálně-chemické kvality vody či 
sedimentů.
Společenstvo fytobentosu není 
nepříznivě ovlivněno chomáči 
a povlaky bakterií vyskytujících se 
jako důsledek lidské činnosti.

Složení taxonů makrofyt 
a fytobentosu se středně 
odlišuje od typově 
specifického společenstva a je 
významně více narušeno než 
u dobrého stavu.
Jsou zjevné střední změny 
v průměrné četnosti makrofyt 
a fytobentosu.
Společenstvo fytobentosu 
může být zasaženo 
a v některých oblastech 
nahrazeno chomáči a povlaky 
bakterií vyskytujících se jako 
důsledek lidské činnosti.

Fauna 
bentických 
bezobratlých

Taxonomické složení a četnost 
plně nebo téměř zcela 
odpovídá podmínkám za 
nepřítomnosti rušivých vlivu.
Poměr taxonů citlivých 
a necitlivých k narušení 
nevykazuje žádné známky 
odlišnosti od nenarušených 
podmínek.
Úroveň rozmanitosti taxonů 
bezobratlých nevykazuje 
žádné známky změn oproti 
podmínkám za nepřítomnosti 
rušivých vlivů.

Vyskytují se slabé změny 
ve složení a četnosti taxonů 
bezobratlých v porovnání s typově 
specifickými společenstvy.
Poměr taxonů citlivých 
a necitlivých k narušení vykazuje 
malou odlišnost od typově 
specifických hodnot.
Úroveň rozmanitosti taxonů 
bezobratlých vykazuje slabé 
známky změn oproti typově 
specifickým podmínkám.

Složení a četnost taxonů 
bezobratlých se středně 
odlišuje od typově 
specifických společenstev.
Chybí hlavní taxonomické 
skupiny typově specifického 
společenstva.
Poměr taxonů citlivých 
a necitlivých k narušení 
a úroveň rozmanitosti jsou 
podstatně odlišné od typově 
specifických podmínek 
a významně horší než 
u dobrého stavu.
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Ukazatele Velmi dobrý stav Dobrý stav Střední stav

Fauna ryb

Druhové složení a četnost plně 
nebo téměř zcela odpovídá 
podmínkám za nepřítomnosti 
rušivých vlivů.
Vyskytují se všechny typově 
specifické druhy citlivé na 
narušení.
Věková struktura rybích 
společenstev vykazuje slabé 
známky antropogenního 
narušení a neindikuje poruchy 
reprodukce ani vývoje žádného 
konkrétního druhu.

Vyskytují se nevýrazné změny 
v druhovém složení a četnosti 
oproti typově specifickým 
společenstvím odpovídající míře 
antropogenních vlivů na fyzikálně-
chemické a hydromorfologické 
ukazatele.
Věková struktura společenství 
ryb vykazuje známky narušení 
odpovídající míře antropogenních 
vlivů na fyzikálně-chemické 
a hydromorfologické ukazatele; 
občas jsou naznačeny poruchy 
v reprodukci nebo vývoji určitých 
druhů do té míry, že některé věkové 
skupiny mohou chybět.

Složení a četnost druhů 
ryb se středně odlišuje 
od typově specifických 
společenstev s ohledem na 
míru antropogenních vlivů 
na fyzikálně-chemické 
a hydromorfologické 
ukazatele.
Věková struktura společenství 
ryb vykazuje silné známky 
antropogenního narušení 
v takovém rozsahu, že střední 
podíl typově specifických 
druhů chybí, nebo má velmi 
nízké zastoupení.

C.2 Složka hydromorfologické jakosti

Hodnocení ukazatelů hydromorfologické jakosti ekologického stavu útvarů povrchových vod stojatých, které 
nepatří do kategorie „silně ovlivněné“ nebo „umělé“ vodní útvary

Ukazatele Velmi dobrý stav Dobrý stav Střední stav

Hydrologický 
režim

Velikost a dynamika proudění 
a z toho plynoucí souvislosti 
s podzemními vodami plně nebo 
téměř zcela odpovídají podmínkám 
za nepřítomnosti rušivých vlivů.

Podmínky definované v souladu 
s dosažením příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

Morfologické 
podmínky

Proměnlivost hloubky nádrže, 
množství a struktura substrátu 
a jak struktura, tak vlastnosti 
příbřežní zony plně nebo téměř 
zcela odpovídají podmínkám za 
nepřítomnosti rušivých vlivů.

Podmínky definované v souladu 
s dosažením příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

C.3 Složka fyzikálně chemické jakosti

Hodnocení ukazatelů fyzikálně chemické jakosti ekologického stavu útvarů povrchových vod stojatých, které 
nepatří do kategorie „silně ovlivněné“ nebo „umělé“ vodní útvary

Složka Velmi dobrý stav Dobrý stav Střední stav

Všeobecné 
podmínky

Hodnoty fyzikálně-chemických ukazatelů 
plně nebo téměř zcela odpovídají 
podmínkám odpovídajícím nepřítomnosti 
rušivých vlivů.
Koncentrace živin zůstávají v rozmezí 
obvykle se vyskytujícím při 
nepřítomnosti rušivých vlivů.
Stupeň slanosti, pH, kyslíková bilance, 
kyselinová neutralizační kapacita, 
průhlednost a teplota vody nevykazují 
známky antropogenního narušení 
a zůstávají v rozmezí obvykle se 
vyskytujícím při nepřítomnosti rušivých 
vlivů.

Teplota, kyslíková bilance, 
pH, kyselinová neutralizační 
kapacita, průhlednost vody 
ani slanost nepřekračují 
rozmezí stanovená tak, aby se 
zabezpečily funkce ekosystému 
a byly dosaženy příslušné 
hodnoty biologických ukazatelů.
Koncentrace živin nepřekračují 
úrovně stanovené tak, aby se 
zabezpečily funkce ekosystému 
a byly dosaženy příslušné 
hodnoty biologických ukazatelů

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických 
ukazatelů.
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Složka Velmi dobrý stav Dobrý stav Střední stav

Specifické 
syntetické 
znečišťující 
látky

Koncentrace blízké nule a přinejmenším 
pod mezemi detekce všeobecně 
používaných nejvyspělejších 
analytických technik.

Koncentrace nepřekračují normy 
jakosti platné pro látky uvedené 
v příloze 3

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických 
ukazatelů.

Specifické 
nesyntetické 
znečišťující 
látky

Koncentrace zůstávají v rozmezí obvykle 
se vyskytujícím při nepřítomnosti 
rušivých vlivů.

Koncentrace nepřekračují normy 
jakosti platné pro látky uvedené 
v příloze 3

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických 
ukazatelů.

Uplatnění odvozených limitů nemá vyžadovat snížení koncentrací pod úroveň hodnot pozadí.
II. Systémy hodnocení stavu útvarů podzemních vod

A. Kvantitativní stav útvarů podzemních vod

A.1 Ukazatel pro klasifikaci kvantitativního stavu 
– režim hladiny podzemní vody

A.2 Definice kvantitativního stavu

Definice dobrého kvantitativního stavu útvarů podzemních vod 

Ukazatele Dobrý stav

Úroveň hladiny 
podzemní vody

Úroveň hladiny podzemní vody v útvaru podzemní vody je taková, že dosažitelná kapacita 
zdroje podzemní vody není převýšena dlouhodobým průměrným ročním odebíraným 
množstvím.
Zároveň úroveň hladiny podzemní vody není vystavena antropogenním změnám, které by 
způsobily:
– nedosažení environmentálních cílů specifikovaných podle článku 4 RS pro související 
povrchové vody,
– jakékoli významné zhoršení stavu těchto vod,
– jakékoli významné poškození suchozemských ekosystémů, přímo závislých na útvaru 
podzemní vody a
–změny ve směrech proudění vyplývající ze změn úrovně hladiny se mohou vyskytovat dočasně 
nebo setrvale v prostorově omezené oblasti, ale takovéto zvraty nezpůsobí vnikání slané vody 
nebo jiné vniky, ani neindikují setrvalý a jasně identifikovatelný antropogenně indukovaný trend 
ve směru proudění, který by mohl způsobit takové vnikání.

Pokud dobrého stavu není dosaženo, je kvantitativní stav určen jako nevyhovující

B. Chemický stav podzemních vod

B.1 Ukazatele pro určení chemického stavu podzemních vod 
– vodivost
– koncentrace znečišťujících látek

B.2 Definice dobrého chemického stavu podzemních vod

Definice dobrého chemického stavu podzemních vod

Ukazatele Dobrý stav

Všeobecné

Chemické složení útvaru podzemní vody je takové, že koncentrace znečišťujících látek:
– jak je specifikováno dále nevykazují žádné projevy zasolení nebo jiných vniků,
– nepřesahují normy jakosti aplikovatelné podle jiných příslušných právních předpisů,
– nejsou takové, aby způsobily nedosažení environmentálních cílů specifikovaných pro 
související povrchové vody, významné snížení ekologické nebo chemické kvality těchto vodních 
útvarů, ani ve významné poškození suchozemských ekosystémů, které přímo závisí na útvaru 
podzemní vody.
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Ukazatele Dobrý stav

Vodivost Změny vodivosti neindikují zasolování ani jiné vniky do útvaru podzemní vody.

Pokud dobrého stavu není dosaženo, je chemický stav určen jako nevyhovující.

III. Systém hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných nebo umělých vodních útvarů

Hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů 

Složka
Maximální ekologický 
potenciál

Dobrý ekologický potenciál
Střední ekologický 
potenciál

Biologické 
ukazatele

Hodnoty příslušných 
biologických ukazatelů 
odpovídají v co největší 
míře hodnotám přiřazeným 
nejbližšímu typu útvaru 
povrchové vody při daných 
fyzikálních podmínkách, 
které vyplývají z umělých 
nebo silně ovlivněných 
charakteristik vodního útvaru.

Existují slabé změny hodnot 
příslušných biologických 
ukazatelů v porovnání s hodnotami 
odpovídajícími maximálnímu 
ekologickému potenciálu.

Existují středně velké 
změny hodnot příslušných 
biologických ukazatelů 
v porovnání s hodnotami 
odpovídajícími 
maximálnímu 
ekologickému potenciálu. 
Hodnoty jsou významně 
více narušeny než hodnoty 
zjišťované při dobré kvalitě.

Hydro-
morfologické 
ukazatele

Hydromorfologické 
podmínky odpovídají těm, při 
kterých je ovlivnění útvaru 
povrchové vody výhradně 
výsledkem pouze umělých 
nebo silně ovlivněných 
charakteristik vodního útvaru, 
po té co byla přijata veškerá 
nápravná opatření k tomu, 
aby se zajistilo co nejtěsnější 
přiblížení k ekologické 
spojitosti vodních útvarů, 
zejména s ohledem na 
migraci fauny a vhodná místa 
pro rozmnožování a tření.

Podmínky definované v souladu 
s dosažením příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

Fyzikálně-
chemické 
ukazatele

Fyzikálně-chemické hodnoty 
ukazatelů plně nebo téměř 
plně odpovídají nenarušeným 
podmínkám zjišťovaným 
v typu útvaru povrchové 
vody, který je nejblíže 
srovnatelný s příslušným 
umělým nebo silně 
ovlivněným vodním útvarem.
Koncentrace živin zůstávají 
v rozmezí obvykle se 
vyskytujícím za takto 
nenarušených podmínek.
Hodnoty teplot, kyslíkové 
bilance a pH odpovídají 
hodnotám zjištěným 
v nejblíže srovnatelných 
útvarech povrchové vody za 
nenarušených podmínek.

Hodnoty fyzikálně-chemických 
ukazatelů jsou v rozmezí stanoveném 
tak, aby se zabezpečily funkce 
ekosystému a byly dosaženy výše 
specifikované hodnoty pro složky 
biologické kvality.
Teplota a pH nepřekračují stanovená 
rozmezí tak, aby se zabezpečily funkce 
ekosystému a byly dosaženy výše 
specifikované hodnoty biologických 
ukazatelů.Koncentrace živin 
nepřekračují úrovně stanovené tak, 
aby se zabezpečily funkce ekosystému 
a byly dosaženy výše specifikované 
hodnoty biologických ukazatelů.

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.
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Složka
Maximální ekologický 
potenciál

Dobrý ekologický potenciál
Střední ekologický 
potenciál

Specifické 
syntetické 
znečišťující 
látky

Koncentrace blízké nule 
a přinejmenším pod 
mezemi detekce všeobecně 
používaných nejvyspělejších 
analytických postupů.

Koncentrace nepřekračují normy 
jakosti platné pro látky uvedené 
v příloze 3

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

Specifické 
nesyntetické 
znečišťující 
látky

Koncentrace zůstávají 
v rozmezí obvykle se 
vyskytujícím za nenarušených 
podmínek zjištěných u typu 
útvaru povrchové vody, 
který je nejblíže srovnatelný 
s příslušným umělým nebo 
silně ovlivněným vodním 
útvarem.

Koncentrace nepřekračují normy 
jakosti platné pro látky uvedené 
v příloze 3

Podmínky definované 
v souladu s dosažením 
příslušných hodnot 
biologických ukazatelů.

Uplatnění odvozených limitů nemá vyžadovat snížení koncentrací pod úroveň hodnot pozadí.
Potenciál silně ovlivněných nebo umělých útvarů povrchových vod dosahující nižší než střední potenciál bude klasifi-

kován jako poškozený nebo zničený.
Potenciál silně ovlivněných nebo umělých útvarů povrchových vod, které vykazují známky velkých změn hodnot bio-

logických ukazatelů pro daný charakteristický typ útvaru povrchové vody a ve kterých se odpovídající biologická spole-
čenstva podstatně liší od společenstev vyskytujících se v tomto typu útvaru povrchové vody za nenarušených podmínek, 
bude klasifikován jako poškozený.

Potenciál silně ovlivněných nebo umělých útvarů povrchových vod, které vykazují známky velmi velkých změn hodnot 
biologických ukazatelů pro daný charakteristický typ útvaru povrchové vody a ve kterých se nevyskytuje velká část odpo-
vídajících biologických společenstev obvykle žijících v tomto typu útvaru povrchové vody za nenarušených podmínek, 
bude klasifikován jako zničený.

Příloha č. 6 

Klasifikace a znázornění stavu vodních útvarů
Klasifikace a znázornění výsledků zjišťování a hodnocení stavu útvarů povrchových a podzemních vod

A. ÚTVARY POVRCHOVÝCH VOD
A.1. Porovnatelnost výsledků biologického monitoringu

Monitorování biologické složky jakosti útvarů povrchových vod se provádí pro účely odhadování hodnot dosahované 
jakosti vod v biologických ukazatelích specifikovaných pro každý charakteristický typ útvarů povrchových vod nebo 
pro silně ovlivněné a umělé útvary povrchové vody. Při použití dále stanoveného postupu na silně ovlivněné nebo umělé 
vodní útvary jsou postupy určení ekologického stavu využity jako postupy pro určení ekologického potenciálu. Pro 
monitorování může být využito hodnocení specifických druhů nebo skupin druhů, které jsou reprezentativní pro složku 
jakosti jako celek.

Pro zabezpečení srovnatelnosti jsou výsledky monitorování biologické jakosti vodních útvarů za účelem klasifikace 
ekologického stavu vyjádřeny číselně jako ekologické kvalitativní poměry. Tyto poměry představují vztah mezi hodno-
tami ukazatelů biologické jakosti zjištěnými pro daný typ útvaru povrchové vody a hodnotami těchto ukazatelů danými 
referenčními podmínkami pro tento typ útvaru. Každý poměr je vyjádřen ve formě číselné hodnoty od nuly do jedné, 
přičemž velmi dobrý ekologický stav představují hodnoty blízké jedné a zničený ekologický stav hodnoty blízké nule.

Rozpětí ekologického kvalitativního poměru pro každou kategorii povrchových vod je rozděleno do pěti tříd v rozmezí 
od velmi dobrého do zničeného ekologického stavu. Každé hranici mezi třídami je přiřazena číselná hodnota. Pro hranici 
mezi velmi dobrým a dobrým stavem a pro hranici mezi dobrým a středním stavem bude číselná hodnota stanovena na 
základě mezikalibračního porovnání. Přitom bude možno využít podklady Evropské komise, které usnadní příslušné 
mezikalibrační porovnání, a další informace členských států, nacházejících se v odpovídajícím ekoregionu. Budou také 
stanoveny číselné hodnoty pro hranici mezi středním a poškozeným a mezi poškozeným a zničeným vodním útvarem.

Monitorovací systém bude aplikován také na místa mezikalibrační sítě jak v ekoregionu tak v charakteristických typech 
útvarů povrchové vody, ve shodě s požadavky tohoto metodického pokynu. Výsledky tohoto monitorování budou použity 
ke stanovení číselných hodnot hranic příslušných tříd.
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A.2. Znázornění výsledků monitorování a klasifikace ekologického stavu a ekologického potenciálu útvarů povr-
chových vod

Pro útvary povrchových vod, které nejsou silně ovlivněné nebo umělé, se klasifikace ekologického stavu vodního 
útvaru vyjadřuje použitím horší z hodnot výsledků monitorování ukazatelů biologické a fyzikálně chemické jakosti 
odpovídajících hodnocení složek jakosti, klasifikovaných podle prvního sloupce níže uvedené tabulky. Pro každou oblast 
povodí se zpracovává mapa zobrazující klasifikaci ekologického stavu každého vodního útvaru, který se barevně označí 
podle druhého sloupce níže uvedené tabulky vyjadřující klasifikaci ekologického stavu vodního útvaru.
Tab. 6. 1 Klasifikace ekologického stavu útvarů povrchových vod, které nepatří do kategorie „silně ovlivněné“ 
nebo „umělé“ vodní útvary

Klasifikace ekologického stavu Barevné označení
Velmi dobrý modrá
Dobrý zelená
Střední žlutá
Poškozený oranžová
Zničený červená

Pro silně ovlivněné nebo umělé vodní útvary se klasifikace ekologického stavu vodního útvaru vyjadřuje jako klasi-
fikace ekologického potenciálu tohoto vodního útvaru použitím horší z hodnot výsledků monitorování ukazatelů biolo-
gické a fyzikálně chemické jakosti odpovídající hodnocení složek jakosti klasifikovaných podle prvního sloupce níže 
uvedené tabulky. Pro každou oblast povodí se zpracovává mapa zobrazující klasifikaci ekologického potenciálu každého 
vodního útvaru, který se v případě umělých vodních útvarů barevně označí podle druhého sloupce a v případě silně 
ovlivněných vodních útvarů podle třetího sloupce následující tabulky vyjadřující klasifikaci ekologického potenciálu 
silně ovlivněných a umělých vodních útvarů.

Tab. 6.2 Klasifikace ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů

Klasifikace ekologického 
potenciálu

Umělé vodní útvary Silně ovlivněné vodní útvary

Dobrý Stejné zelené a světle šedé pruhy Stejné zelené a tmavošedé pruhy
Střední Stejné žluté a světle šedé pruhy Stejné žluté a tmavošedé pruhy
Poškozený Stejné oranžové a světle šedé pruhy Stejné oranžové a tmavošedé pruhy
Zničený Stejné červené a světle šedé pruhy Stejné červené a tmavošedé pruhy

Černou tečkou na mapě se označí ty vodní útvary, které nedosahují dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenci-
álu v důsledku nesplnění jedné nebo více norem jakosti v ukazatelích jakosti vod stanovených pro tento vodní útvar pro 
specifické syntetické a nesyntetické znečišťující látky.

A.3. Znázornění výsledků monitorování a klasifikace chemického stavu
Pokud vodní útvar vyhoví platným limitním hodnotám vybraných fyzikálně chemických ukazatelů, jejichž výčet je 

uveden v Rámcovém programu monitoringu, popřípadě doplněných o specifické ukazatele v programech monitoringu, 
pak se označí jako dosahující dobrého chemického stavu. Pokud tomu tak není, pak se označí jako nedosahující dobrého 
chemického stavu. Pro každou oblast povodí se zpracovává mapa zobrazující chemický stav každého vodního útvaru, 
který je barevně označen podle druhého sloupce následující tabulky vyjadřující klasifikaci chemického stavu vodního 
útvaru.

Tab. 6.3 Klasifikace chemického stavu útvarů povrchových vod

Klasifikace chemického stavu Barevné označení
Dobrý Modrá
Nedosažení dobrého stavu Červená

A.4. Znázornění výsledků hodnocení celkového stavu vodních útvarů 
Pro každou oblast povodí se zpracovává mapa zobrazující celkový stav každého vodního útvaru, který je barevně ozna-

čen podle následující tabulky vyjadřující klasifikaci celkového stavu vodního útvaru.
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Tab. 6. 4 Klasifikace celkového stavu útvarů povrchových vod

Klasifikace 
celkového stavu

Přírodní vodní 
útvary*

Umělé vodní útvary Silně ovlivněné vodní útvary

Dobrý zelená Stejné zelené a světle šedé pruhy Stejné zelené a tmavošedé pruhy

Střední žlutá Stejné žluté a světle šedé pruhy Stejné žluté a tmavošedé pruhy

Poškozený oranžová Stejné oranžové a světle šedé pruhy Stejné oranžové a tmavošedé pruhy

Zničený červená Stejné červené a světle šedé pruhy Stejné červené a tmavošedé pruhy

* přírodními vodními útvary se rozumí vodní útvary, které nejsou vymezeny jako umělé nebo silně ovlivněné vodní 
útvary

B. ÚTVARY PODZEMNÍCH VOD

B. 1 Interpretace a znázornění kvantitativního stavu
Výsledky získané z monitorovací sítě pro útvary podzemních vod nebo jejich seskupení se užijí k vyhodnocení jejich 

kvantitativního stavu. Pro každou oblast povodí je zpracována mapa výsledného vyhodnocení kvantitativního stavu pod-
zemních vod, která se barevně označí podle druhého sloupce následující tabulky vyjadřující klasifikaci kvantitativního 
stavu vodního útvaru

Tab. 6.5 Klasifikace kvantitativního stavu útvarů podzemních vod

Klasifikace kvantitativního stavu Barevné označení
Dobrý Zelená
Nedosažení dobrého stavu Červená

B.2 Interpretace a znázornění chemického stavu
Při vyhodnocování chemického stavu musí být výsledky z jednotlivých monitorovacích míst v rámci útvaru podzem-

ních vod seskupeny pro tento vodní útvar jako celek. Pro ukazatele chemické jakosti, pro které byly stanoveny normy 
jakosti podzemních vod, se vypočte průměrná hodnota výsledků monitorování vod v každém bodě útvaru podzemní 
vody nebo jejich seskupení; tyto průměrné hodnoty se použijí k prokázání shody s dobrým chemickým stavem podzemní 
vody.

Pro každou oblast povodí se zpracovává mapa výsledného vyhodnocení chemického stavu podzemních vod, která 
se barevně označí podle druhého sloupce následující tabulky vyjadřující klasifikaci chemického stavu vodního útvaru 
Černou tečkou se na mapě vyznačí ty útvary podzemních vod, které vykazují významný a setrvalý vzestupný trend kon-
centrace některé znečišťující látky v důsledku vlivu lidské činnosti. Zvrat trendu se znázorní na mapě modrou tečkou. 
Tyto mapy se zahrnou do plánů oblastí povodí.

Tab. 6.6 Klasifikace chemického stavu útvarů podzemních vod

Klasifikace kvantitativního stavu Barevné označení
Dobrý Zelená
Nedosažení dobrého stavu Červená

Příloha č. 7 
Požadavky pro monitorování chráněných území a jejich environmentální cíle 
Monitorování území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu

V rámci monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu se monitorují všechny zdroje povr-
chových i podzemních vod, kde odběr vody činí více než 10 m3/den nebo zásobují více než 50 obyvatel. Monitorování 
vod zajišťuje podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provozovatele vodovodu. 
Splnění enviromentálních cílů se zjistí porovnáním zjištěných hodnot s limity danými vyhláškou 428/2001 Sb. Provozní 
monitoring se provádí tam, kde antropogenní činnost může ohrožovat takovéto zdroje vody a vést k nedodržení limitů 
daných vyhláškou č. 428/2001 Sb. 
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Monitorování vodních útvarů určených jako rekreační vody, včetně oblastí vymezených jako vody ke koupání 
podle směrnice 76/160/EHS 

V rámci monitoringu rekreačních vod a oblastí vymezených jako vody ke koupání se monitorují koupací oblasti vyme-
zené vyhláškou č. 168/2006 Sb. a koupaliště ve volné přírodě. Seznam koupacích oblastí a koupališť ve volné přírodě 
pro účely monitoringu chráněných území je v Registru chráněných území (http://heis.vuv.cz). Jde o lokality, které jsou 
součástí reportingu podle Směrnice Rady 76/160/EHS o kvalitě vod pro koupání. Monitoring podle této směrnice zajiš-
ťují, v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, krajské hygienické stanice pro koupací oblasti 
nebo provozovatelé pro koupaliště ve volné přírodě. Provozní monitoring se provádí ve vodních útvarech, kde koupací 
oblasti nebo koupaliště ve volné přírodě dlouhodobě nesplňují limity dané vyhláškou č. 135/2004 Sb. Cílem takovéhoto 
monitoringu je nalezení příčiny nedodržení limitů.

Monitorování oblastí citlivých na živiny včetně oblastí vymezených jako zranitelné podle směrnice 91/676/EHS 
a oblastí vymezených jako citlivé podle směrnice 91/271/EHS

Všechny vody na území České republiky byly vymezeny jako citlivé na živiny. Provozní monitoring se provádí tam, 
kde antropogenní činnost může ohrozit splnění enviromentálních cílů, které jsou dány limity nařízení vlády č. 61/2003 
Sb.

V rámci monitoringu zranitelných oblastí se monitorují území vymezené podle vyhlášky č. 103/2003 Sb. a zapsané 
v Registru chráněných území (http://heis.vuv.cz). Enviromentální cíle jsou stanoveny v nitrátové směrnici 91/676/EHS. 
Limitem platným pro povrchové i podzemní vody je koncentrace dusičnanů 50 mg/l.
Monitorování oblastí vymezených pro ochranu stanovišť nebo druhů

V rámci monitorování oblastí vymezených pro ochranu stanovišť nebo druhů se monitorují ptačí oblasti, evropsky 
významné lokality a maloplošná zvláště chráněná území zapsaná v Registru chráněných území (http://heis.vuv.cz). 
Monitorování se provádí tam, kde by antropogenní činnost mohla vést k ohrožení stanovišť nebo druhů vázaných na 
vodu, které jsou předmětem ochrany. Při výběru monitorovacích míst musí být přihlédnuto k hodnocení stavu vodních 
útvarů, ke kterým příslušné oblasti náleží a také k vyhodnocení antropogenních vlivů.

Monitorování vod vymezených podle § 35 zákona, které se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci 
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů 

Monitorování vod, které se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních 
živočichů se provádí podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a repro-
dukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod. Seznam 
lokalit, včetně nevyhovujících ukazatelů, je dán nařízením vlády č. 169/2006 Sb. Monitorování provádí správci povodí 
a Zemědělská vodohospodářská správa. Splnění enviromentálních cílů se vyhodnotí porovnáním s limity nařízení vlády 
č. 71/2003 Sb. 
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4.

SDĚLENÍ

odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší, na základě dat za rok 2005

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění vymezují 
jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více 
znečišťujících látek.

Tab. A obsahuje, v členění na zóny a aglomerace, procenta území, kde došlo k překročení některého z imisních limitů 
pro ochranu zdraví lidí a cílového imisního limitu pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren 
pro ochranu zdraví v rámci zón/aglomerací (v % plochy). Tabulka neuvádí procento území, na kterém došlo k překročení 
cílového imisního limitu pro kadmium resp. arsen, neboť k tomuto překročení došlo pouze v Zóně Liberecký kraj a to na 
0,5 resp. 0,4 % území této zóny.

Tab. B obsahuje, v členění na zóny a aglomerace, procenta území, kde došlo k překročení cílového imisního limitu pro 
troposférický ozón pro ochranu vegetace.

Na obrázku č. 1 je uvedeno území, kde došlo v roce 2005 k překročení imisního limitu nebo cílového imisního limitu 
v České republice.

Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je předmětem tabulek I, jednotlivě pro každou zónu či aglomeraci 
zvlášť. Členění České republiky na aglomerace a zóny je obsahem Věstníku Ministerstva životního prostředí č. 11/2005. 
Jako nejmenší územní jednotka, pro kterou byly oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, byla zvolena území 
stavebních úřadů.

Samostatně je podávána informace o velikosti území, kde došlo k současnému překročení hodnoty imisního limitu 
a meze tolerance pro oxid dusičitý (Tab. II) a území, kde došlo k překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren, 
kadmium a arsen. Tato informace je prezentována jako procenta území stavebních úřadů (Tab. III).

Tab. IV uvádí, v členění podle zón a aglomerací, překročení hodnoty imisních limitů a cílových imisních limitů 
pro ochranu ekosystémů a vegetace v procentech plochy jednotlivých chráněných území.

Informace o překračování všech přípustných úrovní znečištění ovzduší pro ochranu zdraví lidí (vyjma cílového imis-
ního limitu pro troposférický ozon) je znázorněna pro jednotlivé zóny a aglomerace i graficky.

Ing. Jan Kužel, v. r.
ředitel odboru ochrany ovzduší

Tab. A. Území, kde došlo k překročení hodnot imisních limitů pro PM10, NO2 a benzen a cílových imisních limitů 
pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren pro ochranu zdraví v rámci zón/aglomerací (v % 
plochy zóny/aglomerace)

Zóna/aglomerace
PM10 
(r IL)

PM10
(d IL)

NO2
(r IL)

Benzen
Souhrn 
překročení IL

B(a)P Souhrn

Aglomerace Hl. m. Praha 3,6 98,6 6,6 - 98,6 63,4 99,0
Zóna Středočeský kraj 0,1 51,5 - - 51,5 0,3 51,5
Zóna Jihočeský kraj - 0,5 - - 0,5 0,1 0,6
Zóna Plzeňský kraj - 0,4 - - 0,4 0,9 1,2
Zóna Karlovarský kraj - 4,0 - - 4,0 - 4,0
Zóna Ústecký kraj 0,7 62,5 - - 62,5 2,4 62,6
Zóna Liberecký kraj - 42,2 - - 42,2 0,4 43,0
Zóna Královéhradecký kraj - 49,7 - - 49,7 1,4 49,8
Zóna Pardubický kraj - 31,6 - - 31,6 0,9 31,6
Zóna kraj Vysočina - 5,6 - - 5,6 0,2 5,7
Aglomerace Brno 7,1 31,4 0,7 1,1 31,4 78,0 78,0
Zóna Jihomoravský kraj 0,1 65,1 - - 65,1 2,0 65,4
Zóna Olomoucký kraj 0,3 49,1 0,1 - 49,1 11,1 49,2
Zóna Zlínský kraj 0,3 70,7 - - 70,7 3,8 70,7

SDĚLENÍ
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Aglomerace Moravskoslezský kraj 17,7 45,5 0,1 1,1 45,5 42,8 50,5
Česká republika 1,6 35,3 0,1 0,1 35,3 5,2 35,8

Poznámky: V tabulce i dále v textu: IL – imisní limit; CIL – cílový imisní limit; d IL – 24hodinový imisní limit; r IL – roční imisní limit, w IL – imisní limit pro 

zimní období, IL + MT – roční imisní limit zvýšený o mez tolerance

Tab. B. Území, kde došlo k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro ochranu zdraví lidí pro troposférický ozon 
(v % plochy zóny/aglomerace)

Zóna/Aglomerace Troposférický ozon

Aglomerace Hlavní město Praha 64,6

Zóna Středočeský kraj 99,9

Zóna Jihočeský kraj 99,8

Zóna Plzeňský kraj 98,9

Zóna Karlovarský kraj 100

Zóna Ústecký kraj 94,9

Zóna Liberecký kraj 99,6

Zóna Královéhradecký kraj 99,0

Zóna Pardubický kraj 100

Zóna Vysočina 100

Aglomerace Brno 77,0

Zóna Jihomoravský kraj 100

Zóna Olomoucký kraj 99,4

Zóna Zlínský kraj 99,3

Aglomerace Moravskoslezský kraj 98,8

Obr. č. 1 - Území, kde došlo k překročení imisního limitu nebo cílového imisního limitu (s výjimkou troposférického 
ozonu), rok 2005
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Aglomerace Hlavní město Praha

Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad PM10 (r IL) PM10 (d IL) NO2 (r IL) Souhrn překročení IL

 Úřad městské části Praha 1 0,3 100 56,0 100

 Úřad městské části Praha 2 14,2 100 85,2 100

 Úřad městské části Praha 3 34,5 100 4,1 100

 Úřad městské části Praha 4 1,3 100 23,3 100

 Úřad městské části Praha 5 8,4 98,4 14,5 98,4

 Úřad městské části Praha 16 - 100 - 100

 Úřad městské části Praha 6 - 100 0,8 100

 Úřad městské části Praha 7 23,1 100 29,3 100

 Úřad městské části Praha 8 11,4 100 4,9 100

 Úřad městské části Praha 9 26,0 100 15,1 100

 Úřad městské části Praha 18 - 100 - 100

 Úřad městské části Praha 19 - 100 - 100

 Úřad městské části Praha 10 8,7 100 18,6 100

 Úřad městské části Praha 11 - 100 - 100

 Úřad městské části Praha 12 - 100 - 100

 Úřad městské části Praha 13 - 71,8 - 71,8

 Úřad městské části Praha 17 - 100 9,3 100

 Úřad městské části Praha 14 - 100 - 100

 Úřad městské části Praha 21 - 100 - 100

 Úřad městské části Praha 20 - 100 - 100

 Úřad městské části Praha 15 - 100 2,6 100

 Úřad městské části Praha 22 - 100 3,0 100

Tab. II. Překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance (v % území)

Stavební úřad NO2 (r IL + MT)

 Úřad městské části Praha 1 44,5

 Úřad městské části Praha 2 71,0

 Úřad městské části Praha 3 0,1

 Úřad městské části Praha 4 20,2

 Úřad městské části Praha 5 12,1

 Úřad městské části Praha 7 7,8
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 Úřad městské části Praha 8 2,9

 Úřad městské části Praha 9 7,7

 Úřad městské části Praha 10 12,1

 Úřad městské části Praha 15 2,6
Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu (v % území)

Stavební úřad B(a)P

 Úřad městské části Praha 1 100

 Úřad městské části Praha 2 100

 Úřad městské části Praha 3 100

 Úřad městské části Praha 4 98,7

 Úřad městské části Praha 5 68,0

 Úřad městské části Praha 16 9,7

 Úřad městské části Praha 6 61,2

 Úřad městské části Praha 7 100

 Úřad městské části Praha 8 95,4

 Úřad městské části Praha 9 100

 Úřad městské části Praha 18 100

 Úřad městské části Praha 19 72,2

 Úřad městské části Praha 10 100

 Úřad městské části Praha 11 74,6

 Úřad městské části Praha 12 52,5

 Úřad městské části Praha 13 16,0

 Úřad městské části Praha 17 23,0

 Úřad městské části Praha 14 99,8

 Úřad městské části Praha 21 18,1

 Úřad městské části Praha 20 75,7

 Úřad městské části Praha 15 94,2

 Úřad městské části Praha 22 5,6

Tab. IV. Překročení imisního limitu pro ochranu vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV z celkové plochy aglomerace CHUEV NOx

1,0 25,2

Český kras 25,2
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Zóna Středočeský kraj

Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad PM10 (r IL) PM10 (d IL) Souhrn překročení IL

Městský úřad Benešov - 8,7 8,7

Městský úřad Týnec nad Sázavou - 36,1 36,1

Městský úřad Vlašim - 7,7 7,7

Obecní úřad Čechtice - 33,8 33,8

Obecní úřad Čerčany - 68,0 68,0

Obecní úřad Dolní Kralovice - 0,4 0,4

Obecní úřad Neveklov - 7,0 7,0

Městský úřad Sázava - 2,2 2,2

Městský úřad Beroun 1,3 99,7 99,7

Městský úřad Hořovice - 37,9 37,9

Městský úřad Zdice - 67,5 67,5

Městský úřad Žebrák - 24,4 24,4

Městský úřad Hostomice - 68,5 68,5

Městský úřad Králův Dvůr - 60,4 60,4

Magistrát města Kladna 3,7 99,6 99,6

Městský úřad Slaný - 97,0 97,0

Městský úřad Stochov - 100 100

Městský úřad Unhošť - 100 100

Městský úřad Velvary - 100 100



88

Stavební úřad PM10 (r IL) PM10 (d IL) Souhrn překročení IL

Obecní úřad Zlonice - 100 100

Městský úřad Český Brod - 93,4 93,4

Městský úřad Kolín - 27,4 27,4

Městský úřad Kostelec nad Černými Lesy - 7,8 7,8

Městský úřad Kouřim - 44,0 44,0

Městský úřad Týnec nad Labem - 63,2 63,2

Městský úřad Pečky - 99,6 99,6

Městský úřad Čáslav - 11,3 11,3

Městský úřad Kutná Hora - 1,8 1,8

Obecní úřad Vrdy - 84,0 84,0

Obecní úřad Záboří nad Labem - 28,5 28,5

Obecní úřad Žleby - 29,9 29,9

Městský úřad Kostelec nad Labem - 100 100

Městský úřad Kralupy nad Vltavou - 100 100

Městský úřad Mělník - 100 100

Městský úřad Mšeno - 97,5 97,5

Městský úřad Neratovice - 100 100

Obecní úřad Všetaty - 100 100

Městský úřad Veltrusy - 100 100

Obecní úřad Byšice - 100 100

Městský úřad Bakov nad Jizerou - 100 100

Městský úřad Benátky nad Jizerou - 100 100

Městský úřad Bělá pod Bezdězem - 100 100

Městský úřad Dobrovice - 100 100

Městský úřad Dolní Bousov - 100 100

Magistrát města Mladá Boleslav 0,4 99,6 99,6

Městský úřad Mnichovo Hradiště - 100 100

Městský úřad Kosmonosy - 100 100

Obecní úřad Bezno - 100 100

Obecní úřad Březno - 100 100

Obecní úřad Kněžmost - 100 100

Městský úřad Lysá nad Labem - 100 100

Městský úřad Městec Králové - 99,7 99,7

Městský úřad Nymburk - 100 100

Městský úřad Poděbrady - 100 100

Městský úřad Sadská - 100 100

Obecní úřad Rožďalovice - 100 100

Městský úřad Milovice - 100 100

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - 100 100

Městský úřad Čelákovice - 100 100

Městský úřad Říčany - 55,9 55,9

Městský úřad Úvaly - 98,4 98,4

Obecní úřad Kamenice - 5,2 5,2

Městský úřad Klecany - 100 100

Obecní úřad Líbeznice - 100 100



89

Stavební úřad PM10 (r IL) PM10 (d IL) Souhrn překročení IL

Městský úřad Mnichovice - 15,9 15,9

Městský úřad Odolena Voda - 100 100

Obecní úřad Velké Popovice - 10,6 10,6

Městský úřad Černošice - 100 100

Městský úřad Hostivice - 100 100

Městský úřad Jílové u Prahy - 48,0 48,0

Městský úřad Libčice nad Vltavou - 100 100

Městský úřad Mníšek pod Brdy - 42,9 42,9

Městský úřad Roztoky - 100 100

Obecní úřad Jesenice - 90,7 90,7

Obecní úřad Průhonice - 100 100

Městský úřad Rudná - 100 100

Obecní úřad Štěchovice - 71,4 71,4

Obecní úřad Dolní Břežany - 96,7 96,7

Městský úřad Řevnice - 100 100

Obecní úřad Velké Přílepy - 100 100

Obecní úřad Dobřichovice - 95,4 95,4

Městský úřad Dobříš - 1,5 1,5

Městský úřad Příbram - 2,7 2,7

Městský úřad Sedlčany - 5,8 5,8

Obecní úřad Jince - 0,2 0,2

Městský úřad Nový Knín - 18,9 18,9

Městský úřad Nové Strašecí - 51,5 51,5

Městský úřad Rakovník - 47,9 47,9

Obecní úřad Jesenice - 17,7 17,7

Obecní úřad Křivoklát - 60,4 60,4

Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu (v % území)

Stavební úřad B(a)P

Magistrát města Kladna 0,1

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 1,7

Městský úřad Čelákovice 1,1

Městský úřad Říčany 4,9

Městský úřad úvaly 4,0

Městský úřad Klecany 14,7

Obecní úřad Líbeznice 1,6

Městský úřad Odolená Voda 1,1

Městský úřad Hostivice 25,6

Městský úřad Roztoky 0,2

Obecní úřad Jesenice 1,1

Obecní úřad Průhonice 34,2

Městský úřad Rudná 4,8

Obecní úřad Velké Přílepy 3,5
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Tab. IV. Překročení imisního a cílového imisního limitu pro ochranu vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV z celkové plochy zóny CHUEV NOx Troposférický ozon

8,1 0,5 18,5

Blaník - 62,0

Kokořínsko - 48,9

Křivoklátsko 0,4 5,5

mimo NP a CHKO - 85,0

Český kras 1,7 -

Český ráj - 78,1

Zóna Jihočeský kraj

Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad PM10 (d IL)

 Magistrát města České Budějovice 1,2

 Městský úřad Dačice 3,8

 Městský úřad Písek 2,7

 Městský úřad Strakonice 1,0

 Městský úřad Vodňany 4,5

 Městský úřad Tábor 2,4

Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu (v % území)

Stavební úřad B(a)P

Magistrát města České Budějovice 2,4
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Tab. IV. Překročení cílového imisního limitu pro ochranu vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV z celkové plochy zóny CHUEV Troposférický ozon

22,8 52,3

Blanský les 34,2

CHKO Šumava 80,5

NP Šumava 83,4

Třeboňsko 1,3

mimo NP a CHKO 77,7

Zóna Plzeňský kraj

Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad PM10 (d IL)

 Městský úřad Holýšov 1,2

 Městský úřad Staňkov 11,5

 Městský úřad Klatovy 0,3

 Úřad městského obvodu Plzeň 1 5,3

 Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 21,0

 Úřad městského obvodu Plzeň 3 4,7

 Úřad městského obvodu Plzeň 4 27,5

 Městský úřad Zbiroh 2,4

 Vojenský stavební úřad MO Plzeň 1,6
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Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu (v % území)

Stavební úřad B(a)P

 Magistrát města Plzně 6,3

 Úřad městského obvodu Plzeň 1 60,4

 Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 58,4

 Úřad městského obvodu Plzeň 3 63,4

 Úřad městského obvodu Plzeň 4 60,0

 Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice 43,5

 Úřad městského obvodu Plzeň 6 - Litice 0,5

 Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice 76,3

 Úřad městského obvodu Plzeň 9 - Malesice 2,1

 Městský úřad Starý Plzenec 0,5

 Městský úřad Nýřany 0,7

Tab. IV. Překročení cílového imisního limitu pro ochranu vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV z celkové plochy zóny CHUEV Troposférický ozon

16,3 83,1

CHKO Šumava 80,1

Křivoklátsko 16,8

NP Šumava 95,2

Slavkovský les 100

mimo NP a CHKO 99,7

Český les 87,0

Zóna Karlovarský kraj
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Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad PM10 (d IL)

Městský úřad Cheb 1,2

Městský úřad Mariánské Lázně 0,5

Magistrát města Karlovy Vary 49,4

Městský úřad Nová Role 16,5

Městský úřad Ostrov 10,6

Obecní úřad Kyselka 5,1

Městský úřad Chodov 18,5

Městský úřad Loket 9,3

Tab. IV. Překročení imisního a cílového imisního limitu pro ochranu vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV z celkové plochy zóny CHUEV NOx Troposférický ozon

47,6 0,3 90,0

Krušné Hory 0,1 85,9

Slavkovský les 0,5 96,1

mimo NP a CHKO - 99,8

Zóna Ústecký kraj

Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad PM10 (r IL) PM10 (d IL) NO2 (r IL) Souhrn překročení IL

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí - 35,2 - 35,2

Městský úřad Česká Kamenice - 29,6 - 29,6

Městský úřad Děčín - 32,4 0,4 32,4

Městský úřad Rumburk - 0,8 - 0,8

Městský úřad Jílové - 44,4 - 44,4



Stavební úřad PM10 (r IL) PM10 (d IL) NO2 (r IL) Souhrn překročení IL

Městský úřad Chomutov - 49,3 - 49,3

Městský úřad Jirkov - 78,6 - 78,6

Městský úřad Kadaň - 96,5 - 96,5

Městský úřad Klášterec nad Ohří - 34,2 - 34,2

Obecní úřad Radonice - 71,7 - 71,7

Městský úřad Libochovice - 99,3 - 99,3

Městský úřad Litoměřice - 65,6 - 65,6

Městský úřad Lovosice - 85,0 - 85,0

Městský úřad Roudnice nad Labem - 95,3 - 95,3

Městský úřad Štětí - 100 - 100

Městský úřad Úštěk - 74,1 - 74,1

Městský úřad Louny - 93,7 - 93,7

Městský úřad Podbořany - 52,0 - 52,0

Městský úřad Postoloprty - 100 - 100

Městský úřad Žatec - 99,8 - 99,8

Městský úřad Litvínov 3,4 46,0 - 46,0

Magistrát města Mostu 6,5 100 - 100

Městský úřad Bílina 0,8 94,0 - 94,0

Městský úřad Dubí - 28,7 - 28,7

Městský úřad Duchcov - 50,5 - 50,5

Městský úřad Krupka - 7,6 - 7,6

Městský úřad Osek - 46,9 - 46,9

Magistrát města Teplice 1 87,0 - 87,0

Obecní úřad Proboštov - 52,9 - 52,9

Magistrát města Ústí nad Labem 8,3 54,2 - 54,2

Městský úřad Trmice 0,6 99,6 - 99,6

Městský úřad Chabařovice - 97,0 - 97,0

Obecní úřad Chlumec - 53,3 - 53,3

Obecní úřad Libouchec - 19,6 - 19,6

Obecní úřad Povrly - 75,1 - 75,1

Obecní úřad Velké Březno - 49,8 - 49,8

Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (v % území)

Stavební úřad B(a)P

Magistrát města Mostu 17,3

Městský úřad Bílina 0,1

Městský úřad Dubí 27,9

Městský úřad Duchcov 6,2

Městský úřad Krupka 4,7

Magistrát města Teplice 29,5

Obecní úřad Proboštov 67,6

Magistrát města Ústí nad Labem 21,8

Městský úřad Trmice 8,0

Městský úřad Chabařovice 0,7

Obecní úřad Chlumec 3,9

94
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Tab. IV. Překročení přípustné míry znečištění ovzduší pro ochranu ekosystémů a vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV 
z celkové plochy zóny

CHUEV
SO2
(r IL)

SO2
(w IL)

NOx Troposférický ozon

43,0 0,1 0,6 2,4 68,1

Kokořínsko - - - 45,3

Krušné Hory 0,2 0,9 0,1 87,6

Labské pískovce - - 2,0 40,6

Lužické hory - - - 91,9

České středohoří - 0,6 5,2 58,7

České Švýcarsko - - - 20,5

Zóna Liberecký kraj

Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad PM10 (d IL)

Městský úřad Cvikov 33,8

Městský úřad Česká Lípa 94,2

Městský úřad Doksy 98,5

Městský úřad Jablonné v Podještědí 68,5

Městský úřad Kamenický Šenov 4,3

Městský úřad Mimoň 99,7

Městský úřad Nový Bor 78,4

Městský úřad Stráž pod Ralskem 99,6

Městský úřad Zákupy 100

Městský úřad Dubá 99,9

Městský úřad Žandov 65,1

Městský úřad Jablonec nad Nisou 1,5

Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou 1,7

Městský úřad Železný Brod 15,4

Magistrát města Liberce 6,5

Městský úřad Český Dub 76,0
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Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou 68,7

Městský úřad Hrádek nad Nisou 23,0

Městský úřad Chrastava 3,3

Obecní úřad Osečná 71,2

Obecní úřad Příšovice 100

Městský úřad Turnov 70,0

Obecní úřad Všeň 100

Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu (v % území)

Stavební úřad As Cd B(a)P Souhrn překročení CIL

Městský úřad Desná 0,9 1,4 - 1,4

Městský úřad Smržovka 27,2 23,8 - 31,8

Městský úřad Tanvald 18,1 28,4 - 28,4

Městský úřad velké Hamry 4,0 0,5 - 4,0

Magistrát města Liberce - - 9,5 9,5

Tab. IV. Překročení cílového imisního limitu pro ochranu vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV z celkové plochy zóny CHUEV Troposférický ozon

33,2 77,8

Jizerské hory 86,5

KRNAP 80,1

Kokořínsko 75,1

Lužické hory 84,4

mimo NP a CHKO 100

České středohoří 67,0

Český ráj 40,0

Zóna Královéhradecký kraj
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Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad PM10 (d IL)

Magistrát města Hradce Králové 98,0

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou 100

Městský úřad Nechanice 100

Městský úřad Nový Bydžov 100

Městský úřad Smiřice 100

Městský úřad Třebechovice pod Orebem 100

Obecní úřad Černilov 100

Městský úřad Hořice 90,3

Městský úřad Jičín 78,4

Městský úřad Lázně Bělohrad 8,2

Městský úřad Nová Paka 0,3

Městský úřad Sobotka 80,7

Městský úřad Kopidlno 99,6

Městský úřad Libáň 100

Obecní úřad Miletín 33,6

Obecní úřad Vysoké Veselí 98,4

Městský úřad Česká Skalice 30,7

Městský úřad Jaroměř 98,9

Městský úřad Náchod 4,4

Městský úřad Nové Město nad Metují 82,5

Městský úřad Dobruška 30,5

Městský úřad Kostelec nad Orlicí 95,3

Městský úřad Opočno 100

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 46,1

Městský úřad Týniště nad Orlicí 100

Městský úřad Vamberk 42,0

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 46,6

Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu (v % území)

Stavební úřad B(a)P

Magistrát města Hradec Králové 22,6

Tab. IV. Překročení cílového imisního limitu pro ochranu vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV z celkové plochy zóny CHUEV Troposférický ozon

22,4 64,5

Broumovsko 55,4

KRNAP 65,8

Orlické hory 80,7

mimo NP a CHKO 70,3

Český ráj 60,4
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Zóna Pardubický kraj

Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad PM10 (d IL)

Městský úřad Heřmanův Městec 36,2

Městský úřad Chrast 85,0

Městský úřad Chrudim 64,2

Městský úřad Slatiňany 41,8

Obecní úřad Luže 18,4

Městský úřad Ronov nad Doubravou 55,9

Městský úřad Třemošnice 6,3

Magistrát města Pardubic 100

Městský úřad Holice 100

Městský úřad Chvaletice 73,0

Městský úřad Lázně Bohdaneč 100

Městský úřad Přelouč 95,5

Městský úřad Sezemice 83,5

Městský úřad Dašice 100

Obecní úřad Choltice 82,8

Úřad městského obvodu Pardubice II 100

Úřad městského obvodu Pardubice VII 100

Úřad městského obvodu Pardubice I 100

Úřad městského obvodu Pardubice III 83,6

Úřad městského obvodu Pardubice IV 100

Úřad městského obvodu Pardubice V 100

Úřad městského obvodu Pardubice VI 100

Městský úřad Jevíčko 38,4

Městský úřad Litomyšl 3,9

Městský úřad Moravská Třebová 13,2

Městský úřad Svitavy 1,3

Městský úřad Brandýs nad Orlicí 25,0
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Stavební úřad PM10 (d IL)

Městský úřad Choceň 94,7

Městský úřad Ústí nad Orlicí 8,2

Městský úřad Vysoké Mýto 63,2

Obecní úřad Dolní Dobrouč 3,3

Obecní úřad Sloupnice 0,2

Obecní úřad Tatenice 0,7

Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu (v % území)

Stavební úřad B(a)P

Městský úřad Chrudim 7,1

Magistrát města Pardubic 0,6

Městský úřad Lázně Bohdaneč 0,1

Městský úřad Sezemice 0,3

Úřad městského obvodu Pardubice II 65,6

Úřad městského obvodu Pardubice VII 15,4

Úřad městského obvodu Pardubice I 86,5

Úřad městského obvodu Pardubice III 37,1

Úřad městského obvodu Pardubice IV 39,4

Úřad městského obvodu Pardubice V 84,7

Úřad městského obvodu Pardubice VI 6,3

Tab. IV. Překročení cílového imisního limitu pro ochranu vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV z celkové plochy zóny CHUEV Troposférický ozon

9,5 89,7

Orlické hory 100

mimo NP a CHKO 100

Železné hory 93,6

Žďárské vrchy 83,4
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Zóna Vysočina

Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad PM10 (r IL) PM10 (d IL) Souhrn překročení IL

Městský úřad Golčův Jeníkov - 2,0 2,0

Obecní úřad Štoky - 1,6 1,6

Magistrát města Jihlavy - 17,0 17,0

Městský úřad Polná - 2,9 2,9

Městský úřad Telč - 9,7 9,7

Městský úřad Brtnice - 1,5 1,5

Obecní úřad Luka nad Jihlavou - 24,4 24,4

Obecní úřad Nová Říše - 2,3 2,3

Městský úřad Humpolec - 10,0 10,0

Městský úřad Pacov - 7,6 7,6

Městský úřad Pelhřimov - 14,2 14,2

Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou - 26,1 26,1

Městský úřad Jemnice - 17,0 17,0

Městský úřad Moravské Budějovice - 18,3 18,3

Městský úřad Náměšť nad Oslavou - 0,3 0,3

Městský úřad Třebíč - 11,9 11,9

Městský úřad Hrotovice - 1,3 1,3

Obecní úřad Okříšky - 6,6 6,6

Městský úřad Velká Bíteš - 6,6 6,6

Městský úřad Velké Meziříčí 0,3 4,2 4,2

Městský úřad Žďár nad Sázavou - 0,4 0,4
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Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu (v % území)

Stavební úřad B(a)P

Magistrát města Jihlavy 0,3

Městský úřad Polná 1,3

Obecní úřad Luka nad Jihlavou 2,8

Městský úřad Velká Bíteš 1,6

Městský úřad velké Meziříčí 1,7

Tab. IV. Překročení imisního a cílového imisního limitu pro ochranu vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV z celkové plochy zóny CHUEV NOx Troposférický ozon

9,0 0,3 93,1

mimo NP a CHKO - 100

Železné hory - 84,8

Žďárské vrchy 0,3 94,7

Aglomerace Brno

Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % plochy území)

Stavební úřad
PM10
(r IL)

PM10
(d IL)

Benzen
(r IL)

NO2
(r IL)

Souhrn překročení IL

 Úřad městské části Brno-Bohunice 12,0 42,0 - - 42,0

 Úřad městské části Brno-Bosonohy 4,0 7,0 - - 7,0

 Úřad městské části Brno-Černovice 2,0 34,0 - - 34,0

 Úřad městské části Brno-jih 17,0 48,0 3,0 5,0 48,0

 Úřad městské části Brno-Jundrov - 3,0 - - 3,0

 Úřad městské části Brno-Kohoutovice - 1,0 - - 1,0
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 Úřad městské části Brno-Královo Pole 3,0 9,0 - - 9,0

 Úřad městské části Brno-Maloměřice a Obřany 1,0 2,0 - - 2,0

 Úřad městské části Brno-Medlánky 2,0 2,0 - - 2,0

 Úřad městské části Brno-Nový Lískovec - 3,0 - - 3,0

 Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 3,0 0,5 - - 3,0

 Úřad městské části Brno-sever 2,0 7,0 - - 7,0

 Úřad městské části Brno-Slatina 3,0 38,0 - - 38,0

 Úřad městské části Brno-Starý Lískovec 13,0 65,0 - - 65,0

 Úřad městské části Brno-střed 32,0 68,0 12,0 3,0 68,0

 Úřad městské části Brno-Tuřany 7,0 13,0 - - 13,0

 Úřad městské části Brno-Vinohrady - 1,0 - - 1,0

 Úřad městské části Brno-Žabovřesky 4,0 38,0 - - 38,0

 Úřad městské části Brno-Židenice 8,0 46,0 2,0 - 46,0

Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu (v % území)

Stavební úřad B(a)P

 Úřad městské části Brno-Bohunice 100

 Úřad městské části Brno-Bosonohy 92,7

 Úřad městské části Brno-Bystrc 27,6

 Úřad městské části Brno-Černovice 100

 Úřad městské části Brno-Ivanovice 100

 Úřad městské části Brno-jih 100

 Úřad městské části Brno-Jundrov 100

 Úřad městské části Brno-Kohoutovice 100

 Úřad městské části Brno-Komín 77,9

 Úřad městské části Brno-Královo Pole 98,8

 Úřad městské části Brno-Líšeň 63,8

 Úřad městské části Brno-Maloměřice a Obřany 93,2

 Úřad městské části Brno-Medlánky 93,5

 Úřad městské části Brno-Nový Lískovec 100

 Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 99,5

 Úřad městské části Brno-sever 87,5

 Úřad městské části Brno-Slatina 96,4

 Úřad městské části Brno-Starý Lískovec 85,4

 Úřad městské části Brno-střed 100

 Úřad městské části Brno-Tuřany 68,9

 Úřad městské části Brno-Vinohrady 91,2

 Úřad městské části Brno-Žabovřesky 100

 Úřad městské části Brno-Žebětín 99,9

 Úřad městské části Brno-Židenice 100

 Úřad městské části Brno-Ořešín 71,9

 Úřad městské části Brno-Chrlice 61,3
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Tab. IV. Překročení cílového imisního limitu pro ochranu vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV z celkové plochy aglomerace CHUEV Troposférický ozon

1,4 100

Moravský kras 100

Zóna Jihomoravský kraj

Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad PM10 (r IL) PM10 (d IL) Souhrn překročení IL

Městský úřad Blansko - 1,6 1,6

Městský úřad Velké Opatovice - 2,7 2,7

Obecní úřad Lomnice - 1,6 1,6

Vojenský stavební úřad MO Brno - 12,0 12,0

Městský úřad Ivančice - 87,3 87,3

Městský úřad Kuřim - 54,9 54,9

Městský úřad Oslavany - 41,2 41,2

Městský úřad Šlapanice - 100 100

Městský úřad Tišnov - 14,3 14,3

Městský úřad Židlochovice - 100 100

Obecní úřad Bílovice nad Svitavou - 19,8 19,8

Městský úřad Dolní Kounice - 100 100

Obecní úřad Pozořice - 75,9 75,9

Městský úřad Rajhrad - 100 100

Městský úřad Rosice - 24,9 24,9

Obecní úřad Sokolnice - 100 100

Obecní úřad Střelice - 100 100
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Stavební úřad PM10 (r IL) PM10 (d IL) Souhrn překročení IL

Obecní úřad Veverská Bítýška - 34,4 34,4

Městský úřad Zbýšov - 7,9 7,9

Městský úřad Břeclav - 100 100

Městský úřad Hustopeče - 100 100

Městský úřad Klobouky u Brna - 100 100

Městský úřad Mikulov - 100 100

Městský úřad Pohořelice - 100 100

Městský úřad Podivín - 100 100

Městský úřad Valtice - 100 100

Městský úřad Velké Pavlovice - 100 100

Obecní úřad Drnholec - 100 100

Městský úřad Velké Bílovice - 100 100

Městský úřad Bzenec - 100 100

Městský úřad Dubňany - 100 100

Městský úřad Hodonín - 85,4 85,4

Městský úřad Kyjov - 90,8 90,8

Městský úřad Strážnice - 68,9 68,9

Obecní úřad Velká nad Veličkou - 45,7 45,7

Městský úřad Veselí nad Moravou - 90,4 90,4

Městský úřad Vracov - 100 100

Městský úřad Ždánice - 88,8 88,8

Městský úřad Bučovice - 98,6 98,6

Městský úřad Ivanovice na Hané - 100 100

Městský úřad Rousínov - 84,0 84,0

Městský úřad Slavkov u Brna - 100 100

Městský úřad Vyškov - 63,6 63,6

Městský úřad Miroslav - 100 100

Městský úřad Moravský Krumlov - 92,0 92,0

Městský úřad Znojmo 2,0 71,8 71,8

Obecní úřad Hodonice - 100 100

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou - 100 100

Obecní úřad Jaroslavice - 100 100

Obecní úřad Jevišovice - 13,1 13,1

Obecní úřad Prosiměřice - 99,9 99,9

Obecní úřad Šumná - 5,1 5,1

Obecní úřad Višňové - 41,6 41,6

Obecní úřad Vranov nad Dyjí - 12,0 12,0

Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu (v % území)

Stavební úřad B(a)P

Městský úřad Blansko 1,0

Obecní úřad Černá Hora 0,1

Obecní úřad Jedovnice 2,3

Městský úřad Kuřim 5,4

Městský úřad Šlapanice 21,4

Městský úřad Židlochovice 6,4
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Obecní úřad Bílovice nad Svitavou 1,6

Městský úřad Dolní Kounice 2,7

Obecní úřad Pozořice 16,4

Městský úřad Rajhrad 37,2

Městský úřad Rosice 16,3

Obecní úřad Sokolnice 2,0

Obecní úřad Střelice 10,8

Obecní úřad Veverská Bítýška 2,9

Městský úřad Zbýšov 2,6

Městský úřad Rousínov 23,8

Městský úřad Slavkov u Brna 10,0

Městský úřad Vyškov 6,0

Tab. IV. Překročení imisního a cílového imisního limitu pro ochranu vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV z celkové plochy zóny CHUEV NOx Troposférický ozon

6,3 - 99,9

Bílé Karpaty - 100

Moravský kras - 99,7

Podyjí 0,1 99,9

Pálava - 100

mimo NP a CHKO - 100

Zóna Olomoucký kraj
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Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad PM10 (r IL) PM10 (d IL) NO2 (r IL) Souhrn překročení IL

Magistrát města Olomouce 3,1 85,8 1,8 86,4

Městský úřad Litovel - 90,9 - 90,9

Městský úřad Šternberk - 2,2 - 2,2

Městský úřad Uničov - 23,4 - 23,4

Obecní úřad Dolany - 19,0 - 19,0

Obecní úřad Dub nad Moravou - 100 - 100

Obecní úřad Lutín - 100 - 100

Obecní úřad Náměšť na Hané - 100 - 100

Obecní úřad Štěpánov - 8,2 - 8,2

Obecní úřad Tršice - 99,9 - 99,9

Městský úřad Velká Bystřice - 72,6 - 72,6

Obecní úřad Senice na Hané - 100 - 100

Obecní úřad Velký Týnec - 100 - 100

Obecní úřad Velký Újezd - 15,4 - 15,4

Vojenský stavební úřad MO Olomouc - 4,5 - 4,5

Městský úřad Konice - 65,5 - 65,5

Městský úřad Kostelec na Hané - 86,9 - 86,9

Městský úřad Němčice nad Hanou - 100 - 100

Městský úřad Prostějov 0,4 100 - 100

Městský úřad Plumlov - 22,0 - 22,0

Městský úřad Hranice - 75,6 - 75,6

Městský úřad Kojetín - 100 - 100

Městský úřad Lipník nad Bečvou - 99,9 - 99,9

Městský úřad Přerov 3,7 100 - 100

Městský úřad Tovačov - 100 - 100

Obecní úřad Dřevohostice - 100 - 100

Obecní úřad Hustopeče nad Bečvou - 100 - 100

Obecní úřad Opatovice - 100 - 100

Obecní úřad Všechovice - 100 - 100

Městský úřad Hanušovice - 0,4 - 0,4

Městský úřad Mohelnice - 95,3 - 95,3

Městský úřad Šumperk 0,4 30,2 - 30,2

Městský úřad Zábřeh - 71,3 - 71,3

Tab. II. Překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance (v % území)

Stavební úřad NO2 (r IL)

Magistrát města Olomouce 0,6

Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu (v % území)

Stavební úřad B(a)P

Magistrát města Olomouce 61,6

Městský úřad Litovel 0,5

Obecní úřad Dolany 2,9

Obecní úřad Dub nad Moravou 41,5

Obecní úřad Lutín 22,2
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Obecní úřad Tršice 1,7

Městský úřad Velká Bystřice 20,9

Obecní úřad Velký Týnec 81,1

Městský úřad Kostelec na Hané 6,2

Městský úřad Prostějov 40,1

Městský úřad Plumov 0,2

Městský úřad Hranice 40,2

Městský úřad Lipník nad Bečvou 6,3

Městský úřad Přerov 46,3

Obecní úřad Dřevohostice 30,3

Obecní úřad Hustopeče nad Bečvou 100

Obecní úřad Opatovice 82,2

Obecní úřad Všechovice 78,1

Tab. IV. Překročení imisního a cílového imisního limitu pro ochranu vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV z celkové plochy zóny CHUEV NOx Troposférický ozon

12,5 0,8 85,9

Jeseníky - 95,1

Litovelské Pomoraví 5,4 25,1

mimo NP a CHKO - 100

Zóna Zlínský kraj

Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad PM10 (r IL) PM10 (d IL) Souhrn překročení IL

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem - 100 100

Městský úřad Holešov - 100 100

Městský úřad Hulín - 100 100

Městský úřad Chropyně - 100 100

Městský úřad Koryčany - 96,2 96,2

Městský úřad Kroměříž 2,2 99,7 99,7
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Stavební úřad PM10 (r IL) PM10 (d IL) Souhrn překročení IL

Obecní úřad Kvasice - 100 100

Městský úřad Morkovice-Slížany - 100 100

Obecní úřad Zdounky - 99,9 99,9

Městský úřad Bojkovice - 35,2 35,2

Městský úřad Hluk - 77,2 77,2

Městský úřad Uherský Brod - 75,2 75,2

Městský úřad Uherské Hradiště 4,3 95,3 95,3

Městský úřad Uherský Ostroh - 100 100

Obecní úřad Bílovice - 100 100

Obecní úřad Boršice - 72,5 72,5

Obecní úřad Buchlovice - 64,3 64,3

Městský úřad Kunovice 1,5 100 100

Obecní úřad Polešovice - 100 100

Městský úřad Staré Město 0,4 80,1 80,1

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm - 68,7 68,7

Městský úřad Valašské Meziříčí - 100 100

Městský úřad Vsetín - 61,7 61,7

Městský úřad Karolinka - 2,4 2,4

Magistrát města Zlína 2,0 98,9 98,9

Městský úřad Fryšták - 100 100

Městský úřad Luhačovice - 63,1 63,1

Městský úřad Napajedla - 100 100

Městský úřad Otrokovice - 100 100

Městský úřad Slavičín - 8,0 8,0

Městský úřad Valašské Klobouky - 2,8 2,8

Městský úřad Vizovice - 68,8 68,8

Městský úřad Slušovice - 98,6 98,6

Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu (v % území)

Stavební úřad B(a)P

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem 5,6

Městský úřad Chropyně 0,9

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 0,3

Městský úřad Valašské Meziříčí 43,8

Městský úřad Vsetín 1,2

Magistrát města Zlína 12,1

Městský úřad Otrokovice 0,1

Tab. IV. Překročení cílového imisního limitu pro ochranu vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV z celkové plochy zóny CHUEV Troposférický ozon

30,1 98,3

Beskydy 96,7

Bílé Karpaty 100

mimo NP a CHKO 100
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Aglomerace Moravskoslezský kraj

Tab. I Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad
PM10
(r IL)

PM10
(d IL)

NO2
(r IL)

Benzen
Souhrn překročení 
IL

Městský úřad Brušperk 85,4 100 - - 100

Městský úřad Frýdek-Místek 54,4 100 - - 100

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí - 100 - - 100

Městský úřad Jablunkov - 35,1 - - 35,1

Městský úřad Třinec 17,0 93,5 - - 93,5

Městský úřad Vratimov 100 100 - - 100

Obecní úřad Bystřice 1,2 66,6 - - 66,6

Obecní úřad Dobrá 79,1 100 - - 100

Obecní úřad Hnojník 35,7 99,9 - - 99,9

Obecní úřad Lučina 100 100 - - 100

Obecní úřad Ostravice - 17,4 - - 17,4

Obecní úřad Raškovice - 55,3 - - 55,3

Městský úřad Šenov 100 100 - - 100

Obecní úřad Mosty u Jablunkova - 18,0 - - 18,0

Obecní úřad Čeladná - 41,6 - - 41,6

Obecní úřad Nýdek - 100 - - 100

Obecní úřad Návsí 19,1 94,1 - - 94,1

Městský úřad Bohumín 99,3 100 - - 100

Městský úřad Český Těšín 95,7 100 - - 100

Magistrát města Havířova 100 100 - - 100

Magistrát města Karviná 100 100 - - 100

Městský úřad Orlová 100 100 - - 100

Městský úřad Petřvald 100 100 - - 100

Městský úřad Rychvald 100 100 - - 100
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Stavební úřad
PM10
(r IL)

PM10
(d IL)

NO2
(r IL)

Benzen
Souhrn překročení 
IL

Obecní úřad Albrechtice 100 100 - - 100

Obecní úřad Dětmarovice 100 100 - - 100

Obecní úřad Dolní Lutyně 100 100 - - 100

Obecní úřad Doubrava 100 100 - - 100

Obecní úřad Horní Suchá 100 100 - - 100

Obecní úřad Petrovice u Karviné 100 100 - - 100

Obecní úřad Stonava 100 100 - - 100

Obecní úřad Těrlicko 100 100 - - 100

Městský úřad Bílovec 6,9 88,6 - - 88,6

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm - 96,7 - - 96,7

Městský úřad Fulnek - 43,0 - - 43,0

Městský úřad Kopřivnice 58,3 100 - - 100

Městský úřad Nový Jičín 7,2 100 - - 100

Městský úřad Odry - 25,8 - - 25,8

Městský úřad Příbor 74,9 100 - - 100

Městský úřad Studénka 27,6 100 - - 100

Městský úřad Štramberk 0,8 100 - - 100

Obecní úřad Suchdol nad Odrou - 100 - - 100

Magistrát města Opavy 2,2 24,8 - - 24,8

Městský úřad Hlučín - 86,8 - - 86,8

Městský úřad Hradec nad Moravicí - 0,6 - - 0,6

Městský úřad Kravaře - 3,1 - - 3,1

Obecní úřad Bolatice - 1,0 - - 1,0

Městský úřad Dolní Benešov - 17,7 - - 17,7

Obecní úřad Háj ve Slezsku - 60,6 - - 60,6

Obecní úřad Ludgeřovice 17,3 100 - 1,2 100

Obecní úřad Pustá Polom - 40,4 - - 40,4

Obecní úřad Velká Polom - 85,7 - - 85,7

Úřad městského obvodu Hošťálkovice 7,5 100 - 7,5 100

Úřad městského obvodu Hrabová 100 100 - 13,6 100

Úřad městského obvodu Lhotka 24,7 100 - 63,9 100

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 96,2 100 - 76,4 100

Úřad městského obvodu Michálkovice 100 100 - 6,6 100

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 99,8 100 23,2 84,8 100

Úřad městského obvodu Nová Bělá 100 100 - - 100

Úřad městského obvodu Petřkovice 98,1 100 - 77,0 100

Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou 31,8 100 - 100

Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice 100 100 - 12,6 100

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 100 100 - 18,2 100

Úřad městského obvodu Martinov - 100 - - 100

Úřad městského obvodu Poruba 5,9 100 - - 100

Úřad městského obvodu Pustkovec - 100 - - 100

Úřad městského obvodu Třebovice 11,6 100 - - 100

Úřad městského obvodu Vítkovice 100 100 - 98,4 100
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Stavební úřad
PM10
(r IL)

PM10
(d IL)

NO2
(r IL)

Benzen
Souhrn překročení 
IL

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava 100 100 4,4 57,2 100

Úřad městského obvodu Stará Bělá 100 100 - - 100

Úřad městského obvodu Svinov 77,6 100 - - 100

Úřad městského obvodu Krásné Pole - 100 - - 100

Tab. II. Překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance (v % území)

Stavební úřad NO2 (r IL)

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0,4

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava 2,2

Tab. III. Překročení hodnoty cílového imisního limitu (v % území)

Stavební úřad B(a)P

 Městský úřad Brušperk 100

 Městský úřad Frýdek-Místek 91,7

 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí 12,5

 Městský úřad Jablunkov 52,8

 Městský úřad Třinec 100

 Městský úřad Vratimov 100

 Obecní úřad Bystřice 100

 Obecní úřad Dobrá 100

 Obecní úřad Hnojník 100

 Obecní úřad Lučina 100

 Obecní úřad Raškovice 32,0

 Městský úřad Šenov 100

 Obecní úřad Mosty u Jablunkova 42,9

 Obecní úřad Nýdek 100

 Obecní úřad Návsí 100

 Městský úřad Bohumín 100

 Městský úřad Český Těšín 100

 Magistrát města Havířova 100

 Magistrát města Karviná 100

 Městský úřad Orlová 100

 Městský úřad Petřvald 100

 Městský úřad Rychvald 100

 Obecní úřad Albrechtice 100

 Obecní úřad Dětmarovice 100

 Obecní úřad Dolní Lutyně 100

 Obecní úřad Doubrava 100

 Obecní úřad Horní Suchá 100

 Obecní úřad Petrovice u Karviné 100

 Obecní úřad Stonava 100

 Obecní úřad Těrlicko 100

 Městský úřad Bílovec 81,5

 Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm 42,4
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 Městský úřad Fulnek 4,0

 Městský úřad Kopřivnice 100

 Městský úřad Nový Jičín 87,5

 Městský úřad Odry 0,2

 Městský úřad Příbor 100

 Městský úřad Studénka 98,3

 Městský úřad Štramberk 95,7

 Obecní úřad Suchdol nad Odrou 32,7

 Magistrát města Opavy 31,5

 Městský úřad Hlučín 100

 Městský úřad Kravaře 100

 Obecní úřad Bolatice 100

 Městský úřad Dolní Benešov 100

 Obecní úřad Háj ve Slezsku 100

 Obecní úřad Kobeřice 100

 Obecní úřad Ludgeřovice 100

 Obecní úřad Pustá Polom 35,6

 Obecní úřad Velká Polom 99,9

 Úřad městského obvodu Hošťálkovice 100

 Úřad městského obvodu Hrabová 100

 Úřad městského obvodu Lhotka 100

 Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 100

 Úřad městského obvodu Michálkovice 100

 Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 100

 Úřad městského obvodu Nová Bělá 100

 Úřad městského obvodu Petřkovice 100

 Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou 100

 Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice 100

 Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 100

 Úřad městského obvodu Martinov 100

 Úřad městského obvodu Poruba 100

 Úřad městského obvodu Pustkovec 100

 Úřad městského obvodu Třebovice 100

 Úřad městského obvodu Vítkovice 100

 Úřad městského obvodu Slezská Ostrava 100

 Úřad městského obvodu Stará Bělá 100

 Úřad městského obvodu Svinov 100

 Úřad městského obvodu Krásné Pole 100

Tab. IV. Překročení imisního a cílového imisního limitu pro ochranu vegetace (v % území)

Procentní podíl CHUEV z celkové plochy aglomerace CHUEV NOx Troposférický ozon

17,6 - 78,7

Beskydy - 78,9

Jeseníky - 100

Poodří 0,2 -

mimo NP a CHKO - 99,4
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5.

SDĚLENÍ

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro vedení evidencí v roce 2007 odpadů, autovraků, 
elektrozařízení a elektroodpadů a zařazování odpadů vzniklých při zpracování autovraků 

a elektrozařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a příslušných prováděcích 
vyhlášek.

Účinnost a platnost sdělení: toto sdělení nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2007 a platnost končí dnem nabytí účinnosti 
samostatné vyhlášky o nakládání s autovraky a novel vyhlášek č. 383/2001 Sb., a č. 352/2005 Sb.

Účelem tohoto sdělení je zajistit synchronní vedení evidence v přechodném období od 2. 1. 2007 do okamžiku 
nabytí účinnosti výše uvedených právních předpisů.

V současné době Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) dokončuje finální znění výše uvedených návrhů 
vyhlášek. 

Důvody pro zpracování těchto právních předpisů jsou následující: 
Usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1401 o Identifikaci problémových oblastí vybraných právních předpisů 

k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře uložilo MŽP zjednodušit vedení evidence 
odpadů a snížit tak zatížení podnikatelské sféry. Rovněž zákon č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, 
ve znění pozdějších předpisů přinesly určité změny v evidenci zpracování autovraků.

Zásadní změnou, se kterou v rámci zjednodušení evidence počítají novely všech vyhlášek (včetně nové navržené 
vyhlášky), je možnost zasílání všech dosavadních hlášení na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ministerstvo 
v elektronické podobě nebo na technickém nosiči dat, a to v přenosovém standardu dat o odpadech. Tento přenosový 
standard dat o odpadech bude zveřejněn na internetových stránkách MŽP.

Vedení evidence autovraků v roce 2007
Odbor odpadů MŽP upřesňuje vedení evidence sběru a zpracování autovraků v roce 2007 do doby nabytí účinnosti 

samostatné vyhlášky o nakládání s autovraky následujícím způsobem:
Provozovatel zařízení ke sběru autovraků: 

- může sesbírané autovraky předávat pouze do zařízení ke zpracování autovraků, 
- při vedení průběžné evidence převzatých autovraků se nevyžaduje rozlišení zda se jedná o autovrak vzniklý z vo-

zidla vyrobeného před nebo po 1. 1. 1980,
- při prvním převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí autovraku dle § 37b zákona se jako 

kód nakládání (převzetí) použije kód BN30, který se pro tento účel bude používat i v ročním Hlášení o produkci 
a nakládání s odpady. 

- v případě převzetí autovraku od fyzické nepodnikající osoby se v označení „partner“ uvede název a IČZÚJ obce, 
ve které byl autovrak vyprodukován.

Zpracovatel autovraků:
- zařazuje odpady vzniklé zpracováním autovraků přednostně pod katalogová čísla do podskupiny 16 01 – vyřazená 

vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel 
a z jejich údržby, 

-  u odpadů vzniklých zpracováním autovraků, pro které v podskupině 16 01 není odpovídající katalogové číslo, se 
odpad zařadí postupem uvedeném v Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.).

Vedení evidence elektrozařízení a elektroodpadů v roce 2007
Dále se upřesňuje vedení evidence sběru a zpracování elektrozařízení a elektroodpadů v roce 2007 do doby nabytí 

účinnosti novely vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. 
Pro odstranění nejasností, kdo je původcem odpadů vzniklých předáním zpětně odebraného elektrozařízení, se navr-

huje zavedení nového kódu způsobu nakládání. Při převzetí zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo 
fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k nebo při převzetí těchto zařízení nebo 
odpadů od nepodnikajících fyzických osob – občanů, se jako kód nakládání (převzetí) použije kód BN30, který se pro 
tento účel bude používat i v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady. 

Při převzetí zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se 
v označení „partner“ uvede IČ, název a adresa provozovny a IČZÚJ adresy provozovny právnické osoby nebo fyzické 
osoby oprávněné k podnikání, která elektrozařízení předala. V případě převzetí elektrozařízení od fyzické nepodnikající 
osoby se v označení „partner“ uvede název a IČZÚJ obce, ve které bylo elektrozařízení vyprodukováno. V tomto pří-
padě se partner uvedený v evidenci nepovažuje za původce odpadu.
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Tímto sdělením, z důvodů budoucí právní úpravy, žádá odbor odpadů MŽP zpracovatele elektroodpadu, aby v ka-
lendářním roce 2007 pro účely vedení průběžné evidence nepoužívali tabulku č. 1 – Číslování pouze pro evidenci 
odpadů vzniklých zpracováním elektroodpadů, která je v příloze č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb. Odpady vzniklé zpra-
cováním elektrozařízení a elektroodpadů se zařazují postupem dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) v plat-
ném znění. Při zařazování vzniklých odpadů je však nutné vždy uvést skupinu elektrozařízení dle Tabulky č. 2 – Skupiny 
elektrických a elektronických zařízení, ze které odpad vznikl.

Vedení evidence odpadů vzniklých předáním některých zpětně odebraných výrobků
(§ 38 zákona) do zařízení k jejich dalšímu využití nebo odstranění v roce 2007

Dále se upřesňuje vedení evidence odpadů vzniklých předáním některých zpětně odebraných výrobků do zařízení 
k jejich dalšímu využití nebo odstranění v roce 2007 do doby nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakládání s odpady. 

Pro odstranění nejasností, kdo je původcem odpadů vzniklých předáním některých zpětně odebraných výrobků do 
zařízení k jejich dalšímu využití nebo odstranění, se navrhuje zavedení nového kódu způsobu nakládání. Při převzetí 
některých zpětně odebraných výrobků do zařízení k jejich dalšímu využití nebo odstranění od právnické osoby nebo 
fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr nebo při převzetí těchto zařízení nebo odpadů od 
nepodnikajících fyzických osob – občanů, se jako kód nakládání (převzetí) použije kód BN30, který se pro tento účel 
bude používat i v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady. 

Při převzetí zpětně odebraných některých výrobků od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se 
v označení „partner“ uvede IČ, název a adresa provozovny a IČZÚJ adresy provozovny právnické osoby nebo fyzické 
osoby oprávněné k podnikání, která zpětně odebrané některé výrobky předala. V případě převzetí některých výrobků, 
které podléhají zpětnému odběru od fyzické nepodnikající osoby se v označení „partner“ uvede název a IČZÚJ obce, ve 
které byl zpětně odebraný výrobek vyprodukován.

Vedení evidence odpadů převzatých od fyzických nepodnikajících osob v roce 2007
Závěrem se upřesňuje vedení evidence odpadu od fyzické nepodnikající osoby v roce 2007 do doby přijetí novely 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:
V případě převzetí odpadu od fyzické nepodnikající osoby se v označení „partner“ uvede název a IČZÚJ obce, ve které 

byl zpětně odebraný výrobek nebo odpad vyprodukován.
Odbor odpadů MŽP zdůrazňuje, že o tomto sdělení informuje kontrolní orgány v odpadovém hospodářství 

a současně je žádá, aby výše uvedené požadavky k vedení evidencí akceptovaly při své kontrolní činnosti.

Ing. Leoš Křenek
ředitel odboru odpadů

6.

SDĚLENÍ

ochrany vod MŽP o zveřejnění schválených metodik pro sledování a vyhodnocení složek ekologického 
stavu povrchových vod v rámci programů monitoringu. Níže uvedené metodiky (včetně protokolů 

k odběru a determinaci biologických složek) byly schváleny a jsou závazné pro subjekty provádějící 
monitoring dle Směrnice 2000/60/ES:

Tekoucí vody:
· Fytoplankton 
· Fytobentos 
· Makrozoobentos (broditelné toky – Perla)
· Makrozoobentos (nebroditelné toky)
· Makrofyta
· Plůdková společenstva ryb
· Protokol o odběru bioty
Stojaté vody:
· Fytoplankton
· Fytobentos
· Makrozoobentos
· Zooplankton 
· Makrofyta 
· Ryby 
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Odbor ochrany vod dále zveřejnil níže uvedené Programy monitoringu:
· Rámcový program monitoringu 
Situační monitoring:
· Program situačního monitoringu podzemních vod 
· Program situačního monitoringu chemického a ekologického stavu povrchových vod 
Kvantitativní monitoring:
· Program kvantitativního monitoringu povrchových vod ČR 
· Program kvantitativního monitoringu podzemních vod ČR 
Provozní monitoring:
· Program provozního monitoringu povrchových vod pro oblast povodí Horního a středního Labe na období 2007–

2012 
· Program provozního monitoringu povrchových vod pro oblast povodí Moravy na období 2007–2012 
· Program provozního monitoringu povrchových vod pro oblast povodí Dyje na období 2007–2012 
· Program provozního monitoringu povrchových vod pro oblast povodí Odry na období 2007–2012 
· Program provozního monitoringu povrchových vod pro oblast povodí Ohře a Dolního Labe na období 2007–

2012
· Program provozního monitoringu povrchových vod pro oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy 

na období 2007–2012 
Všechny výše uvedené materiály jsou k dispozici na internetové adrese: www.ochranavod.cz. 

7.

SDĚLENÍ
sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích 

ministra životního prostředí

č. 1/2007
Ke splnění požadavků na vstupní suroviny při rekultivaci

k § 2 odst. 1 písm. i) a odst. 3, § 12 odst. 1 a 2 a § 14 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
k vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Pokud navážená zemina vyhovuje limitům stanoveným vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady, je daný 
materiál třeba považovat za odpad splňující požadavky na vstupní suroviny.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 5. června 2006, č. j. 3298/M/06, 40787/ENV/06, sp. zn. P/1834)

Dne 16. 4. 2004 uskutečnila Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha (dále jen „ČIŽP“), kontrolu 
nakládání s odpady v lomu s místním názvem P., kde zjistila, že společnost P. (dále jen „odvolatel“) z lokality V. naváží 
odpad do lomu P. Podle zjištění ČIŽP byl tento odpad na lokalitě V. vytříděn ze směsi dalších odpadů a zařazen pod 
katalogové č. 17 05 04 (Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky). 

Poté ČIŽP zahájila s odvolatelem správní řízení o uložení pokuty a po provedeném správním řízení uložila rozhod-
nutím odvolateli pokutu za porušení povinnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), nakládat s odpady 
pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. 

Proti výše citovanému rozhodnutí ČIŽP podal odvolatel odvolání, v němž namítá nezákonnost rozhodnutí ČIŽP 
spočívající zejména v nesprávném posouzení věci po právní stránce. Podle názoru odvolatele není předmětný materiál 
ukládaný do lomu P. odpadem, protože splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech. 
Předložil přitom rozhodnutí Krajského úřadu S., kterým bylo zastaveno řízení ve věci souhlasu k provozování zařízení 
k využívání odpadů za účelem technické rekultivace skládky P, a dále uvádí, že rekultivační práce na předmětné lokalitě 
byly prováděny pod pravidelným dohledem příslušného stavebního úřadu. Z výše uvedených důvodů navrhl napadené 
rozhodnutí o pokutě zrušit a řízení zastavit. 
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Ministerstvo po přezkoumání napadeného rozhodnutí dospělo k závěru, že odvolání je nedůvodné a rozhodnutí ČIŽP 
pouze po formální stránce změnilo, resp. upřesnilo výrok rozhodnutí. K přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí minis-
terstva podal odvolatel podnět s tím, že rozhodnutí obou správních orgánů jsou v rozporu se zákonem. Upozorňuje, že 
lokalita, která byla rekultivována, byl starý lom, který nesl starou ekologickou zátěž. Dále popisuje skutkový stav věci. 
Odkazuje na rozhodnutí ministerstva, kterým byla udělena výjimka z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti 
Č. (dále jen „CHKO Č.“). Poukazuje na dohodu se Správou CHKO Č., podle které se veškerá potřebná zavážka vhod-
ným materiálem provede jednou akcí, odkazuje přitom na přiložené rozbory vzorků dokládající nezávadnost použitého 
materiálu. Je proto toho názoru, že souhlas podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech nepotřebuje, a zmiňuje 
rozhodnutí Krajského úřadu S., podle kterého k dané činnosti souhlasu není třeba. Závěrem konstatuje, že při samotném 
provádění rekultivace byl několikrát kontrolován vedením Správy CHKO Č., popř. Stavebním úřadem B., který se k dané 
věci vyjádřil v tom smyslu, že se jedná o navrácení pozemku do původní podoby.

Ministr s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise předmětné rozhodnutí změnil, neboť bylo vydáno v rozporu se 
zákonem.

Z odůvodnění:

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech stanoví, že vytěžené zeminy a hlušiny, včetně sedimentů z říčních 
toků a vodních nádrží, vyhovující limitům znečištění pro jejich využití na zemědělském půdním fondu, k zavážení 
podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám), stanoveným prováděcím právním předpisem, se 
nepovažují za odpad. Platnost tohoto ustanovení závisí na provedení vyhláškou. Postupem podle ustanovení § 2 odst. 3 
zákona o odpadech však taková vyhláška dosud vydána nebyla, proto nelze ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpa-
dech aplikovat. S ohledem na výše uvedené je nepochybné, že za současného právního stavu vytěžené zeminy a hlušiny 
jsou odpadem a daný případ je třeba posuzovat v rámci právního režimu zákona o odpadech. V této souvislosti je třeba 
poukázat na ustanovení § 14 zákona o odpadech. Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech stanoví, že zařízení k vy-
užívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým 
je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. Podle odstavce 2 téhož ustanovení zákona 
o odpadech souhlas není třeba k provozu zařízení, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, a to 
za předpokladu, že v nich jsou využívány odpady, které splňují požadavky na vstupní suroviny, a při nakládání s těmito 
odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na 
ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Aplikace tohoto ustanovení se předpokládá pro použití vytěžených zemin a hlu-
šin, které nejsou znečištěny. Podmínka č. 1 rozhodnutí ministerstva … ukládala odvolateli zavážet předmětnou lokalitu 
pouze výkopovým materiálem s atestem nezávadnosti nebo čistou stavební sutí (cihly, kámen, beton apod.) bez dalších 
příměsí (tj. kovů nebo organických materiálů včetně dřeva, plastů apod.). Stavební suť bylo třeba předem upravit tak, 
aby se v ní nevyskytovaly větší bloky. Součástí zavážky neměl být v žádném případě komunální a průmyslový odpad. 
Podmínky pro využívání odpadů v podzemních prostorách a na povrchu terénu stanovovalo v době provádění zavážky 
ustanovení § 12 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

ČIŽP nepostupovala v souladu se zákonem, jestliže odvolateli za jeho jednání uložila pokutu podle ustanovení § 12 
odst. 2 zákona o odpadech. Ministerstvo pak pochybilo, když prvoinstanční rozhodnutí potvrdilo. Podle ustanovení § 12 
odst. 2 zákona o odpadech pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zaří-
zeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. V daném případě je stanoveno jinak v ustanovení 
§ 14 odst. 2 zákona o odpadech. Ze spisové dokumentace nepochybně vyplývá, že ze strany odvolatele byl do lomu 
P. navážen odpad, konkrétně výkopová zemina a kamení. Laboratorní analýza kontrolního vzorku předmětného odpadu 
však prokázala, že zemina vyhovuje limitům stanoveným vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady (zkušební labo-
ratoř akreditovaná ČIA č. 1163). Předmětný materiál je tedy třeba považovat za odpad splňující požadavky na vstupní 
suroviny. V protokolu z místního šetření ČIŽP ze dne 16. 4. 2004 je rovněž uvedeno, že u předmětného materiálu nebyl 
zjištěn výskyt žádných jiných odpadů (komunální odpad, stavební suť apod.). Nadto navážení odpadu probíhalo za účastí 
příslušných správních orgánů. Konkrétně pod dohledem Správy CHKO Č. a za podmínek, které byly stanoveny v rozhod-
nutí ministerstva o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Český kras pro provedení terénních úprav značného 
rozsahu v souvislosti s organizovanou zavážkou lomu P. nekontaminovaným výkopovým materiálem s následnou rekulti-
vací v k. ú. S. Daný případ je tak třeba nepochybně podřadit pod ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech, podle kte-
rého odvolatel k předmětné činnosti, tj. navážení odpadu do lomu P., nepotřeboval souhlas příslušného krajského úřadu. 
Považuji za prokázané, že odvolatel provozoval zařízení, které nebylo podle tohoto zákona určeno k nakládání s odpady, 
a v něm využíval odpady, které splňují požadavky na vstupní suroviny.

č. 2/2007

K prokázání odborných znalostí podmiňujících vydání rozhodnutí o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb.
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k § 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve 
znění pozdějších předpisů 
k § 19 odst. 3 písm. b), § 20 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečiš-
ťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 
látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na 
vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
k § 64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Podle ustanovení § 19 odst. 3 písm. b) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb. se rozsah znalostí 
podmiňujících vydání osvědčení o autorizaci prokazuje předložením dokladů, ne starších než 4 roky, o úspěšném 
absolvování odborného kurzu podle ustanovení § 20 této vyhlášky. Z hlediska citovaného ustanovení je relevantní 
datum vydání osvědčení, a nikoliv jeho platnost.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 20. října 2006, č. j. 5720/M/06, 70484/ENV/06, sp. zn. P/1876)

Rozkladem napadeným usnesením ministerstvo přerušilo správní řízení o žádosti odvolatele o prodloužení autorizace 
k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest podle ustanovení § 64 odst. 
1 písm. b) správního řádu, neboť dospělo k závěru, že odvolatel nepřiložil ke své žádosti platné potvrzení o úspěšném 
absolvování kurzu podle ustanovení § 20 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví 
seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouště-
ných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace 
osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování (dále jen 
„cit. vyhláška“). Ministerstvo posoudilo žádost odvolatele jako novou žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci, neboť 
odvolatel nepožádal o prodloužení autorizace ve lhůtě stanovené podle ustanovení § 15 odst. 12 zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších právních před-
pisů. Ministerstvo dospělo k závěru, že odvolateli nelze vydat rozhodnutí o autorizaci k měření účinnosti spalovacího 
zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně 
ovzduší, neboť podle názoru ministerstva nelze odvolatelem předložené osvědčení Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava, Výzkumného energetického centra, ze dne 4. 9. 2002 považovat za platné potvrzení o úspěšném 
absolvování kurzu podle ustanovení § 20 cit. vyhlášky.

Proti předmětnému usnesení ministerstva podal odvolatel rozklad. Odvolatel připustil, že zmeškal lhůtu stanovenou 
zákonem o ochraně ovzduší pro podání žádosti o prodloužení autorizace. Upozornil však, že po celou dobu platnosti 
autorizace provedl více než 250 měření účinnosti spalovacího zdroje, a tak získal dostatečnou praxi, jakož i odborné 
znalosti nad rámec kurzu podle ustanovení § 20 cit. vyhlášky. Požadoval, aby jeho žádost byla posouzena jako žádost 
o prodloužení autorizace.

Na základě návrhu rozkladové komise ministr napadené usnesení ministerstva zrušil.

Z odůvodnění: 

Usnesení ministerstva bylo vydáno s nesprávným odkazem na ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) správního řádu. Pokud 
se ministerstvo domnívalo, že k žádosti odvolatele nebylo přiloženo platné potvrzení o úspěšném absolvování kurzu 
podle ustanovení § 20 cit. vyhlášky, mělo ministerstvo přerušit správní řízení podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) 
správního řádu s výzvou k odstranění nedostatků podle ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu.

V dané věci však nenastaly důvody pro přerušení správního řízení podle ustanovení § 64 správního řádu, jak se 
nesprávně domnívá ministerstvo. Podle ustanovení § 19 odst. 3 písm. b) cit. vyhlášky se rozsah znalostí podmiňujících 
vydání osvědčení o autorizaci prokazuje předložením dokladů, ne starších než 4 roky, o úspěšném absolvování odbor-
ného kurzu podle ustanovení § 20 cit. vyhlášky. V dané věci je nutné za takový doklad považovat předložené osvědčení 
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Výzkumného energetického centra, ze dne 4. 9. 2002, neboť z hle-
diska citovaného ustanovení je relevantní datum vydání osvědčení, a nikoliv jeho platnost omezená do 4. 9. 2005. Jelikož 
žádost o prodloužení autorizace byla odvolatelem podána dne 31. 3. 2006 a uvedené osvědčení bylo vydáno dne 4. 9. 
2002, tj. toto osvědčení nebylo v době podání žádosti starší než 4 roky, je nutné konstatovat, že odvolatelem přiložené 
osvědčení nebrání vydání rozhodnutí o autorizaci, jak nesprávně tvrdí ministerstvo.

č. 3/2007

K charakteru rozhodnutí o stanovení průzkumného území 
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k § 4 a § 4a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

I. Samotné rozhodnutí o stanovení průzkumného území neumožňuje jakýkoliv zásah do přírody a krajiny. 
Předmětným rozhodnutím nemá žadatel povoleny vlastní geologické práce a není schválena ani metodika a loka-
lizace konkrétních geologických prací. 
II. Rozhodnutí o stanovení průzkumného území nelze považovat za schválení záměru podléhajícího posuzování 
vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí či záměru uvedeného v ustanovení 
§ 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, neboť samotná existence 
průzkumného území takovým záměrem být nemůže.
(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 15. září 2006, č. j. 5138/M/06, 63708/ENV/06, sp. zn. P/1866) 

Dne 11. 4. 2006 byla ministerstvu doručena žádost společnosti U. o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení 
průzkumné území Z. pro vyhledávání ložisek vyhrazených nerostů ropy a zemního plynu (dále jen „PÚ Z.“) ze dne 18. 5. 
2001. V této žádosti žadatel uvádí, že stanovená lhůta pro dokončení geologických prací není dostačující z důvodu časové 
náročnosti získání úplného souboru starších geofyzikálních dat, přípravy terénních prací v horském terénu, dodržení 
podmínek ochrany přírody a krajiny při provádění seismického měření i vlastních geologických prací.

Napadeným rozhodnutím ministerstva ze dne 25. 5. 2006 byla žadateli po provedeném správním řízení prodloužena 
doba platnosti rozhodnutí o stanovení PÚ Z. o 8 let, tj. do 31. 12. 2014. Ministerstvo v odůvodnění konstatuje, že v době 
platnosti PÚ Z. a při realizaci dosud provedených prací v tomto území nebyly ze strany obcí či dotčených orgánů státní 
správy uplatněny žádné připomínky či stížnosti, ani nebyly dány podněty k šetření negativních dopadů realizovaných 
geologickoprůzkumných prací na krajinu a přírodu. Ministerstvo zdůrazňuje, že tímto rozhodnutím nepovoluje vlastní 
provádění geologických prací, ani neschvaluje metodiku jejich realizace. Závěrem ministerstvo uvádí, že předmětné 
rozhodnutí není územním rozhodnutím a nenahrazuje rozhodnutí orgánů státní správy, popř. samosprávy, příslušných 
k ochraně objektů a zájmů chráněných zvláštními zákony.

Proti rozhodnutí ministerstva byl podán rozklad. Město R. nesouhlasí s prodloužením doby platnosti rozhodnutí ze dne 
18. 5. 2001 a požaduje, aby byl záměr posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 
Žádá, aby byla doplněna „stanoviska Ministerstva životního prostředí, odboru zvláště chráněných částí přírody a Mi-
nisterstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC k uvedenému záměru“. Poukazuje 
na to, že navržené území téměř celé překrývá území Chráněné krajinné oblasti B., které bylo vyhlášeno jako evropsky 
významná lokalita B. Podle jemu dostupných informací byl ve stanoveném dobývacím prostoru potvrzen výskyt někte-
rých významných druhů ptáků. Zástupci města jsou přesvědčeni, že činností, která je předmětem rozhodnutí, dojde 
k hrubému zásahu do stanovišť těchto ptáků. S. doplňuje, že záměr žadatele je v rozporu s rozvojem cestovního ruchu 
v této oblasti a že se jedná také o oblast přirozené akumulace vod.

Na základě návrhu rozkladové komise ministr rozklady zamítl a napadené rozhodnutí ministerstva ze dne 25. 5. 2006 
potvrdil.

Z odůvodnění: 

Na základě předložené žádosti bylo ve správním řízení podle ustanovení § 4a odst. 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologic-
kých pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „geologický zákon“), posuzováno pouze prodloužení doby platnosti 
rozhodnutí, které bylo vydáno v roce 2001, nešlo tedy o stanovení nového průzkumného území, neměnila se rozloha PÚ 
Z. ani rámcové podmínky pro provádění geologických prací. 

Průzkumné území bylo stanoveno za účelem zjištění zásob nerostného bohatství. Vzhledem k tomu, že již v čl. 7 
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je zakotvena povinnost státu dbát 
o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství, je přirozeně ve státním zájmu zjistit, jaké přírodní 
zdroje a přírodní bohatství se na území České republiky nacházejí. Ke stanovení průzkumného území podle ustanovení 
§ 4 geologického zákona dochází v řízení, ve kterém ještě nemohou být dotčeny zájmy ochrany přírody. Samotné roz-
hodnutí o stanovení průzkumného území neumožňuje jakýkoliv zásah do přírody a krajiny. Předmětným rozhodnutím 
nemá žadatel povoleny vlastní geologické práce a není schválena ani metodika a lokalizace konkrétních geologických 
prací. Stanovením průzkumného území tedy nemůže dojít k jakémukoliv zásahu do životního prostředí. V tom smyslu 
nelze rozhodnutí o stanovení průzkumného území považovat za schválení záměru podléhajícího posuzování vlivů na 
životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí či záměru uvedeného v ustanovení § 45h zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, neboť samotná existence průzkumného území 
takovým záměrem být nemůže. Ve fázi, ve které se nachází vyhledávání ložisek uhlovodíků v PÚ Z., nelze stanovit údaje, 
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na základě kterých by výše požadované posouzení bylo možné provést. Takové posouzení bude možné až po předložení 
projektu geologických prací. 

Vlastní geologické práce může žadatel provádět ve smyslu ustanovení § 6 geologického zákona na základě schváleného 
projektu geologických prací. V odstavci 2 citovaného paragrafu je uloženo zjišťovat, zda se geologické práce nedotýkají 
zájmů chráněných zvláštními předpisy. Jestliže se provádění geologických prací dotkne zájmů chráněných zvláštními 
předpisy, tj. i předpisy na úseku ochrany životního prostředí, je nezbytné postupovat v souladu s těmito předpisy (§ 22 
geologického zákona). Riziko případných negativních dopadů geologických prací na přírodu a krajinu tak bude možné 
vyhodnotit až po předložení uvedeného projektu geologických prací. Bude-li projekt geologických prací obsahovat vrtné 
práce v rozsahu stanoveném zákonem, bude ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 geologického zákona posuzován přísluš-
ným správním orgánem z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí. Rovněž bude možné uplatnit postup 
podle citovaného ustanovení a nechat vypracovaný projekt geologických prací objektivně posoudit Českou geologickou 
službou, uložit biologické hodnocení nebo jiné odborné posouzení nebo podklad. Pokud jde o zdroje podzemních vod, 
je třeba tuto otázku rovněž posoudit v průběhu projektování geologických prací.

č. 4/2007

K použitelnosti ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech 

k § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech, podle kterého se tento zákon nevztahuje na vytěžené zeminy, jež 
vyhovují limitům znečištění stanovených prováděcím právním předpisem, nelze aplikovat, neboť platnost tohoto 
ustanovení závisí na provedení společnou vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství 
podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech, která dosud vydána nebyla.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 6. listopadu 2006, č. j. 6118/M/06, 75037/ENV/06, sp. zn. R/1879)

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát H. (dále jen „ČIŽP“), provedla kontrolu u odvolatele, která 
byla zaměřena na dodržování právních předpisů na úseku odpadového hospodářství. Při kontrole bylo zjištěno, že při 
činnosti odvolatele vznikaly odpady – zemina a kamení, jež pocházely ze stavby společnosti H. a jež odvolatel předával 
osobám neoprávněným k převzetí odpadů podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Ze smlouvy o dílo, uzavřené 
mezi společností Ž. (objednatel) a odvolatelem (zhotovitel), vyplývá, že odvolatel se zavázal vytěženou zeminu odtěžit, 
odvést a uložit na skládku. Na základě nájemních smluv, podle kterých se vytěžená zemina po složení na určené místo 
stala vlastnictvím vlastníka předmětného pozemku, byla vytěžená zemina odvolatelem odvážena na smluvně zajištěná 
místa. Tímto svým jednáním se odvolatel podle ČIŽP dopustil porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) zákona o od-
padech.

Na základě uvedených zjištění vydala ČIŽP rozhodnutí, kterým odvolateli uložila pokutu v úhrnné výši 100.000 Kč za 
porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, jehož se odvolatel dopustil tím, že jako původce odpadu 
kat. č. 170504 kategorie O – zemina a kamení převedl odpad do vlastnictví neoprávněných osob.

Odvolatel podal proti rozhodnutí ČIŽP odvolání. V něm namítá, že s vytěženou zeminou a kamenivem nakládal od 
počátku jako s materiálem k dalšímu použití, a nikoliv jako s odpadem. Výkopovou zeminu a kamenivo nikdy neukládal 
na skládky ve smyslu zákona o odpadech, nýbrž na skládky jako mezideponie zeminy a kameniva k dalšímu využití. 
Na závěr odvolatel uvádí, že své stanovisko opírá o ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech, ze kterého jasně 
vyplývá, že zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s vytěženou zeminou. Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje 
prováděcí právní předpis k tomuto ustanovení, je odvolatel toho názoru, že platí bezvýjimečně.

Ministerstvo po přezkoumání rozhodnutí ČIŽP dospělo k závěru, že v daném případě vznikly vážné pochybnosti 
o tom, zda vytěžená zemina a kamení jsou skutečně odpadem nebo zda se jedná o materiál, resp. surovinu, na kterou se 
zákon o odpadech nevztahuje. Podle ustanovení § 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech rozhoduje v pochybnostech, 
zda se movitá věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu považuje za odpad, 
krajský úřad. Ve svém rozhodnutí ministerstvo uvedlo, že v sankčním řízení nese důkazní břemeno správní orgán, proto 
nelze v pochybnostech rozhodnout v neprospěch pachatele. Z výše uvedených důvodů ministerstvo jako odvolací orgán 
odvoláním napadené rozhodnutí zrušilo a věc vrátilo správnímu orgánu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí. 
V odůvodnění svého rozhodnutí uložilo, aby ČIŽP v novém projednání věci podala návrh příslušnému krajskému úřadu 
k rozhodnutí v pochybnostech ve smyslu ustanovení § 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech.
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ČIŽP v novém projednání věci podala návrh Krajskému úřadu kraje V. (dále jen „krajský úřad“) na určení, zda před-
mětná věc (vytěžená zemina a kamení) se považuje za odpad. Krajský úřad vydal rozhodnutí, že předmětná výkopová 
zemina není odpadem ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona o odpadech. Ve svém rozhodnutí se opřel zejména 
o vyjádření odvolatele, ve kterém tvrdil, že s předmětnou zeminou nikdy nenakládal jako s odpadem ve smyslu zákona 
o odpadech, naopak, že s ní od počátku nakládal jako s materiálem k dalšímu použití. V odůvodnění pak krajský úřad 
uvedl, že z předložených podkladů vyplývá, že se odvolatel předmětné zeminy „nezbavil, neměl úmysl se jí zbavit a ani 
povinnost (movitá věc svým charakterem neohrožuje životní prostředí), a tudíž nenaplňuje definici pojmu odpad a není 
odpadem ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona o odpadech“.

ČIŽP podala podnět k přezkoumání shora citovaného rozhodnutí krajského úřadu podle ustanovení § 94 odst. 1 správ-
ního řádu. ČIŽP má za to, že předmětné rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Je toho názoru, že před-
mětná zemina se stala pro odvolatele odpadem ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona o odpadech, a to z toho důvodu, 
že ji odvolatel nemohl v místě jejího vzniku použít, a musel se jí tedy zbavit. Vedle toho uvádí, že zemina a kamení 
patří do skupiny Q 16 podle přílohy č. 1 k zákonu o odpadech a je zařazena v katalogu odpadů jako odpad katalogové 
č. 170504 podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), v platném znění. Je toho názoru, že oba zákonné předpoklady definice odpadu byly v tomto 
případě naplněny.

Ministerstvo vydalo usnesení, kterým zahájilo přezkumné řízení podle ustanovení § 96 odst. 1 správního řádu ve věci 
pravomocného rozhodnutí krajského úřadu, kterým bylo rozhodnuto o tom, že posuzovaná zemina není odpadem. Po 
předběžném posouzení věci ministerstvo dospělo k závěru, že lze důvodně pochybovat o tom, že citované rozhodnutí je 
v souladu s právními předpisy, jelikož v řízení v pochybnostech konaném před krajským úřadem nebylo prokázáno, že se 
zákon o odpadech ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 na předmětnou vytěženou zeminu nevztahuje, za stavu, kdy prováděcí 
předpis, na který odkazuje zákon o odpadech, dosud nebyl vydán.

Proti usnesení ministerstva o zahájení přezkumného řízení podal odvolatel rozklad. Ve svém podání vyjádřil domněnku, 
že ČIŽP podala svůj podnět bezdůvodně, když nerespektovala postup ministerstva uvedený v jeho rozhodnutí, a činí tak 
zbytečné průtahy v řízení.

Na základě doporučení své rozkladové komise ministr rozklad zamítl a napadené usnesení ministerstva potvrdil.

Z odůvodnění: 

Ztotožňuji se s názorem ministerstva, že existují důvodné pochybnosti o tom, že zemina vytěžená při zemních pracích 
není odpadem ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona o odpadech. V souladu s ustanovením § 94 odst. 1 správního řádu 
je správní orgán povinen ex officio přezkoumat pravomocné rozhodnutí v případě, že má důvodné pochybnosti o sou-
ladu rozhodnutí s právními předpisy. Správní orgán nadřízený správnímu oránu, který rozhodnutí vydal, zahájí z moci 
úřední přezkumné řízení, jestliže po předběžném posouzení věci dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí 
bylo vydáno v rozporu s právními předpisy (ustanovení § 95 odst. 1 správního řádu). V daném případě lze důvodně 
pochybovat o tom, zda rozhodnutí krajského úřadu je v souladu s právními předpisy. Krajský úřad své rozhodnutí opřel 
o neprokázané tvrzení odvolatele a „doložené doklady“, které dále nespecifikuje. Existují tak pochybnosti o řádném 
zjištění skutečného stavu věci, tj. zda posuzovaná výkopová zemina je či není odpadem ve smyslu ustanovení § 3 zákona 
o odpadech. V daném případě však nelze aplikovat ustanovení § 2 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech, podle kterého se 
tento zákon nevztahuje na vytěžené zeminy, jež vyhovují limitům znečištění stanovených prováděcím právním předpi-
sem. Platnost tohoto ustanovení totiž závisí na provedení vyhláškou. Společná vyhláška Ministerstva životního prostředí 
a Ministerstva zemědělství podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech dosud vydána nebyla.

č. 5/2007

K možnosti překvalifikování skutku v průběhu odvolacího řízení o správním deliktu 

k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 

Pokud odvolací orgán považuje skutkový stav ve vztahu k naplnění skutkové podstaty správního deliktu za 
dostatečně zjištěný, může sankcionované jednání překvalifikovat. Právním překvalifikováním jednání nedojde 
k rozhodnutí o jiném skutku (o nové věci), ale tentýž skutek je pouze jinak právně posouzen.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 11. prosince 2006, č. j. 6989/M/06, 86612/ENV/06, sp. zn. P/1891) 
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Pracovníky České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu H. (dále jen „inspekce“), bylo provedeno šet-
ření, při kterém byly zjištěny terénní úpravy a navážení odpadů na lesních pozemcích č. parc. 1937 a 1938 v k. ú. J., které 
jsou ve vlastnictví města J. V rámci následné kontroly bylo zjištěno, že v porostní skupině 4g13 byl na lesních pozemcích 
č. parc. 1937 a 1938 v k. ú. J. uložen odpad se zeminou v terénní prohlubni na ploše cca 0.20 ha. Podle vyjádření starosty 
města J. bylo v dotčeném prostoru uloženo 210 tun výkopových zemin z budování vodovodu a kanalizace a dále pak 309 
tun odpadního pufru pocházejícího z rekonstrukce náměstí. Ukládání odpadu a zeminy bylo započato na jaře roku 2005 
se záměrem zarovnání terénní prohlubně pro usnadnění transportu dříví v dané lokalitě. 

Inspekce po zjištění výše uvedeného stavu zahájila s městem J. správní řízení o uložení pokuty a opatření k nápravě 
za poškození a ohrožení životního prostředí v lesích podle zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí 
a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 282/1991 Sb.“), a jako příslušný orgán 
veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 71 písm. d) a § 76 zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, správní řízení o uložení pokuty a opatření 
k nápravě za porušení příslušných ustanovení tohoto zákona.

Rozhodnutím inspekce byla městu J., jako vlastníku lesních pozemků č. parc. 1931, 1937 a 1938 v k. ú. J., uložena ve 
správním řízení pokuta ve výši 160 000 Kč podle ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. za ohrožení životního 
prostředí na lesních pozemcích. 

Proti citovanému rozhodnutí podalo město J. odvolání. Ministerstvo jako odvolací orgán odvolání města J. vyhovělo 
a napadené rozhodnutí inspekce zrušilo. V odůvodnění svého rozhodnutí ministerstvo uvádí, že podle jeho názoru 
inspekce po věcné stránce pochybila, protože uložení zeminy a odpadu v žádném případě nevytvořilo na dotčených 
lesních pozemcích podmínky pro působení škodlivých činitelů. Podle ministerstva nemohlo dojít k výraznému omezení 
plnění funkcí lesa, protože část lesních pozemků (cca 0,1512 ha), na kterých došlo k uložení zeminy a odpadu, je součástí 
holiny po legální těžbě, provedené za účelem obnovy porostu. V odůvodnění svého rozhodnutí ministerstvo dále uvádí, 
že po věcné stránce nelze činnost města J. posuzovat podle ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. Protiprávní 
jednání, kterého se město J. dopustilo, nenaplňuje skutkovou podstatu správního deliktu podle zmíněného ustanovení 
a pro uložení pokuty nebyl dán relevantní důvod. Proto bylo rozhodnutí inspekce odvolacím orgánem zrušeno a správní 
řízení zastaveno. Mimo výše uvedené dospěl odvolací orgán k závěru, že se nad jakoukoliv pochybnost město J. dopustilo 
protiprávní činnosti, která by mohla naplnit skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení § 4 písm. a) zákona 
č. 282/1991 Sb., tedy správního deliktu neoprávněného použití lesní půdy k jiným účelům než pro plnění funkcí lesa. 
Ministerstvo zastává názor, že jako odvolací orgán nemůže rozhodovat o nové věci, která nebyla předmětem rozhodování 
prvoinstančního orgánu. 

Ředitelství České inspekce životního prostředí (dále jen „ředitelství inspekce“) požádalo o přezkoumání rozhodnutí 
ministerstva. 

Na základě doporučení své rozkladové komise ministr v přezkumném řízení napadené rozhodnutí ministerstva změnil 
tak, že se rozhodnutí inspekce ruší a věc se vrací správnímu orgánu, který jej vydal, k novému projednání a rozhodnutí. 
Účinky svého rozhodnutí určil ve smyslu ustanovení § 99 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona 
č. 413/2005 Sb., ode dne právní moci přezkoumávaného rozhodnutí ministerstva, neboť jím bylo rozhodováno v řízení 
o uložení pokuty za správní delikt. 

Z odůvodnění: 

Jsem toho názoru, že druhoinstančním rozhodnutím ministerstva byl porušen zákon, neboť jednání, které zřejmě napl-
nilo skutkovou podstatu správního deliktu, nebylo sankcionováno a řízení o uložení pokuty bylo zastaveno beze změny 
rozhodnutí nebo vrácení věci orgánu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. Ztotožňuji se s názorem minis-
terstva v tom, že jednání města J. odpovídá spíše znakům správního deliktu podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 282/
1991 Sb. než znakům správního deliktu podle písm. c) tohoto ustanovení. Pokud by odvolací orgán považoval skutkový 
stav ve vztahu k naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb. za 
dostatečně zjištěný, mohl sankcionované jednání překvalifikovat. Řízení totiž není zahájeno pro určitý správní delikt, jak 
se nesprávně ministerstvo domnívá, nýbrž pro určitý skutek – v daném případě uložení zeminy a odpadu na pozemcích 
určených pro plnění funkcí lesa v porostní skupině 4g13 – lesní pozemky č. parc. 1937 a 1938 v k. ú. J. Jednání města 
J. nedoznalo po celé správní řízení změny. Právním překvalifikováním jednání by nedošlo k rozhodnutí o jiném skutku 
(o nové věci), ale tentýž skutek by byl pouze jinak právně posouzen.
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Řízení pro daný skutek bylo zahájeno a právní kvalifikaci skutku lze v průběhu řízení změnit. Podle dikce ustanovení § 
5 odst. 2 zákona č. 282/1991 Sb. je s ohledem na účinky mého rozhodnutí ex tunc jednoletá subjektivní lhůta pro zahájení 
řízení o uložení pokuty zachována, a je tedy možno v řízení pokračovat. 

Z odůvodnění rozhodnutí ministerstva nicméně vyplývá, že skutečný stav věci neshledává ve vztahu k naplnění 
skutkové podstaty správního deliktu podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb. za dostatečně zjištěný, proto 
považuji za vhodné věc vrátit do fáze projednání prvoinstančním orgánem. Prvoinstanční orgán, tedy inspekce, se musí 
vypořádat rovněž s otázkou jednočinného souběhu, kdy byla předmětným jednáním podle všeho porušena ustanovení 
více právních předpisů. V úvahu připadá porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), popř. některý další obecně závazný právní předpis. Při rozhodování o výši ukládané 
sankce by měl správní orgán také zohlednit skutečnost, že městu J. byla již za předmětné jednání uložena pokuta ve výši 
90.000 Kč podle příslušných ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 15. ledna 2007
JUDr. Veronika Langrová, Ph.D., v. r.
ředitelka sekretariátu rozkladové komise
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8.

SDĚLENÍ

Sekretariátu rozkladové komise 

o usnesení Krajského soudu v Hradci Králové k pravomoci rozhodovat o nároku na náhradu újmy 
podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb. a o zrušení části III výkladu přijatého výkladovou komisí ministra 

č. 4/2005, publikovaného ve Věstníku MŽP č. 5/2005

Krajský soud v Hradci Králové ve svém usnesení ze dne 7. 8. 2006, č. j. 21 Co 382/2006-44 (a stejně i v dalším usnesení), 
rozhodl tak, že

„rozhodování o nároku na finanční náhradu za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření podle ustano-
vení § 58 zákona č. 114/1192 Sb. je v pravomoci občanskoprávních soudů, neboť jde o nárok vyplývající z občan-
skoprávního vztahu, o němž podle zákona nerozhodují jiné orgány ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 o. s. ř.“

Soud dále uvedl, že žádné ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. upravující působnost orgánů ochrany přírody nesvěřuje 
výslovně rozhodování o nárocích podle ustanovení § 58 tohoto zákona do působnosti správních orgánů a že opak nelze 
dovodit ani z ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 

Z odůvodnění:

Krajský soud pokládá za správný závěr okresního soudu v tom, že je dána pravomoc soudu k projednání a rozhodnutí 
věci, neboť jde o nárok vyplývající z občanskoprávního vztahu, o němž podle zákona nerozhodují jiné orgány (§ 7 odst. 
1 o. s. ř.). K odůvodnění okresního soudu dodává pouze následující:

Nárok na náhradu újmy podle § 58 zák. č. 114/1992 Sb. je svou povahou soukromoprávního charakteru, neboť vztah 
mezi účastníky se vyznačuje rovným postavením, nejde o vztah nadřízenosti a podřízenosti, v němž by jedna strana byla 
oprávněna ukládat druhé straně jednostranně povinnosti a autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech vyplýva-
jících z tohoto vztahu. Vztah mezi subjektem, jemuž vznikla újma, a orgánem státní správy podle § 58 cit. zák., nemá 
znaky veřejnoprávní regulace. Ust. § 58 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ani žádné jiné ustanovení 
tohoto zákona, zejm. pak ust. § 75 a násl. upravující působnost orgánů ochrany přírody nesvěřuje výslovně rozhodování 
o nárocích podle § 58 cit. zák. do působnosti správních orgánů (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Nárok na náhradu újmy podle § 58 
odst. 2 vzniká – jak již uvedl okresní soud – přímo ze zákona, aniž by k tomu bylo zapotřebí rozhodnutí orgánů státní 
správy o výši náhrady. Opak nelze dovodit ani z ust. § 90 odst. 1 cit. zák., které vylučuje postup podle obecných předpisů 
o správním řízení v řízeních tam uvedených. Ze skutečnosti, že mezi těmito řízeními není uvedeno řízení o nárocích podle 
§ 58, nelze dovozovat, že o těchto nárocích má probíhat správní řízení. To, že o nárocích má probíhat správní řízení, nelze 
dovodit ani z ust. § 58 odst. 3 a 4 cit. zák. upravující postup při uplatnění nároku a z jakých prostředků a který orgán 
náhradu poskytuje.

S přihlédnutím k právnímu názoru Krajského soudu v Hradci Králové se ruší část III výkladu č. 4/2005, publikova-
ného ve Věstníku MŽP, ročník 2005, částka 5, s tím, že nadále nebude o poskytnutí finanční náhrady podle ustanovení § 
58 zákona č. 114/1992 Sb. rozhodováno ve správním řízení.

V Praze dne 15. ledna 2007

JUDr. Veronika Langrová, Ph.D., v. r.
ředitelka sekretariátu rozkladové komise
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měsíčníků Věstník MŽP a Zpravodaj MŽP  
s čtvrtletníkem EIA – IPPC – SEA 

a dalšími tiskovinami pro rok 2007 zasílejte na adresu

SEVT, a. s.
Pekařova 4, 181 06 Praha 8

tel.: 283 090 352, 283 090 354
fax: 233 553 422, e-mail: sevt@sevt.cz

Roční předplatné uvedených měsíčníků a čtvrtletníku s přílohami činí 750 Kč.
Jednotlivá čísla je možné zakoupit do vyprodání zásob samostatně.

Předplatitelé si mohou vyžádat elektronickou verzi periodik v pdf-souboru. 
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