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P EDMLUVA 
 
Dusík a fosfor jako d ležité živiny p edstavují životadárný základ všech organism  a také nepostrada-
telnou sou ást vodních ekosystém . Jejich p irozená rovnováha podmi uje pestrost života ve vnitro-
zemských i mo ských vodách. Zvýšený antropogenní p ísun živin vede k vychýlení p irozené rovno-
váhy, tedy k eutrofizaci. Ta se projevuje nadm rnou produktivitou vodních ekosystém  a ve výsledku 
vede k mnoha negativním jev m, jako jsou nadm rný rozvoj sinic a as, deficity kyslíku nebo zm ny 
druhového složení vodní fauny a flóry. 
 
Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) již ve svém Mezinárodním plánu oblasti povodí Labe 
v roce 2009 formulovala jako významný cíl postupné snižování látkového zatížení vod živinami a sta-
novila odpovídající požadavky pro klí ové profily na Labi. Aktualizací Mezinárodního plánu oblasti 
povodí Labe v roce 2015 se více do pop edí dostala ochrana pob ežních a mo ských vod, a tudíž 
musely být upraveny rovn ž i požadavky na snížení zát že živinami v Labi a jeho p ítocích. MKOL si 
je v doma závažnosti problematiky živin ve vodách, a proto na svém 27. zasedání v íjnu 2014 v Ber-
lín  ustavila ad hoc skupinu expert  „Živiny“ a pov ila ji koordinací postup  sm ujících ke snížení 
vnosu živin do vod v mezinárodní oblasti povodí Labe. St žejním výsledkem práce této skupiny ex-
pert  je p edkládaná Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe. 
 
Strategie p edstavuje i v evropském m ítku jedine ný dokument, ve kterém se poda ilo jednotným 
postupem vyhodnotit aktuální stav zatížení vod dusíkem a fosforem v povodí Labe a identifikovat 
v jednotlivých díl ích oblastech klí ové zdroje zne išt ní a cesty jejich vnosu do vod. Strategie dále 
p edkládá ucelený plán opat ení, který by m l vést k postupnému snížení obsahu živin ve vodách až 
na úrove , kdy v podzemních vodách, vodních tocích a jezerech i v pob ežních a mo ských vodách 
bude možné dosáhnout dobrého stavu tak, jak je definován Rámcovou sm rnicí o vodách. 
 
Stanovený cíl je dosažitelný, avšak vyžaduje ješt  zna né úsilí a ú innou koordinaci p i implementaci 
Strategií navržených opat ení v celém mezinárodním povodí Labe. 
 
Na vypracování Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe se 
v letech 2016–2018 podíleli eští i n me tí odborníci z r zných obor . Všem jim náleží velké pod ko-
vání za odvedenou práci. 
 
 
 

  Mgr. Pavel Rosendorf RNDr. Petr Kubala 
 p edseda prezident MKOL  
 ad hoc skupiny expert  „Živiny“ 
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 Shrnutí 1.

Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) na svém 27. zasedání ve dnech 14. a 15. íjna 2014 
v Berlín  ustavila ad hoc skupinu expert  „Živiny“ (NP) s úkolem zajistit koordinovaný postup p i sni-
žování vnos  živin v mezinárodní oblasti povodí Labe. Jedním z výsledk  ad hoc skupiny expert  je 
zde p edkládaná Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe. 
Podn tem pro zpracování Strategie byl a je aktuální stav, kdy obsah živin ve vodách povodí Labe 
i p es výrazné zlepšení v minulých dvou desetiletích z stává vysoký a znemož uje dosažení cíl  
Rámcové sm rnice EU o vodách (2000/60/ES, dále jen RSV) a Rámcové sm rnice o strategii pro 
mo ské prost edí (2008/56/ES). P estože všechny lenské státy, které náleží do mezinárodní oblasti 
povodí Labe, uplat ují na svém území principy ochrany vod p edepsané RSV, je nutné pro ochranu 
toku Labe i pob ežních a mo ských vod v povodí Labe stanovit nadregionální cíle a vyvodit vhodná 
opat ení, která umožní koordinované snižování zát že živinami pocházející z r zných ástí povodí a 
z r zných zdroj . 
 
Vysoký obsah živin - p edevším dusíku a fosforu - ve vodách ovliv uje složení spole enstev, p i emž 
masový rozvoj as a sinic m že zm nit chemické vlastnosti vody jako koncentraci kyslíku nebo hod-
notu pH do té míry negativn , že u citlivých druh  vodních organism  klesá etnost výskytu nebo jsou 
dokonce ze systému zcela vytla eny. 
 
Eutrofizace povrchových a podzemních vod má p ímé negativní dopady i na lov ka, zejména vysoký 
obsah dusi nan  ohrožuje bezpe né využívání pitné vody a vysoké vnosy fosforu do vnitrozemských 
vod ovliv ují kvalitu vod ke koupání. 
 
P edkládaná Strategie je výsledkem aktivní spolupráce mezi eskými a n meckými odborníky na pro-
blematiku živin. Staví na nejnov jších poznatcích o p vodu živinových vnos  a o rozsahu problemati-
ky ve vztahu k podzemním vodám, vodním tok m, jezer m a pob ežním vodám. Pro dosažení cíl  
RSV a Rámcové sm rnice o strategii pro mo ské prost edí se doporu uje deset opat ení, p i jejichž 
soub žné realizaci lze o ekávat ú inné snížení vnos  živin v povodí Labe. 
 
Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe je len na do deseti 
kapitol. Kapitola 2 „Úvod“ shrnuje hlavní d vody zpracování Strategie a popisuje vazbu na cíle klí o-
vých evropských sm rnic k ochran  vod a také na nadregionální cíle pro živiny, které byly zapracová-
ny do Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe na období 2016–2021. Kapitola 3 „Eutrofizace“ po-
pisuje ú inky nadm rného vnosu živin do vodního prost edí a jejich negativní efekt na ekosystémy 
vnitrozemských, pob ežních a mo ských vod. Zatímco pob ežní a mo ské vody jsou asto limitovány 
dusíkem, vodní toky a jezera v tšinou slou eninami fosforu. Proto je nezbytné snížit vnos obou živin 
v souladu s jejich konkrétní pot ebou snížení. 
 
V kapitole 4 „Monitoring a hodnocení živin“ jsou vysv tleny používané metody monitoringu a hod-
nocení živin ve všech typech vod v eské republice a N mecku. P i hodnocení živin je ze srovnání 
cílových hodnot v eské republice s orienta ními hodnotami v N mecku z ejmé, že v eské republice 
jsou cílové hodnoty pro fosfor ve v tšin  typ  vodních tok  vyšší než odpovídající orienta ní hodnoty 
v N mecku. Výjimku tvo í orienta ní hodnoty nížinných maršových vod1, které vzhledem k lokalit  
vykazují vysoké koncentrace fosforu. Pro t etí plán oblasti povodí budou v eské republice pro fosfor 
aplikovány pravd podobn  p ísn jší cílové hodnoty. 
 
Výrazné rozdíly mezi ob ma státy existují v hodnocení dusíku v povrchových i podzemních vodách. 
Hlavní rozdíl spo ívá v nastavení cílových a prahových hodnot pro dusi nanový dusík. Zatímco 
v N mecku je pro podzemní i povrchové vody pouze jedna hodnota ve výši 11,3 mg/l dusi nanového 
dusíku, jsou v eské republice cílové hodnoty pro povrchové a podzemní vody dílem výrazn  nižší. 
Obzvlášt  nízké hodnoty dusi nanového dusíku o 3,4–4,5 mg/l platí pro útvary podzemních vod, které 
mají p ímé napojení na povrchové vody.  

                                                 
1  Marše je typ úrodné krajiny v severním N mecku. Obecn  jsou marše ploché pásy p dy bez p írodních vyvýšenin ležící 

zhruba v úrovni mo ské hladiny. V N mecku jsou rozsáhlé marše jednak p ímo u Severního mo e, jednak jako í ní mar-
še v oblastech zaplavovaných p ílivem, nap . podél Labe. 
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Tyto rozdíly znesnad ují p ímé srovnání výsledk  hodnocení stavu vodních útvar  v obou ástech 
povodí Labe. Proto bylo v kapitole 5 „Hodnocení stavu a analýza nedostatk  vodních útvar  
z hlediska cílových požadavk  pro živiny“ provedeno spole né hodnocení koncentrací živin 
v útvarech povrchových vod na základ  jednotn  zvolené metodiky a spole ných datových sad. Pro 
srovnání bylo zvoleno asové období let 2010–2015; hodnoceny byly ukazatele celkový fosfor, fosfo-
re nanový fosfor, amoniakální dusík a dusi nanový dusík. Pro všechny ukazatele byl spo ítán aritme-
tický pr m r a mediány. Datové sady byly statisticky vyhodnoceny a p ehledn  zobrazeny v mapách. 
Z výsledk  spole ného hodnocení vyplývá, že datové sady pro celkový a fosfore nanový fosfor se 
v eské a n mecké ásti povodí statisticky neliší a míra zne išt ní povrchových vod je proto podob-
ná. V p ípad  amoniakálního i dusi nanového dusíku byly zjišt ny statisticky vyšší koncentrace v n -
mecké ásti povodí Labe. Z porovnání výsledk  hodnocení stavu vodních útvar , které je založené na 
národních p ístupech, vyplývá, že výsledky jsou siln  ovlivn ny rozdílným nastavením orienta ních 
a cílových hodnot pro vodní útvary v n mecké a eské ásti povodí. U celkového fosforu vychází 
hodnocení stavu vodních útvar  v eské ásti povodí mnohem p ízniv ji, a koli se rozložení soubor  
dat v obou ástech povodí statisticky neliší. D vodem je nastavení vyšších cílových hodnot pro vodní 
útvary v eské republice. P esn  opa ná je situace p i hodnocení dusi nanového dusíku. V n mecké 
ásti povodí je norma environmentální kvality (NEK) stanovena jednotn  pro celé území na 11,3 mg/l 

dusi nanového dusíku. V eské ásti povodí jsou cílové hodnoty diferencovány podle typ  vod a sou-
asn  nastaveny p ísn ji. Výsledkem je, že v eské ásti povodí nespl uje cíle výrazn  v tší podíl 

z monitorovaných vodních útvar  než v n mecké ásti. Obdobná je situace také pro útvary podzem-
ních vod, kde jsou v eské ásti povodí pro n které z nich stanoveny p ísn jší prahové hodnoty 
s ohledem na jejich souvislost s povrchovými vodami. I zde vychází celkové hodnocení mén  p ízniv  
pro eskou ást povodí: v eské republice je nevyhovující stav vodních útvar  dokumentován na 50 
% plochy území, zatímco v n mecké ásti povodí vykazuje nevyhovující stav pouze 30 % plochy. 
Proto doporu ujeme dbát p i srovnávání absolutních výsledk  hodnocení stavu vodních útvar  v obou 
ástech povodí zvýšené opatrnosti a interpretovat p edkládané výsledky náležitým zp sobem. 

 
V kapitole 6 „Hodnocení stavu a analýza nedostatk  pro celkový dusík a celkový fosfor na vy-
braných m rných profilech s ohledem na cíle ochrany mo ského prost edí“ jsou objas ovány 
nadregionální požadavky na snížení živin. V této kapitole je popsán vývoj koncentrací a odnos  živin 
na profilech v Labi a na jeho významných p ítocích. 
 
Z hodnocení m rných profil  v brakických a pob ežních vodách vyplývá, že ty i z p ti hodnocených 
vodních útvar  p ekra ují orienta ní hodnoty pro p íslušné typy vodních tok . Je tedy z ejmé, že vnos 
živin z vnitrozemí je v sou asné dob  stále ješt  p íliš vysoký a neumož uje tím pln ní stanovených 
cíl  pro pob ežní a mo ské vody. Toto zjišt ní podporují i výsledky hodnocení profilu Labe v Seeman-
nshöftu, který se nachází na p echodu mezi limnickým a mo ským úsekem Labe. A koliv od roku 
1997 do roku 2015 došlo k významnému snížení pr m rných ro ních koncentrací celkového dusíku 
i celkového fosforu, z stávají aktuální koncentrace i nadále nad cílovou hodnotou pro profil Seeman-
nshöft, která byla stanovena pro celkový dusík na 2,8 mg/l a pro celkový fosfor na 0,1 mg/l. Navíc 
byla u vývoje koncentrací a odnos  p ibližn  od roku 2010 zaznamenána zm na trendu jak v p ípad  
celkového dusíku tak i celkového fosforu. Zastavil se z etelný pokles koncentrací a od té doby kon-
centrace výrazn  meziro n  kolísají. Stejný vývoj je patrný také p i vyhodnocení odnos  obou živin 
normovaných na pr tok. 
 
Detailn jší pohled na vývoj látkových tok  a zdrojové oblasti celkového dusíku a celkového fosforu 
poskytuje bilance látkových tok  v podélném profilu Labe p i zohledn ní jeho nejvýznamn jších p íto-
k . P itom se srovnává p tileté období 1997–2001 p ed implementací RSV s p tiletým obdobím 
2011–2015. U celkového fosforu došlo na mnoha profilech k výraznému poklesu o 40–50 %. Hodné 
zaznamenání je to, že k velkému poklesu odnos  došlo zejména v t ch ástech povodí a ve význam-
ných p ítocích, které v minulosti tvo ily velkou ást celkového odnosu. P íkladem mohou být Vltava a 
Havola, kde došlo ke snížení odtoku o 53 %, resp. 41 %. K výraznému poklesu došlo také v bilan ním 
profilu Labe v H ensku/Schmilce, kde se celkový odnos mezi ob ma obdobími snížil na polovinu. Mé-
n  výrazný pokles ve zne išt ní fosforem byl zaznamenán v bilan ním profilu Seemannshöft, kde 
došlo ke snížení odtoku celkového fosforu o 26 %. Ze srovnání obou bilan ních profil  H en-
sko/Schmilka a Seemannshöft vyplývá, že podíl odtoku celkového fosforu z území eské republiky 
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p edstavoval v období 1997–2001 p ibližn  58 % a v období 2011–2015 se snížil na 39 %. Bilan n  
nejvýznamn jšími p ítoky v celém povodí jsou v sou asné dob  Vltava, Sála a Havola. 
 
Odlišná situace je u zm n odnos  celkového dusíku. Ve v tšin  profil  bylo mezi ob ma obdobími 
zjišt no snížení asto o 20 %. K nejv tšímu poklesu odnos  na úrovni 30 % došlo v povodí Mulde, 
pokles p ibližn  20 % byl zaznamenán v povodí Jizery, Vltavy, erného Halštrova a Sály. Velmi zna-
telný pokles odtoku celkového dusíku na úrovni 30 % byl zjišt n také v ásti povodí Labe mezi profily 
Magdeburg a Seemannshöft. Pokles odnos  v bilan ních profilech H ensko/Schmilka a Seemann-
shöft inil 21 %, resp. 34 %. Podíl odtoku celkového dusíku z území eské republiky p edstavoval 
v období 1997–2001 p ibližn  46 % a v období 2011–2015 se zvýšil na 54 %. Bilan n  nejvýznam-
n jšími p ítoky v celém povodí jsou v sou asné dob  Vltava, Sála, Mulde a horní Labe nad soutokem 
s Vltavou. 
 
Zajímavé srovnání vlivu jednotlivých ástí povodí poskytuje hodnocení specifických látkových odnos  
živin. P epo et látkových tok  celkového dusíku a celkového fosforu na plochu umož uje ur it vý-
znamné zdrojové oblasti živin v povodí. Pro celkový fosfor byly nejvyšší specifické odnosy zjišt ny 
v období 2011–2015 v povodí Mulde, Orlice, v povodí Labe po profil Valy a na Labi mezi profily D ín 
a Dommitzsch. Jako nejmén  zatížená p sobí naopak povodí erného Halštrova, Oh e a Havoly. 
Specifické zatížení bilan ních profil  H ensko/Schmilka a Seemannshöft je velmi podobné a iní asi 
0,03 t fosforu na km2 za rok. Pro celkový dusík byly nejvyšší specifické odnosy zjišt ny v období 
2011–2015 v povodí Orlice, Mulde, Jizery, v povodí Labe po soutok s Vltavou, na Labi mezi profily 
D ín a Dommitzsch a v Sále. Nejmén  zatíženými povodími jsou Havola a erný Halštrov. Specific-
ké zatížení v bilan ních profilech je s 0,9 t dusíku na km2 za rok v H ensku/Schmilce a s 0,6 t dusíku 
na km2 za rok v Seemannshöftu velmi odlišné. 
 
Kapitola 7 „Zdroje a cesty vnosu živin“ shrnuje výsledky analýzy hlavních zdroj  a cest vnos  živin 
do vod v obou ástech povodí Labe. V N mecku se vnosy a zdroje živin kvantifikují na základ  mode-
lování. V eské republice se využívá cílených program  monitoringu. 
 
V n mecké ásti povodí byly modelováním celkového dusíku identifikovány jako hlavní cesty vnosu 
živin do vod podzemní vody / podpovrchový odtok (v pr m ru 40–55 %) a drenáže (v pr m ru 25 %). 
V r zných p írodních lokalitách s odlišnými hydrogeologickými a hydrologickými podmínkami se m ní 
podíl drenáží na celkovém odtoku. Ostatní cesty vnosu v etn  vstup  z bodových zdroj  nejsou ve 
v tšin  oblastí významné. Z výše uvedeného je z ejmé, že hlavním zdrojem zne išt ní vod dusíkem 
v n mecké ásti povodí Labe je zem d lské hospoda ení na p dách a odtok bilan ních p ebytk  
podzemními vodami a drenážemi do povrchových vod. Výsledky modelování vnos  celkového fosforu 
jsou rozmanit jší. Liší se jak z pohledu struktury zdroj  v jednotlivých ástech povodí tak i z pohledu 
p írodních podmínek a hydrologických charakteristik povodí. Z celkového hodnocení n mecké ásti 
povodí Labe vyplývá, že p ibližn  50 % všech zdroj  tvo í zdroje bodové a odtok fosforu z urbanizo-
vaných území. V n kterých spolkových zemích tvo í významnou ást odtok fosforu podzemními vo-
dami nebo drenážním odtokem (Braniborsko, Dolní Sasko a Šlesvicko-Holštýnsko). Zde se podíl od-
toku ve srovnání s ostatními cestami vnosu zvyšuje až na 40–60 %. Z toho je z ejmé, že ve v tší ásti 
povodí Labe v N mecku p edstavují bodové zdroje a urbanizovaná území hlavní zdroj fosforu, v ní-
žinných oblastech se více projevují vnosy z plošných zdroj  souvisejících se specifickými p írodními 
podmínkami a se zem d lským hospoda ením. 
 
V eské ásti povodí Labe byla analyzována významnost zdroj  zne išt ní podle cílených program  
monitoringu v pilotních oblastech. Pro celkový dusík bylo zjišt no, že jasn  dominují zem d lské vno-
sy se 75–85 %. Vliv bodových zdroj  je ve v tšin  oblastí velmi malý a nej ast ji tvo í 10–20 % cel-
kového odtoku. Velmi odlišná je situace v p ípad  celkového fosforu. ást fosforu ze zdroj  pro odnos 
do profilu H ensko/Schmilka je zadržována významnými vodními nádržemi (p edevším Vltavská kas-
káda na Vltav , Nechranice na Oh i, Švihov na Želivce a Se  na Chrudimce). Povodí nad t mito ná-
držemi p edstavuje p ibližn  40 % eské ásti povodí Labe. Ve zbývající ásti povodí je z rozsáhlých 
i detailních studií a separace zdroj  na základ  monitoringu z ejmé, že hlavním zdrojem fosforu jsou 
komunální odpadní vody išt né na istírnách odpadních vod, p ípadn  vypoušt né po nedostate -
ném išt ní ze st edních a malých obcí. Jejich podíl na celkovém odtoku fosforu se podle charakteru 
území pohybuje od 70 do 80 %. Míra vlivu plošných zdroj  byla kvantifikována na základ  rozsáhlého 
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monitoringu povodí ist  zem d lského charakteru bez vlivu jiných zdroj . Na v tšin  území se tyto 
zdroje podílejí pouze 10–20 % na celkovém odtoku fosforu z území. Z porovnání eské a n mecké 
ásti povodí vyplývá, že opat ení ke snižování vnosu slou enin dusíku do vod musí být sm rována 

v eské republice i N mecku k ešení plošných zdroj , a to zejména hospoda ení na zem d lských 
plochách. U vnos  fosforu je situace v každém ze stát  rozdílná. Zatímco v N mecku jsou pro opat-
ení významné jak bodové tak plošné zdroje, v eské republice musí být opat ení cílena výhradn  na 

zdroje bodové. 
 
V kapitole 8 „Opat ení ke snížení vnosu živin“ jsou popsány r zné typy opat ení, která je t eba rea-
lizovat ke snížení vnos  živin. Ú inná strategie se zam uje sou asn  na r zné typy opat ení. Stano-
vení st žejních typ  probíhá podle charakteru p írodní lokality a socioekonomických podmínek v zá-
vislosti na podílu bodového a plošného zne išt ní. Prvním typem jsou opat ení v oblasti zem d lství. 
Mají za cíl udržet rovnováhu mezi erpáním a p ísunem živin. Druhým typem jsou opat ení v oblasti 
išt ní odpadních a komunálních vod. Jsou provád na s cílem p izp sobit išt ní nejlepším dostup-

ným technologiím. Za t etí se posílením potenciálu retence živin sníží jejich koncentrace. Do této sku-
piny pat í opat ení jako obnova mok ad  nebo meandr  v tekoucích vodách. tvrtý typ opat ení spo-
ívá ve zlepšování istoty ovzduší s cílem snížení látkových vnos  p es atmosférickou depozici. Sem 

pat í opat ení, která snižují vnos slou enin dusíku ze spalovacích proces  nap íklad v d sledku do-
pravy nebo získávání energie. 
 
Pro tyto typy opat ení budou podány základní informace o jejich ú innosti s ohledem na snižování 
vnos  živin a na ú inek opat ení z asového hlediska. 
 
Na základ  28 p íklad  z eské republiky a N mecka je ukázáno, že se ú inná opat ení již v mnoha 
p ípadech provád jí. P íklady by mohly blíže oz ejmit, která opat ení jsou za daných socioekonomic-
kých podmínek obzvlášt  vhodná. Pat í sem i nabídka p edávání informací a konzultací. 
 
Kapitola 9 podává „Doporu ení pro dosažení cíl  u podzemních vod, vnitrozemských vod 
a ochrany mo ského prost edí“. V této kapitole jsou dána do souvislosti témata pot eby snížení 
vnos  a opat ení. Je proveden odhad potenciálu jednotlivých opat ení ke snížení vnos  dusíku a fos-
foru pro dosažení cíl  a jmenovit  jsou uvedeny další požadavky na koncep ní postup. 
 
Na hrani ním profilu Labe H ensko/Schmilka mezi eskou republikou a N meckem je pot eba sníže-
ní odnosu celkového dusíku normovaného na pr tok o 15 011 t za rok, což odpovídá pot eb  snížení 
o 33 %, a odnosu celkového fosforu normovaného na pr tok o 579 t za rok, tedy o 38 %. 
 
Na profilu Seemannshöft byla identifikována pot eba snížení odnos  celkového dusíku normovaných 
na pr tok o 17 800 t, což odpovídá pot eb  snížení o 21 %. 
 
Pro tekoucí vody ve vnitrozemí byla zjišt na pot eba snížení odnos  fosforu normovaných na pr tok 
o 1 358 t za rok. 
 
V n mecké ásti povodí Labe iní pot eba snížení vnos  dusíku z p dy do pr sak  podzemních vod 
nejmén  31 000 t. 
 
Pro dosažení nezbytného snížení vnos  dusíku a fosforu, a tím i environmentálních cíl  RSV a Rám-
cové sm rnice o strategii pro mo ské prost edí, se doporu uje koordinovaná implementace následují-
cích deseti opat ení. Opat ení desetibodového plánu jsou p itom všechna stejn  d ležitá. Cíl  ke sní-
žení vnos  lze dosáhnout pouze spole ným plánováním na r zných místech povodí: 
 

1. p izp sobit išt ní odpadních vod nejlepším dostupným technologiím, 
2. zlepšit išt ní odpadních vod ve venkovských oblastech, 
3. novelizovat legislativní požadavky na emise živin z odpadních vod, 
4. d sledn  prosazovat vyhlášku o hnojení, 
5. zlepšit retenci látek na ploše a ve vodních systémech, 
6. hospoda it na ve ejných plochách se šetrným p ístupem k vodám, 
7. jednotn  hodnotit zásoby fosforu v p dách, 
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8. dále zlepšovat monitoring látek ve vodách, 
9. dlouhodob  zlepšovat modelování živin, 
10. efektivn  komunikovat s ve ejností pot ebu snižování vnos  živin. 

 
Pokud má být snižování vnos  živin v povodí Labe do budoucna ú inné, je zásadn  nutné neustále 
spole nost informovat o výhodách komplexn  orientované ochrany vodních tok . V rámci této komu-
nikace je rovn ž nezbytné respektovat a realizovat všeobecn  uznávané principy udržitelného vývoje, 
jejichž pilí i jsou ob hové hospodá ství a obecn  ochrana zdroj . 
 
Na základ  Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe musí být 
doporu ená opat ení deseti-bodového plánu následn  v mezinárodní oblasti povodí Labe konkretizo-
vána a p i realizaci koordinována.  
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 Úvod 2.

Ad hoc skupina expert  „Živiny“ (NP) Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) vypracovala tuto 
Strategii, protože koncentrace živin jsou v ad  vodních útvar  podzemních a povrchových vod tak 
vysoké, že dosud znemož ují dosažení cíl  RSV i Rámcové sm rnice o strategii pro mo ské prost edí 
(2008/56/ES). Vysoký obsah živin vyvolává eutrofizaci vod, což se negativn  projevuje na vodních 
biocenózách tím, že dochází k potla ování typov  specifických druh . Zvláš  citliv  reagují na eutrofi-
zaci n které biologické složky kvality, jako jsou bentické rozsivky (nárostové rozsivky) a submerzní 
makrofyta. 
 
Ke zne išt ní vod živinami – dusíkem a fosforem – dochází jak z plošných a difuzních, tak 
i z bodových zdroj , p i emž vnosy z plošných a difuzních zdroj  pocházejí p evážn  z obd lávaných 
zem d lských ploch, v menší mí e pak z odtoku srážkových vod ze zastav ných a dopravních ploch, 
a vnosy z bodových zdroj  p edevším z išt ní odpadních vod (DWA 2016). Vnosy látek z plošných a 
difuzních zdroj  prochází zpravidla transformací, která je vyvolána nap . pr chodem p dou. Relativní 
podíly plošných a difuzních vnos  a vnos  bodových závisí hlavn  na stupni išt ní odpadních vod a 
hustot  i struktu e obyvatelstva, p i emž rozdíly jsou patrné nejen mezi eskou republikou 
a N meckem, ale i mezi jednotlivými spolkovými zem mi, resp. eskými správními jednotkami. Ploš-
né a difuzní vnosy živin se do povrchových vod, a tudíž i do Severního mo e, dostávají r znými ce-
stami v závislosti na p írodních podmínkách. Z pohledu podzemních vod je kritickým zdrojem vnosu 
živin zem d lské hospoda ení a mén  také difuzní zne išt ní ze sídel. Hlavní živinou, která omezuje 
využívání podzemních vod pro pitné ú ely a prost ednictvím odtoku do povrchových vod také jejich 
dobrý ekologický stav, je dusík, a to p edevším ve form  dusi nan . 
 
Vzhledem k tomu, že vnosy živin mají r zné p í iny, zdroje a cesty a zárove  jsou hlavním d vodem, 
že nebude dosaženo cíl  evropských sm rnic o vodách, je nezbytné, aby k trvalému snížení tohoto 
zatížení v mezinárodním povodí Labe došlo na základ  v decky podložené Strategie ke snížení ob-
sahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe. 
 
Snížení vnos  živin z oblasti zem d lství mimoto p isp je k dosažení cíl  nitrátové sm rnice 
(91/676/EHS) a u bodových zdroj  k dosažení cíl  sm rnice o išt ní m stských odpadních vod 
(91/271/EHS). Snížení vnos  živin p isp je zárove  ke zlepšení stavu vymezených koupacích vod 
podle sm rnice o jakosti vod ke koupání (2006/7/ES) a k dosažení environmentálních cíl  v ásti 
území soustavy Natura 2000 (92/43/EHS). 
 

istá voda je základním p edpokladem pro možnost využívání podzemních a povrchových vod jako 
zdroj  pitné vody pro cca 24,4 mil. obyvatel v povodí Labe. Zárove  plní isté eky, jezera a pob ežní 
vody jako vody ke koupání d ležitou funkci pro rekrea ní ú ely a cestovní ruch, který je v p ímo ských 
a jezerních oblastech také ekonomicky významným faktorem. Po ekologické stránce je isté vodní 
prost edí bez eutrofizace významné proto, že zde žije rozmanitá fauna a flora a že je základním p ed-
pokladem pro stabilitu vodních ekosystém . 
 
Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe je rozd lena do deseti 
kapitol. V kapitole „Eutrofizace“ (kapitola 3) je vysv tlen ú inek nadm rného p ebytku živin na vodní 
spole enstva. Následující kapitola charakterizuje „Monitoring a hodnocení živin“ (kapitola 4) povrcho-
vých vod a podzemních vod v eské republice a v N mecku. V kapitolách „Hodnocení stavu a analý-
za nedostatk “ (kapitola 5 a 6) jsou na základ  aktuálních dat popsány pro každou kategorii vod 
zvláš  nezbytné kroky ke snížení vnos  dusíku a fosforu. V následující kapitole jsou identifikovány 
„Zdroje a cesty vnosu živin“ (kapitola 7) na základ  dat z monitorovacích program  a výsledk  mode-
lování a charakterizovány st žejní prostorové body zvláš  významných cest a zdroj  vnosu. Na to 
navazují „Opat ení ke snížení vnosu živin“ (kapitola 8), zam ená na tyto oblasti: 
 

1. odpadní vody a komunální vodní hospodá ství, 
2. obd lávání zem d lských ploch, 
3. retenci živin v krajin , 
4. monitoring a hodnocení, 
5. osv tu a vzd lávání. 
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Tato opat ení jsou podložena p ípadovými studiemi a p íklady úsp šn  realizovaných opat ení. Na 
záv r následují „Doporu ení“ (kapitola 9) plánovaných a ekologicky nezbytných opat ení, která do-
hodly eská republika a N mecko za ú elem dosažení cíl  u podzemních vod, vnitrozemských vod 
a ochrany mo ského prost edí. Vzhledem k tomu, že Polsko se na ploše celého povodí Labe podílí 
jen 0,2 % a Rakousko 0,6 %, nejsou vnosy živin ani opat ení v t chto oblastech zohledn ny. 
 
V aktualizovaném Plánu oblasti povodí pro n meckou ást oblasti povodí Labe na období 2016 až 
2021 bylo uvedeno, že vnosy dusíku z povodí Labe do Severního mo e bude nutno celkem snížit p i-
bližn  o 30 000 t nebo o 18 % a vnosy fosforu p ibližn  o 38 %. Pro druhé plánovací období se o e-
kává, že naplánovaná opat ení povedou v hrani ním profilu H ensko/Schmilka ke snížení vnos  dusí-
ku o 8,5 % a vnos  fosforu o 6,1 % a na bilan ním profilu Seemannshöft dojde k poklesu vnos  dusí-
ku o 7,3 % a vnos  fosforu o 6,1 %. 
 
Aktuální hodnocení podporují dosud zjišt né pot eby snížení; konkrétn  je po vyhodnocení období let 
2011 až 2015 pot eba snížit dusík u pob ežních vod o 17 800 t, fosfor u vnitrozemských vod o 1 358 t 
a dusík u podzemních vod minimáln  o 31 000 t. 
 
Na základ  p edkládané Strategie budou naplánována opat ení pro t etí plánovací období a provede-
na aktualizace odhadu jejich ú ink . 
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 Eutrofizace 3.

3.1 Ú inky nadm rného množství živin na vodní spole enstva 
Eutrofizace je definována jako proces zvyšování produkce organické hmoty ve vod , ke které dochází 
p edevším na základ  zvýšeného p ísunu živin, zejména fosforu a dusíku (OECD 1982). Lze rozlišo-
vat p irozenou eutrofizaci, jejíž hlavní p í inou je splach živin z p dy a rozklad mrtvých organism , 
a eutrofizaci antropogenní, kdy je nadm rné obohacování vod živinami zp sobeno jako d sledek lid-
ské innosti, a to p edevším: 

 vypoušt ním komunálních a pr myslových odpadních vod do vodních tok  (vypoušt ní ne išt -
ných i nedostate n  išt ných odpadních vod, odleh ování jednotných kanaliza ních systém , 
vysoké emise fosforu do odpadních vod nap . p i používání fosforem bohatých mycích pro-
st edk  pro tzv. profesionální užití), 

 splachy, erozí, transportem z drenáží a vyluhováním živin z hnojených, resp. obd lávaných ze-
m d lských ploch, 

 intenzivním hospodá ským využitím vod (krmení ryb a hnojení rybník , rekrea ní využívání, 
plavba). 

 
Vstupy dusíku a fosforu do vodních ekosystém  pocházejí jak z bodových zdroj , které se dají jasn  
lokalizovat a snadn ji monitorovat, tak i ze zdroj  plošných (a difuzních), které lze identifikovat, kvan-
tifikovat, respektive regulovat mnohem obtížn ji. Relativní pom r t chto dvou typ  zdroj  se 
v jednotlivých povodích m že podstatn  lišit, a to v závislosti na hustot  obyvatelstva a dalších socio-
ekonomických podmínkách, na daných geologických podmínkách a využití krajiny i p dy. 
 
M itelným ukazatelem eutrofizace je fytoplankton. Ten je tvo en p evážn  zelenými asami, rozsiv-
kami a sinicemi. Eutrofizace významn  pozm uje strukturu vodních spole enství. Eutrofní vody jsou 
sice vysoce produktivní, produkují tedy množství biomasy, ale podmínky v nich sv d í jen úzké škále 
organism . Obecn  platí, že s nár stem biomasy se zárove  celkov  oslabuje biodiverzita a odolnost 
v i externím rušivým vliv m, a tím i stabilita ekosystému (Cleland 2011; HELCOM 2009). 
 
Zvýšené hladiny živin ve vodách umí nejlépe využít zelené asy, rozsivky a sinice (obecn  fytoplank-
ton) a n které druhy vyšších rostlin. Známým projevem tohoto procesu je masový rozvoj fytoplankto-
nu v podob  sinicového vodního kv tu i vegeta ního zákalu vody ostatním fytoplanktonem. 
 
Dalším negativním d sledkem zvýšeného výskytu fytoplanktonu je narušení kyslíkového režimu. 
Z toho vyplývající masové odumírání vzniklé biomasy zap í i uje snížení koncentrace kyslíku, který je 
ve zvýšené mí e spot ebováván bakteriemi p i rozkladu biomasy as. Pokles obsahu kyslíku ve vod  
m že vést k úhynu ryb a bezobratlých organism . K úhynu vyšších organism  však m že dojít také 
už v prvotních fázích vodního kv tu, kdy sinice, p íp. zelené asy i rostliny intenzivn  rostou, a p itom 
stoupá hodnota pH a vznikají toxické formy slou enin dusíku. 
 
Masivním rozvojem biomasy primárních producent  dochází k omezení pr niku slune ního sv tla, 
které mají organismy žijící u dna k dispozici, což vede také k narušení kyslíkového režimu. P i hladin  
se fotosyntetickou inností vytvá ejí podmínky p esycení kyslíkem s vysokou hodnotou pH. 
 
B hem dne autotrofní organismy kyslík produkují, v no ních hodinách však v d sledku jejich respi-
ra ní aktivity rozpušt ný kyslík ubývá. Ve vod  pak, zejména v ranních hodinách, vzniká tém  
anoxické prost edí (chudé na kyslík), které m že být pro ostatní organismy smrtelné. P i mikrobiálním 
rozkladu odum elé biomasy m že dojít až k vy erpání veškerého rozpušt ného kyslíku, ímž dochází 
ke vzniku hypoxických i anoxických „dead zones“. Tyto zóny se nacházejí v lét  v mnoha sladko-
vodních jezerech a nádržích. V mo ích a oceánech jsou anoxickými podmínkami postiženy zejména 
p isedle žijící organizmy. Hynout mohou též ryby a organismy dna, nepoda í-li se jim tyto zóny opus-
tit. 
 
Koncentrace chlorofylu-a (Chl-a) je indikátorem aktivní biomasy fytoplanktonu. V Labi jsou v profilu 
H ensko/Schmilka dosahovány v letních m sících maximální hodnoty p es 150 μg/l. Ve Schna-
ckenburgu vystupují v lét  hodnoty až na 300 μg/l. V porovnání nap . s Rýnem jsou hodnoty v Labi 
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v letním období v n kterých letech více než desetinásobn  vyšší, což akcentuje problematiku eutrofi-
zace vnitrozemského úseku toku Labe. Fischer (2015) diskutuje, že vedle abiotických faktor , jako je 
doba zdržení fytoplanktonu ve vodním systému nebo sv telné a živinové pom ry, hraje ve stojatých 
vodách d ležitou roli také vyžírací tlak na populace as. Vývoj fytoplanktonu v toku Labe m že být 
významnou m rou ovlivn n externími faktory, nap . v p ítocích nebo v povodí. V tekoucích vodách 
m že vysoká hustota fytoplanktonu pozm nit složení makrozoobentosu, a tím také vést k degradova-
ným spole enstvím. 
 
S p ibývajícím oteplováním se v trychtý ovitém ústí Labe vytvá í ve vegeta ním období kyslíkový defi-
cit, který v parném lét  n kdy dosahuje až pod kritickou hodnotu 3 mg/l kyslíku. Tažné ryby se nemo-
hou p es takový úsek dostat, anebo jich propluje jen ást. Vedle hydromorfologických zm n v d sled-
ku regula ních zásah  do toku je další významnou p í inou, ovliv ující vytvá ení t chto kyslíkových 
deficit , sekundární zne išt ní zp sobené odum elou biomasou, která se m že v d sledku nadbytku 
živin masov  množit nad jezem Geesthacht na úseku Horního a St edního Labe. To je další význam-
ný doklad d ležitosti problematiky eutrofizace (FGG Elbe 2017). 
 
V Severním mo i dochází ob as p i vy erpání k emi itan  a také fosfore nan , ale ješt  p i dosta ují-
cím množství dusíku po vodním kv tu rozsivek, k masovému výskytu as rodu Phaeocystis, který je 
schopný využívat organické slou eniny P jako zdroj fosforu (BLMP-AG EG-WRRL 2007; Admiraal a 
Veldhuis 1987). Vedle negativních dopad  na soustavu potravních et zc  vede masový výskyt t ch-
to as, ozna ovaných také jako „p nové asy“, obdobn  jako u sinic k tvorb  odolné p ny na plážích. 
 
Také v nádržích dochází k projev m eutrofizace obvykle v letních m sících, tedy v období 
s dostatkem tepla a sv tla. Jedním z d sledk  eutrofizace je pak i snížená samo isticí schopnost 
vodních tok  a nádrží. 
 
D sledky eutrofizace p sobí komplikace v oblasti úpravy vody pro pitné ú ely, kdy dochází ke zhor-
šení organoleptických vlastností vyrobené vody, k sekundárnímu mikrobiálnímu zne išt ní i k uvol-

ování hygienicky závadných látek do vody. Masivní rozvoj sinic se m že negativn  projevit na lid-
ském zdraví, kdy se t lo p i koupání dostává do kontaktu s toxiny sinic (cyanotoxiny) nebo p i požití 
vody. 

3.2 Živiny jako limitující faktor v jezerech, vodních tocích a pob ežních vodách 
Ve vodních ekosystémech je r st sinic, as a rostlin limitován r znými živinami. Podle Redfielda 
(Redfield a kol. 1963) je optimální pom r dusíku a fosforu pro r st fytoplanktonu 16 mol N na 1 mol P, 
resp. 7 g N na 1 g P (7:1 ve váhových jednotkách). Adekvátn  pak výrazn  nižší pom r N/P poukazu-
je na možné omezení dusíku p i primární produkci fytoplanktonu, zatímco vyšší pom r N/P nazna uje 
možné omezení fosforu (BLMP-Ad-hoc-AG Nährstoffreduktionsziele und Eutrophierung Ostsee 
2014). Obecn  platí, že nadm rné vnosy živin se negativn  projevují nejen v povrchových vnitrozem-
ských a podzemních vodách, nýbrž že v d sledku kumulace odnos  významn  ovliv ují také stav 
brakických a pob ežních vod i stav mo í. V jezerech je limitujícím initelem r stu zpravidla koncentra-
ce dostupného fosforu. V hlubokých stratifikovaných jezerech je epilimnion od hlubokých vrstev vody 
bohatých na živiny odd len, takže v letním období mohou živiny p sobit na r st jen v omezené mí e. 
Na dn  se však mohou p edevším v eutrofních jezerech za anaerobních podmínek z usazené bioma-
sy, resp. ze sediment  zp tn  uvol ovat fosfore nany a amonné ionty (tzv. vnit ní zatížení). Výzkumy 
živých organism  nadto ukázaly, že sezónní pr b h limitace se m že mezi jezery lišit. Hluboká jezera 
Severon mecké nížiny byla limitována p evážn  fosforem, zatímco v m lkých polymiktických jeze-
rech dochází k sezónnímu st ídání od limitace fosforem na ja e po limitaci dusíkem a sv tlem 
v pr b hu roku. Vedle minimalizace vnosu živin je t eba pé i o jezera zam it tak, aby z stávala za-
chována p irozená soustava potravních et zc . Prost ednictvím plán  chovu ryb a regulací rekrea -
ního využívání je t eba zabezpe it p írod  blízké b ehové struktury, rozmanitost makrofyt a dostate -
nou p ítomnost filtrujícího zooplanktonu (jako biofiltry), aby nedocházelo k reeutrofizaci (Kasprzak a 
kol. 2007). 
 
Ve vodních tocích je r st fytoplanktonu omezován krom  proud ní vody také koncentracemi fosforu. 
P itom se m že as od asu vyskytnout také letní limitace dusíkem, pokud je v d sledku inkorporace 
N fytoplanktonem a jinými organismy vy erpána zásoba rozpušt ného N ve vodním sloupci (Hecky a 
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Kilham 1988; Conley 2000). B žn  se vyskytující limitace fosforem ve vodních tocích je zp sobována 
tím, že fosfor vytvá í se železem, hliníkem a vápníkem i dalšími kationty, ale i s jílovými minerály t ž-
ko rozpustné slou eniny a usazuje se v d sledku sedimenta ních proces  v úsecích se zklidn ným 
proud ním, nap . mezi výhonovými poli, v údolních nivách, p íkopech nebo p ístavních nádržích 
(Reddy a kol. 1999). V letních m sících s malými pr toky m že v toku Labe docházet vedle limitace 
fosforem také k limitaci k emíkem (Si). Díky malé vodnosti a s ní související dlouhé dob  dotoku má 
fytoplankton na trase toku k dispozici dlouhý asový úsek k intenzivnímu r stu, v jehož pr b hu m že 
fytoplankton dostupný rozpušt ný k emík vy erpat (Böhme a kol. 2006). 
 
V pob ežních vodách a v mo ích omezuje primární produkci p edevším dusík. Zatímco fosfor 
v povrchových vodách koaguluje v reakcích se železem a jinými kationty (neplatí pro jezera chudá na 
železo) a ukládá se v sedimentu, odkud se m že pom rn  obtížn  uvol ovat, dochází v pob ežních 
vodách a v mo ích za anaerobních podmínek v lét  k redukci síran  až na sulfidy. Tím se snižuje ob-
sah hydroxid  železa schopných fosfor vázat, a ionty fosfore nan  se uvol ují. Dochází tak k tém  
kompletní remobilizaci fosforu, který tak p estává p sobit jako omezující initel eutrofizace (UBA 
2004; BLMP-AG EG-WRRL 2007). V úsecích brakických vod, tedy v estuárech a pob ežních zónách, 
jsou pom ry složit jší: zde p echází jarní limitace fosforem asto do letní limitace dusíkem (BLMP-AG 
EG-WRRL 2007). V mo ských a estuárových habitatech m že r st fytoplanktonu omezovat vedle 
faktor  sv tla, fosforu a dusíku také k emík. K emík (Si) je základní živinou pro rozsivky, které tvo í 
nejv tší skupinu mo ského planktonu. Pokud je v jarním období k dispozici dostatek sv tla, vytvá í se 
vodní kv t s dominancí rozsivek, jejichž r st se s ubývajícími zásobami k emi itan  b hem jara za-
stavuje. Pokud je však v eutrofních vodách k dispozici ješt  dostatek fosforu a dusíku, rozvíjí se dru-
hý, k emi itany neomezený vodní kv t s dominantní skupinou bi íkovc . Tím je sice k emík omezující 
živinou, na rozdíl od dusíku však nep ispívá k projev m eutrofizace, jako je vodní kv t a jím zp sobe-
ná spot eba kyslíku (BLMP-AG EG-WRRL 2007; BLMP-Ad-hoc-AG Nährstoffreduzierung des BLMP 
2011). 
 
Souhrnn  lze konstatovat, že r st spole enstev organism  ve vnitrozemských vodách omezuje roz-
hodujícím zp sobem fosfor a v pob ežních vodách zpravidla dusík. P í inou sezónn  a lokáln  pro-
m nlivé limitace živinami jsou r zné biogeochemické ro ní cykly dusíku a fosforu. P itom hrají ur itou 
úlohu procesy remobilizace fosforu ze sediment , ztráty dusíku p i denitrifikaci a potenciální kompen-
zace nedostatku dusíku pomocí jeho fixace (Conley 2000; Klein 2008). Pro kontrolu dopad  eutrofi-
zace ve vodním prost edí jako celku, tedy s ohledem na sladké, brakické i mo ské vody, je proto ne-
zbytné, aby došlo ke snížení obou t chto živin sou asn . 
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 Monitoring a hodnocení živin 4.

4.1 Monitoring a hodnocení živin v eské republice 
Monitoring povrchových a podzemních vod 
Programy pro zjiš ování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod vychází z národní legisla-
tivy, zejména ze zákona o vodách . 254/2001 Sb. a provád cích p edpis  (vyhláška . 98/2011 Sb., 
vyhláška . 5/2011 Sb.). D lí se na Rámcový program monitoringu, Program monitoringu povrcho-
vých vod a Program monitoringu podzemních vod. 
 
Krom  monitoringu povrchových a podzemních vod, zahrnujícího požadavky na hodnocení stavu 
vodních útvar , má R další specifický monitoring, zam ený na požadavky vycházející ze sm rnice 
Rady 91/676/EHS o ochran  vod p ed zne išt ním dusi nany ze zem d lských zdroj  (nitrátová 
sm rnice). Transpozice nitrátové sm rnice je zajišt na prost ednictvím § 33 zákona o vodách 
. 254/2001 Sb. Uvedený paragraf vymezuje pojem zranitelné oblasti. 

 
Zranitelné oblasti jsou v eské republice vymezeny pouze na ásti území a ve ty letých cyklech re-
vidovány. V roce 2016 byl podíl zranitelných oblastí 41,9 % rozlohy R. Pro tyto ú ely je provád n 
specifický monitoring povrchových vod v gesci státních podnik  Povodí. Monitoring je len n na hlav-
ní profily s monitoringem každý rok a vedlejší profily, které se monitorují ve ty letých cyklech, p i-
emž ve vymezených zranitelných oblastech je hustota sledování vyšší. Monitoring podzemních vod 

pro nitrátovou sm rnici je zajiš ován monitoringem jakosti podzemních vod, který provádí HMÚ. 
 
V tšina vod je monitorována v souladu s RSV. Jako dopl kový zdroj dat se používá v R monitoring 
v místech odb ru povrchových a podzemních vod pro zásobování pitnou vodou. 
 
Hodnocení stavu vodních útvar  v R 
Živiny jsou sou ástí hodnocení ekologického stavu i potenciálu útvar  povrchových vod, a to jak pro 
eky a jezera, tak i pro chemický stav útvar  podzemních vod. 

 
Živinové podmínky 
a) Povrchové vody – tekoucí 
Typologické len ní vod v eské republice je upraveno vyhláškou Ministerstva životního prost edí 
a Ministerstva zem d lství . 49/2011 Sb., o vymezení útvar  povrchových vod. Typologie je založena 
na ty ech popisných charakteristikách: úmo í, nadmo ské výšce, geologickém podloží a ádu toku pod-
le Strahlera. Jednotlivé charakteristiky jsou dále len ny do kategorií, které jsou uvedeny v tab. 4-1. 

Tab. 4-1: Popisné charakteristiky typ  povrchových vod tekoucích v eské republice 

Popisná  
charakteristika 

Pozice  
v ty místném kódu 

Po et kritérií popisné 
charakteristiky Kritérium Kód kritéria 

úmo í A 3 

Severní mo e 1 

Baltské mo e 2 

erné mo e 3 

nadmo ská výška h 
[m n. m.] B 4 

h < 200 1 
200  h < 500 2 
500  h < 800 3 

h  800 4 

geologie C 2 
krystalinikum a vulkanity 1 
pískovce, jílovce, kvartér 2 

ád toku dle Strahlera D 3 
potoky ( ád 1–3) 1 

í ky ( ád 4–6) 2 
eky ( ád 7–9) 3 

 
Na území R bylo podle uvedených dokument  vymezeno celkem 21 zonálních typ , které zahrnují 
první t i charakteristiky. Následn  byla p idána charakteristika ur ující ád toku podle Strahlera a tím 
došlo ke zvýšení po tu typ  na 47. Tato úrove  typologie, zahrnující všechny ty i charakteristiky 
uvedené v tab. 4-1, je ozna ována jako jemné len ní. Toto len ní bylo zachováno, pouze byla 
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v p vodním ty místném kódu typu nahrazena typologická charakteristika „úmo í“ univerzálním zna-
kem X, který reprezentuje všechna t i úmo í. Výsledné typy pro hodnocení, kterých je 21, pak mají 
tvar X-B-C-D. 
 
Pro vodní toky v eské ásti povodí Labe jsou na základ  jejich len ní ur eny typov  specifické 
hodnoty (cílové hodnoty), které jsou uvedeny jako požadavky na velmi dobrý stav (hranice velmi dob-
rý/dobrý stav), resp. dobrý stav (hranice dobrý/st ední stav). Pro ukazatel celkový fosfor je cílová 
hodnota pro dobrý stav stanovena v rozmezí od 0,05 do 0,15 mg/l jako medián dle typu. Pro ukazatel 
dusi nanový dusík je hranice dobrého/st edního stavu stanovena v rozmezí od 3,4 do 4,5 mg/l a pro 
ukazatel amoniakální dusík v rozmezí od 0,08 do 0,23 mg/l vždy jako medián – viz tab. 4-2. Výše 
uvedené cílové hodnoty byly využity p i hodnocení stavu vodních útvar  v druhém plánovacím cyklu. 
 
Pro hodnocení stavu vodních útvar  kategorie eka pro t etí plánovací cyklus se p edpokládá zp ís-
n ní cílových hodnot dobrého stavu v souladu s metodikou VÚV TGM (Rosendorf a kol. 2011). Tyto 
hodnoty jsou v tab. 4-2 uvedeny kurzívou a šed  podbarveny. 

Tab. 4-2: Cílové hodnoty pro živiny použité pro hodnocení všeobecných fyzikáln -chemických složek ekologického stavu útvar  
povrchových vod tekoucích ve druhém plánovacím cyklu v eské republice 

Živinové podmínky TP 
[mg/l] 

PO4-P 
[mg/l] 

NO3-N 
[mg/l] 

NH4-N 
[mg/l] 

Charakteristická hodnota medián medián medián maximum medián 

U
pr

av
en

ý 
ty

p 
út

va
ru

 p
ov

rc
ho

vé
 v

od
y 

ka
te

go
rie

 e
ka

 

X-1-1-1 0,15 0,07 0,05 3,8 3,8 5,6 0,23 0,15 

X-1-1-2 0,15 0,07 0,05 4,5 3,8 5,6 0,23 0,15 

X-1-1-3 0,15 0,07 0,05 4,5 3,8 5,6 0,23 0,15 

X-1-2-1 0,15 0,07 0,05 3,8 3,8 5,6 0,23 0,15 

X-1-2-2 0,15 0,07 0,05 4,5 3,8 5,6 0,23 0,15 

X-1-2-3 0,15 0,07 0,05 4,5 3,8 5,6 0,23 0,15 

X-2-1-1 0,1 0,05 0,035 3,8 3,2 5,6 0,23 0,1 

X-2-1-2 0,15 0,05 0,035 4,5 3,2 5,6 0,23 0,1 

X-2-1-3 0,15 0,05 0,035 4,5 3,2 5,6 0,23 0,1 

X-2-2-1 0,1 0,05 0,035 3,8 3,2 5,6 0,23 0,1 

X-2-2-2 0,15 0,05 0,035 4,5 3,2 5,6 0,23 0,1 

X-2-2-3 0,15 0,05 0,035 4,5 3,2 5,6 0,23 0,1 

X-3-1-1 0,07 0,045 0,03 3,4 2,3 4,6 0,16 0,08 

X-3-1-2 0,1 0,045 0,03 3,8 2,3 4,6 0,16 0,08 

X-3-1-3 0,15 0,045 0,03 3,8 2,3 4,6 0,16 0,08 

X-3-2-1 0,07 0,045 0,03 3,4 2,3 4,6 0,16 0,08 

X-3-2-2 0,1 0,045 0,03 3,8 2,3 4,6 0,16 0,08 

X-4-1-1 0,05 0,03 0,02 3,4 1 1,4 0,08 0,05 

X-4-1-2 0,05 0,03 0,02 3,4 1 1,4 0,08 0,05 

X-4-2-1 0,05 0,03 0,02 3,4 1 1,4 0,08 0,05 

X-4-2-2 0,05 0,03 0,02 3,4 1 1,4 0,08 0,05 

Kurzívou a šedým podbarvením jsou uvedeny hodnoty tzv. p ísn jších cíl , které budou využity v dalším plánovacím období. 

 
b) Povrchové vody – stojaté 
Všechny vodní útvary kategorie jezero v eské republice jsou s ohledem na kritérium velikosti 
(0,5  km2) vymezeny jako siln  ovlivn né vodní útvary – tzv. HMWB (p ehrady, rybníky), p ípadn  
um lé vodní útvary – AWB (zatopené d lní jámy), hodnotí se tedy ekologický potenciál. T chto útvar  
je v eské republice vymezeno s ohledem na použitou typologii celkem 77.  
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Tab. 4-3: Popisné charakteristiky typ  siln  ovlivn ných a um lých vodních útvar  – kategorie jezero v eské republice 

Popisná charakteristika Pozice Po et kritérií Kritérium Kód 

Nadmo ská výška h [m n. m.] A 3 
h < 200 1 

200  h < 700 2 
h  700 3 

Zem pisná ší ka zš [°] B 1 48,63443 N  zš < 50,79530 N 1 
Zem pisná délka zd [°] C 1 12,35094 E  zd < 18,53515 E 1 

Maximální hloubka zmax [m] D 2 
zmax < 13 1 
zmax  13 2 

Geologie E 2 
krystalinikum a vulkanity 1 
pískovce, jílovce, kvartér 2 

Velikost A [km2] F 1 A > 0,5 1 

Pr m rná hloubka vody z [m] G 2 
z < 5 1 
z  5 2 

Doba zdržení TRT v letech H 3 
TRT  0,1 1 

0,1 < TRT < 0,5 2 
TRT  0,5 3 

 
Typov  specifické hodnoty (cílové hodnoty) koncentrace celkového fosforu pro dobrý ekologický po-
tenciál jsou odvozeny z typov  specifických hrani ních hodnot v tekoucích vodách podle metodiky 
Rosendorfa (Rosendorf a kol. 2011), které byly aplikovány na vodu p ítoku. Pro výpo ty koncentrace 
celkového fosforu v jednotlivých typech nádrží byl použit vztah retence fosforu v jezerech podle   
Vollenweidera korigovaný pro použití v nádržích (Hejzlar a kol. 2006). Pro hodnocení koncentrace 
celkového fosforu se používají data zjišt ná poblíž hráze ve sm sném vzorku z epilimnia b hem ve-
geta ního období duben– íjen. Mez stanovitelnosti používaných analytických metod pro stanovení 
ukazatele celkový fosfor musí být rovna nebo nižší než 30 % NEK pro odpovídající hrani ní hodnoty 
mezi dobrým a st edním potenciálem v eské republice. 
 
Cílové hodnoty pro ukazatel celkový fosfor jsou stanoveny jako hranice pro dosažení dobrého ekolo-
gického potenciálu a pohybují se v rozmezí od 0,015 do 0,060 mg/l dle typu vodního útvaru. 

Tab. 4-4: Cílové hodnoty pro ukazatele všeobecných fyzikáln -chemických složek ekologického potenciálu útvar  stojatých 
povrchových vod 

Ži
vi

no
vé

 p
od

m
ín

ky
 

C
ha

ra
kt

er
is

tic
ká

 h
od

no
ta

 Kód typu vodního útvaru 

1-
B

-C
-D

-E
-F

-G
-1

 

1-
B

-C
-D

-E
-F

-G
-2

 

1-
B

-C
-D

-E
-F

-G
-3

 

2-
B

-C
-D

-E
-F

-G
-1

 

2-
B

-C
-D

-E
-F

-G
-2

 

2-
B

-C
-D

-E
-F

-G
-3

 

3-
B

-C
-D

-E
-F

-G
-1

 

3-
B

-C
-D
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TP 
rozmezí  
dobrý/st ední 
potenciál [mg/l] pr

m
r 

0,060 0,040 0,030 0,040 0,030 0,020 0,025 0,020 0,015 

 
c) Podzemní vody 
Vyhláška . 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajon  a útvar  podzemních vod, zp sobu 
hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech program  zjiš ování a hodnocení stavu podzem-
ních vod, ve zn ní pozd jších p edpis , stanoví normy jakosti pro ukazatele dusi nany ve výši 
50 mg/l (což odpovídá 11,3 mg/l dusi nanového dusíku); dle ustanovení § 7 zmín ného p edpisu jsou 
pro podzemní vody s p ímo závislými povrchovými vodami stanoveny p ísn jší, tzv. prahové hodnoty, 
a to v rozmezí 15,05 až 19,92 mg/l (což odpovídá hodnotám ekologického stavu povrchových vod 3,4 
až 4,5 mg/l dusi nanového dusíku). Pro ukazatel dusitany je stanovena hodnota 0,5 mg/l (což odpo-
vídá hodnot  0,15 mg/l dusitanového dusíku), pro amonné ionty je stanovena hodnota 0,21 až 0,5 
mg/l, což p ibližn  odpovídá rozmezí 0,16 až 0,39 mg/l amoniakálního dusíku, a pro fosfore nany 
prahová hodnota 0,5 mg/l (odpovídá 0,163 mg/l PO4-P). 
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4.2 Monitoring a hodnocení živin v N mecku 
Obecn  
Pro n meckou ást povodí Labe platí pro monitoring v povrchových vodách a pro hodnocení výsledk  
monitoringu požadavky novelizované Spolkové vyhlášky o povrchových vodách (OGewV) z roku 
2016. Ustanovení k živinám na úrovni vodních útvar  jsou ošet ena v § 5 formou orienta ních hodnot 
pro všeobecné fyzikáln -chemické složky kvality, které se používají ke klasifikaci ekologického stavu 
a ekologického potenciálu. Tyto orienta ní hodnoty jsou cílové veli iny, které podle obecného pojetí 
indikují tok energie a látek odpovídající dobrému stavu/potenciálu v p íslušném vodním útvaru. Záro-
ve  vodní ekosystém vykazuje v rozsahu t chto hodnot vysokou odolnost v i narušením a vn jším 
vliv m. Hodnoty relevantních ukazatel  dobrého stavu/potenciálu pro živiny jsou uvedeny ve Spolko-
vé vyhlášce o povrchových vodách v p íloze 7 v tabulce 2.12 pro vodní toky, v tabulce 2.2 pro jezera 
a v tabulce 2.3 pro brakické a pob ežní vody. 
 
Krom  toho jsou v § 14 této vyhlášky stanoveny v oblastech povodí mimo ádné environmentální cíle 
pro dusík za ú elem ochrany mo ských vod. U ek, které se jako Labe vlévají do Severního mo e, 
nesmí celková koncentrace dusíku p ekro it na rozhraní limnického a mo ského úseku hodnotu 
2,8 mg/l jako ro ní pr m r. 
 
Nabytím ú innosti novely Spolkové vyhlášky o povrchových vodách došlo k další konkretizaci poža-
davk  na sledování, resp. na monitoring. Požadavky na frekvenci a etnost monitorování jsou stano-
veny v § 10 ve spojitosti s p ílohou 10. Stav živin se ve vodním útvaru sleduje minimáln  jednou za 
šest let v rámci 4 až 13 odb r  vzork  v p íslušném roce. U ady vodních útvar  probíhá sledování 
v kratším intervalu m ení. 
 
Pro podzemní vody platí požadavky uvedené ve vyhlášce o podzemních vodách (GrwV, 2010). V § 5 
ve spojitosti s p ílohou 2 GrwV jsou stanoveny cílové veli iny pro živiny – dusi nany a amonné ionty, 
které jsou ozna eny jako prahové hodnoty. Paragraf 9 ve spojitosti s p ílohou 4 GrwV obsahuje poža-
davky na reprezentativní monitoring chemického stavu podzemních vod. Zjiš ování chemického stavu 
podzemních vod se provádí podle § 6 GrwV. Zm nou zn ní vyhlášky o podzemních vodách v roce 
2017 (První na ízení ke zm n  vyhlášky o podzemních vodách ze dne 4. kv tna 2017) byly do se-
znamu zne iš ujících látek a indikátor  se stanovenou prahovou hodnotou za azeny také živiny – 
orthofosfore nany (PO4

3-) a dusitany. 
 
Povrchové vody – vodní toky 
Vodní toky v n mecké ásti povodí Labe jsou p i azeny dv ma ekoregion m s 20 typy, resp. podtypy 
vodních tok  (tab. 4-5). Krom  toho jsou navíc vymezeny ty i typy útvar  tekoucích vod nezávislých 
na ekoregionu. V rámci této diferenciace typ  se orienta ní hodnoty, jako požadavky na dobrý 
stav/potenciál, pohybují pro formy fosforu v rozmezí od 0,07 mg/l do 0,20 mg/l pro fosfore nanový 
fosfor (PO4-P) a od 0,10 mg/l do 0,30 mg/l pro celkový fosfor jako aritmetický pr m r z ro ních 
pr m r  maximáln  t í za sebou následujících kalendá ních let. Hodnoty v horní ásti t chto rozmezí 
platí zpravidla pro vodní toky marší nebo tekoucí vody organického typu. Orienta ní hodnoty pro 
amoniakální dusík (NH4-N) kolísají od 0,10 mg/l do 0,30 mg/l. Požadované hodnoty pro volný amo-
niak, vyjád ený jako NH3-N, a pro dusitanový dusík (NO2-N) jsou výrazn  nižší a pohybují se v roz-
mezí 1 μg/l až 2 μg/l, resp. 30 μg/l až 50 μg/l. Diferencované požadované hodnoty zohled ují 
p edevším chemismus vodních tok  charakterizovaný daným prost edím. Dusi nany jsou ve Spolko-
vé vyhlášce o povrchových vodách vedeny jako prioritní látka, pro niž platí NEK 50 mg/l (což odpoví-
dá 11,3 mg/l dusi nanového dusíku). Hodnocení vodních tok  v n mecké ásti povodí Labe se pro-
vádí na základ  63 situa ních a 2 800 provozních m rných profil .  
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Tab. 4-5: Orienta ní hodnoty dusíku a fosforu vodních tok  v N mecku 

Ekoregion Typ Název 

Po et 
ÚPV 

v n m. 
ásti  

oblasti 
povodí 

o-PO4-P
[mg/l] 

TP 
[mg/l] 

NH4-N 
[mg/l] 

NH3-N 
[μg/l] 

NO2-N 
[μg/l] 

9: 
Centrální vyso ina,  
nadmo ská výška  
cca 200–800 m a vyšší 

5 Potoky Centrální vyso iny k emitého 
typu, bohaté na hrubozrnný materiál 362  0,07  0,10  0,10  1  30 

5.1 Potoky Centrální vyso iny k emitého 
typu, bohaté na jemný materiál 3  0,07  0,10  0,10  1  30 

6 
Potoky Centrální vyso iny karboná-
tového typu, bohaté na jemný mate-
riál 

123  0,07  0,10  0,10  2  50 

6 K 
Potoky Centrální vyso iny karboná-
tového typu, bohaté na jemný mate-
riál (keuper) 

14  0,07  0,10  0,10  2  50 

7 
Potoky Centrální vyso iny karboná-
tového typu, bohaté na hrubozrnný 
materiál 

11  0,07  0,10  0,10  2  50 

9 
eky Centrální vyso iny k emitého 

typu, bohaté na jemný až hrubozrnný 
materiál 

55  0,07  0,10  0,10  1  30 

9.1 
eky Centrální vyso iny karbonáto-

vého typu, bohaté na jemný až 
hrubozrnný materiál 

9  0,07  0,10  0,10  2  50 

9.1 K 
eky Centrální vyso iny karbonáto-

vého typu, bohaté na jemný až 
hrubozrnný materiál (keuper) 

2  0,07  0,10  0,10  2  50 

9.2 Velké eky Centrální vyso iny 13  0,07  0,10  0,10  2  50 

10 Velké št rkovité eky 2  0,07  0,10  0,10  2  50 

14: 
Severon mecká nížina,  
nadmo ská výška 
< 200 m 

14 Pís ité nížinné potoky 457  0,07  0,10  0,10 
 0,20 

 1 
 2 

 30 
 50 

15 Pís ité a jílovité nížinné eky 111  0,07  0,10  0,20  2  50 

15 groß Velké pís ité a jílovité nížinné eky 28  0,07  0,10  0,20  2  50 

16 Št rkovité nížinné potoky 290  0,07  0,10  0,10 
 0,20 

 1 
 2 

 30 
 50 

17 Št rkovité nížinné eky 52  0,07  0,10  0,20  2  50 

18 Sprašovo-jílovité nížinné potoky 36  0,07  0,10  0,20  2  50 

20 Velké pís ité eky 13  0,07  0,10  0,20  2  50 

22.1 Malé a st edn  velké maršové vodní 
toky 74  0,20  0,30  0,30   

22.2 Velké maršové vodní toky 14  0,20  0,30  0,30   

22.3 Velké maršové eky 1  0,20  0,30  0,30   

Typy nezávislé  
na ekoregionu 

11 Potoky organického typu 208  0,10  0,15  0,10 
 0,20 

 1 
 2 

 30 
 50 

12 eky organického typu 28  0,10  0,15  0,10 
 0,20 

 1 
 2 

 30 
 50 

19 Malé nížinné eky v í ních údolích 727  0,10  0,15  0,20  2  50 

21 N eky Severon mecké nížiny (sever), 
vytékající z jezera 137  0,07  0,10  0,20  2  50 
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Povrchové vody – jezera 
Pro více než 350 jezer v n mecké ásti povodí Labe jsou orienta ní hodnoty celkového fosforu pro 
rozmezí mezi dobrým a st edním stavem stanoveny podle r zných stup  trofie (tab. 4-6). P i zpra-
cování orienta ních hodnot se zám rn  upustilo od „mezních hodnot“, protože uvedená p echodná 
rozmezí lépe odpovídají pozorovaným amplitudám u jezer. Rozsah hodnot se vztahuje na sezónní 
pr m r. Zárove  jsou podle výškové polohy a klimatických podmínek zohledn na data z období b e-
zen/duben až íjen/listopad. etnost sledování by m la být minimáln  6 odb r  vzork  za rok. Interval 
sledování iní zpravidla 3 až 6 let. 
 
Hodnoty pro mezotrofní stav se pohybují v rozmezí 14 μg/l až 45 μg/l. V oblastech Centrální vyso iny 
jsou stanovené hodnoty t chto rozmezí celkov  nižší než v Severon mecké nížin . Naproti tomu 
u í ních jezer jsou koncentrace pon kud vyšší. V porovnání s ostatními evropskými státy se tyto 
hodnoty pohybují v dolní oblasti orienta ních hodnot pro p íslušné typy jezer (Phillips a Pitt 2015). 
 
Pomocné hodnocení na základ  orienta ních hodnot pro fosfor se vztahuje výlu n  na pásmo volné 
vody v jezerech a má úzkou vazbu na stav trofie a na hodnocení pomocí složky kvality fytoplankton. 
Dodržení t chto orienta ních hodnot m že mít pozitivní vliv na složky biologické kvality ryby, mak-
rozoobentos a makrofyta/fytobentos, ovšem nemusí vést k dosažení dobrého stavu biologických slo-
žek, protože p íslušné postupy hodnocení jsou do ur ité míry kalibrovány na jiné ekologicky ú inné 
stresory. 
 
Jezera v n mecké ásti povodí Labe jsou monitorována na 84 situa ních a 441 provozních m rných 
profilech. 

Tab. 4-6: Orienta ní hodnoty fosforu pro jezera v N mecku 

Ekoregion Typ Název Po et 
jezer 

TP [μg/l] 
Rozmezí dobrý/st ední 

oligotrofní mezotrofní eutrofní

9: 
Centrální 
vyso ina,  
nadmo ská 
výška  
cca 200–800 m 
a vyšší 

5 Vápnité, stratifikované jezero Centrální 
vyso iny s relativn  velkým povodím 15 18–25 14–20  

6 Vápnité, nestratifikované jezero Centrální 
vyso iny s relativn  velkým povodím 8 18–25 14–20 45–70 

7 Vápnité, stratifikované jezero Centrální 
vyso iny s relativn  malým povodím 2 18–25 14–20  

8 Málo vápnité, stratifikované jezero Centrální 
vyso iny s relativn  velkým povodím 9 18–25 14–20  

9 Málo vápnité, stratifikované jezero Centrální 
vyso iny s relativn  malým povodím 1 18–25 14–20  

14: 
Severon -
mecká nížina,  
nadmo ská 
výška < 200 m 

10 Vápnité, stratifikované nížinné jezero  
s relativn  velkým povodím 96 25/30–40/45   

11 
Vápnité, nestratifikované nížinné jezero 
s relativn  velkým povodím a dobou zdržení 
> 30 dní 

102  35–45 35–55 

12 
Vápnité, nestratifikované nížinné jezero  
s relativn  velkým povodím a dobou zdrže-
ní > 3 dny a < 30 dní 

54   60–90 

13 Vápnité, stratifikované nížinné jezero  
s relativn  malým povodím 59  25–35  

14 Vápnité, nestratifikované nížinné jezero  
s relativn  malým povodím 11  30–45  

 
Podzemní vody 
Vyhláška o podzemních vodách (GrwV) stanovuje prahové hodnoty v podzemních vodách pro dusi -
nany ve výši 50 mg/l (což odpovídá 11,3 mg/l dusi nanového dusíku), pro amonné ionty 0,5 mg/l (což 
odpovídá 0,64 mg/l amoniakálního dusíku) a pro dusitany a orthofosfore nany 0,5 mg/l jako ro ní 
aritmetický pr m r (což odpovídá 0,39 mg/l amoniakálního dusíku resp. 0,163 mg/l PO4-P), tab. 4-7. 
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Tab. 4-7: Prahové hodnoty v podzemních vodách 

 Prahová hodnota podle GrwV (2010) p ed zm nou Prahová hodnota podle zm n né GrwV (2017) 

Dusi nany (NO3) 50 mg/l 50 mg/l 

Amonné ionty (NH4
+) 0,5 mg/l 0,5 mg/l 

Dusitany – 0,5 mg/l 

Orthofosfore nany (PO4
3-) – 0,5 mg/l 

 
Monitorovací sít  musí být uspo ádány tak, aby byl podchycen ucelený, obsáhlý a reprezentativní 
p ehled útvar  podzemních vod (ÚPzV) a možné trendy. Situa ní monitoring chemického stavu se 
provádí zpravidla jednou ro n  na tém  1 200 monitorovacích objektech ve 199 útvarech 
z celkového po tu 228 ÚPzV v n mecké ásti povodí Labe (FGG Elbe 2015). V p ípad , že nejsou 
dosaženy environmentální cíle nebo jsou-li ÚPzV klasifikovány jako rizikové, provád jí se na t chto 
monitorovacích objektech nebo dopl kových m rných profilech v rámci provozního monitoringu další 
odb ry vzork . 
 
P ekro ení prahové hodnoty v jednom m rném profilu v ro ním aritmetickém pr m ru nevede nevy-
hnuteln  k nedosažení dobrého chemického stavu hodnoceného ÚPzV. P i hodnocení ÚPzV je t eba 
zahrnout také velikost zatížených ploch, která se dá zjistit pomocí vhodných geostatistických postup  
nebo hydrogeologických model . Vzhledem ke specifickým rozdíl m mezi spolkovými zem mi vypra-
covala pro tento ú el pracovní skupina LAWA doporu ení (LAWA-AG 2008). Plošná kritéria 
k posouzení jsou stanovena ve vyhlášce o podzemních vodách (zm n na První vyhláškou o zm n  
vyhlášky o podzemních vodách ze dne 4. kv tna 2017). Vedle plošné velikosti zatížení je p i hodno-
cení stavu dále nutno zohlednit negativní ovlivn ní povrchových vod a suchozemských ekosystém  
p ímo závislých na ÚPzV. 
 
V ervnu 2017 novelizovaná vyhláška o hnojení (DüV) oprav uje spolkové zem  k tomu, aby v p ípa-
d  nedosažení dobrého chemického stavu ÚPzV kv li dusi nan m nebo kv li vzestupným trend m 
s obavou budoucího nedosažení cíle na ídily na základ  p íslušných zemských p edpis  dopl ující 
opat ení, a to nad rámec správné odborné praxe p i hnojení.  
 
Pob ežní vody 
Ve vyhlášce o povrchových vodách jsou pro pob ežní a brakické vody stanoveny orienta ní hodnoty 
pro ukazatele celkový dusík (ro ní pr m r), rozpušt ný anorganický dusík (zimní pr m r, 1. listopadu 
až 28. února) a celkový fosfor (ro ní pr m r). Odpovídající hodnoty pro dobrý stav/potenciál jsou 
uvedeny v tab. 4-8. Pro skalnaté pob ežní vody kolem ostrova Helgoland platí zejména pro eutrofii 
ur ující koncentrace dusíku výrazn  nižší limity ( 0,24 mg/l a 0,19 mg/l) než pro polyhalinní pob ežní 
vody, resp. pob ežní m l iny (waty). V pob ežních a brakických vodách oblasti povodí Labe se na-
chází 12 situa ních a 10 provozních m rných profil . 

Tab. 4-8: Orienta ní hodnoty pro dusík a fosfor pob ežních vod v N mecku 

Typ Název Po et ÚPV v n m. 
ásti oblasti povodí

TN [mg/l] 
ro ní pr m r 

DIN [mg/l] 
zimní pr m r 

TP [mg/l] 
ro ní pr m r 

N3 Polyhalinní otev ené pob ežní vody 1 0,56 0,44 0,036 

N4 Polyhalinní pob ežní m l iny (waty) 2 0,56 0,44 0,036 

N5 Euhalinní, skalnaté pob ežní vody 
kolem Helgolandu 1 0,24 0,19 0,030 

 netypizováno 1 - - - 
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4.3 Srovnávací posouzení 
Cílové a orienta ní hodnoty pro vodní toky a jezera se v R i v N mecku pohybují ádov  na stejné 
úrovni. U hodnocení vodních tok  není ovšem srovnání obou zemí úpln  p esné, protože v R se 
posuzují mediány, zatímco v N mecku pr m rné hodnoty (tab. 4-9). Rozdíly u jednotlivých forem 
fosforu však ukazují, že v N mecku jsou obecn  stanoveny pon kud vyšší rozsahy hodnot. K rozptylu 
hodnot dochází p edevším specifickými formami typ  vodních tok , jako jsou nap . maršové vody 
v severním N mecku, nebo ur itými výškovými polohami Centrální vyso iny, kde je v zásad  porov-
natelnost omezená, a proto se do celkového hodnocení povodí zvláš  nepromítá. U podzemních vod 
je patrný výrazný rozdíl u dusi nan . Zatímco v N mecku jsou prahové hodnoty pro podzemní vody 
a NEK vodních tok  identické, v R jsou pro podzemní vody související s povrchovými vodami p eja-
ty p ísn jší prahové hodnoty, odvozené od limit  dobrého ekologického stavu povrchových vod. Tyto 
odchylky je t eba vzít v úvahu p i srovnání zatížení vod dusi nany v celém povodí. 

Tab. 4-9: P ehled požadavk  pro živiny použitých v eské republice a v N mecku pro hodnocení stavu útvar  v druhém cyklu 
plánování 

Ukazatel 
[mg/l] 

Vodní toky 

R – medián D – pr m r 

TP 0,05–0,15  0,1 –  0,3 

PO4-P   0,07 –  0,2 

NO3-N 3,4–4,5  11,3 

NH3-N   0,001 –  0,002 

NO2-N   0,03 –  0,05 

NH4-N 0,08–0,23  0,1 –  0,3 

 
Jezera 

R – pr m r D – pr m r 

TP 0,02–0,06 0,014–0,09 

 
Podzemní vody 

R D 

NO3-N 11,3  
(podzemní vody související s povrchovými 3,4–4,5) 11,3 

NH4-N 0,16–0,39 0,39 

NO2-N 0,15 0,15 

PO4-P 0,163 0,163 

 
Také porovnání typických pr m rných hodnot pro jezera ukazuje, že cílové požadavky pro koncen-
traci celkového fosforu jsou v R nižší. Odchylka u horských jezer je p itom minimální. Vyšší orien-
ta ní hodnoty se v N mecku vyskytují u nížinných jezer v severní, resp. severovýchodní ásti povodí. 
V podzemních vodách se prahové hodnoty významn  liší pro dusi nany a áste n  u amonných ion-
t , kde jsou v R pro podzemní vody se souvisejícími povrchovými vodami p evzaty p ísn jší praho-
vé hodnoty. 
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 Hodnocení stavu a analýza nedostatk  vodních útvar  z hlediska cílových požadavk  5.
pro živiny 

V mezinárodní oblasti povodí Labe bylo v druhém plánovacím období vymezeno celkem 
3 515 vodních útvar  kategorie eka a 412 vodních útvar  kategorie jezero. Kv li odlišnému postupu 
vymezení vodních útvar  v jednotlivých státech se liší po ty vodních útvar  vzhledem k ploše povodí. 
V n mecké ásti povodí Labe bylo vymezeno celkem 2 776 útvar  kategorie eka. Vodních útvar  
kategorie jezero bylo vymezeno 363, p i emž v tšinu z nich p edstavují p irozená jezera (281) a pou-
ze menší ást um lá nebo siln  ovlivn ná jezera a vodní nádrže (82). V eské ásti povodí Labe bylo 
vymezeno celkem 636 vodních útvar  kategorie eka a 49 kategorie jezero. Všechny útvary kategorie 
jezero p edstavují vodní nádrže r zného ú elu a jsou vymezeny jako siln  ovlivn né nebo um lé. 
V eské ásti povodí Labe tak není vymezen žádný p irozený útvar kategorie jezero. V rakouské ásti 
povodí Labe bylo vymezeno celkem 101 vodních útvar , v polské ásti 8; tyto útvary nejsou dále zo-
hledn ny. 
 
Pro podzemní vody bylo v mezinárodní oblasti povodí Labe v druhém plánovacím období vymezeno 
celkem 334 vodních útvar , z ehož 308 reprezentuje hlavní kolektory, 19 útvary svrchní vrstvy, které 
jsou všechny lokalizovány v eské ásti povodí Labe, a 7 útvary hlubinné. V n mecké ásti povodí 
Labe bylo vymezeno celkem 228 útvar  podzemních vod, v eské ásti 100, v rakouské ásti povodí 
jeden útvar a v polské ásti povodí 5 útvar . Rakouské a polské vodní útvary nejsou dále zohledn ny. 

5.1 Znázorn ní hodnot koncentrací pro útvary povrchových vod 
Útvary povrchových vod – kategorie eka 
Pro spole né zobrazení a porovnání koncentrací živin ve vodních útvarech kategorie eka v celém 
povodí Labe, s výjimkou rakouských a polských ástí povodí, byla provedena analýza datových sad 
v reprezentativních monitorovacích profilech za období 2010–2015. V každém reprezentativním profilu 
byly spo ítány pr m rné koncentrace celkového fosforu, fosfore nanového fosforu, amoniakálního du-
síku a dusi nanového dusíku za období 2010–2015. Výsledky hodnocení jsou pro vodní útvary katego-
rie eka shrnuty v tab. 5-1 a zobrazeny v mapách (obr. 5-1, obr. 5-2, obr. 5-3, obr. 5-4). 

Tab. 5-1: Vyhodnocení pr m rných koncentrací živin v reprezentativních profilech vodních útvar  kategorie eka v povodí Labe 
za období 2010–2015 (s výjimkou rakouské a polské ásti povodí) 

Ukazatel Po et  
hodnocených vodních útvar  

Minimum Maximum Pr m r Medián 

[mg/l] 

TP 3 083 0,001 6,83 0,178 0,116 

PO4-P 2 390 < 0,001 5,45 0,097 0,044 

NH4-N 2 395 0,01 51,8 0,40 0,13 

NO3-N 2 374 < 0,02 29,6 4,10 3,22 
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Obr. 5-1: Celkový fosfor – pr m rná koncentrace za období 2010–2015  
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Obr. 5-2: Fosfore nanový fosfor – pr m rná koncentrace za období 2010–2015  
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Obr. 5-3: Amoniakální dusík – pr m rná koncentrace za období 2010–2015  
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Obr. 5-4: Dusi nanový dusík – pr m rná koncentrace za období 2010–2015  
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Z provedeného hodnocení vyplynulo, že nejúpln jší údaje o koncentracích živin ve vodních útvarech 
jsou k dispozici pro celkový fosfor (tém  pro 88 % vodních útvar ) a o n co mén  pro ostatní t i hod-
nocené ukazatele – fosfore nanový fosfor, amoniakální dusík a dusi nanový dusík (pro 68 % vodních 
útvar ). 
 
Z výsledk  pro celkový fosfor je z ejmé, že rozmezí zjišt ných hodnot je velmi široké, kdy maximální 
pr m rná hodnota zjišt ná ve vodním útvaru dosahuje tém  7 mg/l. P esto se pr m rná hodnota 
v celém souboru dat pohybuje relativn  nízko a blíží se 0,18 mg/l. Z hodnocení dále vyplývá, že me-
dián celého souboru dat se blíží hodnot  0,1 mg/l, která byla ur ena v Mezinárodním plánu oblasti 
povodí Labe pro vnitrozemské vodní útvary jako sm rná pro spln ní cíl  pro pob ežní a mo ské vody. 
Z toho vyplývá, že p ibližn  50 % vodních útvar  s dostupnými údaji o koncentracích fosforu v celém 
povodí Labe v sou asné dob  nespl uje požadavky z pohledu nadregionálních cíl  a ochrany mo -
ského prost edí. V n mecké ásti povodí Labe byly zjišt ny vysoké koncentrace celkového fosforu 
p edevším v díl ím povodí Sály, v oblasti nížiny p írodního parku Drömling a v údolních nivách St ed-
ního Labe. V eské ásti povodí Labe byly zjišt ny vysoké koncentrace celkového fosforu zejména 
v dolní ásti povodí Lužnice a jejích p ítok , v povodích Lomnice a Skalice ve st ední ásti povodí 
Vltavy, v menších p ítocích na dolním toku Berounky, v povodí Cidliny a dalších menších p ítocích 
Labe nad soutokem s Jizerou a dále také ve v tší ásti povodí Bíliny. Zvýšené koncentrace celkové-
ho fosforu se vyskytují spíše ostr vkovit  a souvisejí p edevším s oblastmi, kde jsou problémy 
s išt ním odpadních vod. Vliv oblastí s vysokými koncentracemi fosforu na celkový odnos látek 
z území eské republiky je áste n  omezen retencí živin ve velkých údolních nádržích (nap . Vltav-
ská kaskáda, nádrž Nechranice na Oh i). 
 
Fosfore nanový fosfor (PO4-P) je hlavní formou fosforu p ímo využitelnou pro rozvoj fytoplanktonu 
a dalších složek vodní flóry ve vnitrozemských vodách. I v p ípad  fosfore nanového fosforu je roz-
mezí zjišt ných hodnot ve vodních útvarech zna n  široké (viz tab. 5-1). Pr m rná hodnota se blíží 
0,1 mg/l. Výrazn  nižší je zjišt ný medián souboru dat, který dosahuje hodnoty 0,044 mg/l. Rozložení 
oblastí se zvýšenými koncentracemi fosfore nanového fosforu v eské i n mecké ásti povodí je ob-
dobné jako v p ípad  celkového fosforu. 
 
Nejv tší rozmezí zjišt ných hodnot v celé oblasti povodí Labe bylo zjišt no pro amoniakální dusík, 
kde maximální zjišt ná hodnota p esahuje 50 mg/l. Nicmén  jak pr m rná tak mediánová hodnota 
celého souboru dat se nachází výrazn  níže a iní 0,4 mg/l, resp. 0,13 mg/l. I tyto hodnoty však mo-
hou pro n které typy vodních útvar  znamenat riziko pro vodní živo ichy a indikují pro ást útvar  
riziko nedosažení dobrého stavu. V eské ásti povodí Labe byly zjišt ny vysoké koncentrace amoni-
akálního dusíku prakticky v celém povodí Lužnice a jejích p ítok , v povodích Skalice ve st ední ásti 
povodí Vltavy, v povodích menších p ítok  Labe po soutok s Vltavou s výjimkou Jizery a dále také ve 
v tší ásti povodí Bíliny. Zvýšené koncentrace amoniakálního dusíku se op t, jako v p ípad  forem 
fosforu, vyskytují spíše ostr vkovit  a souvisejí p edevším s oblastmi, kde jsou problémy s išt ním 
odpadních vod. Amonné ionty podléhají ve vodních tocích a zejména v nádržích rychlé oxidaci na 
dusík dusi nanový. Z hlediska odtoku z R jsou tedy nejd ležit jší zdroje blízko uzáv rového profilu 
Labe. 
 
Výsledky koncentrací dusi nanového dusíku (NO3-N) ukazují, že zejména v n kterých ástech povodí 
Labe jsou jeho hodnoty vysoké, a protože ve v tšin  vodních útvar  tvo í majoritní podíl z celkového 
dusíku, je jeho snižování klí ové pro dosažení nadregionálních cíl  pro mo ské prost edí. Nejvyšší 
pr m rná hodnota v hodnocených útvarech dosahuje tém  30 mg/l. Pr m rná hodnota i medián 
celého souboru dat jsou výrazn  nižší a iní 4,1 mg/l, resp. 3,22 mg/l. I p esto jsou tyto hodnoty vyso-
ké s ohledem na cíle pro mo ské prost edí, kdy cílová hodnota pro celkový dusík v profilu Seemann-
shöft na p echodu mezi limnickým a mo ským úsekem Labe je 2,8 mg/l a pro profil H ensko/Schmilka 
na hranici mezi eskou republikou a Spolkovou republikou N mecko je 3,2 mg/l. V n mecké ásti 
povodí Labe se vodní útvary s p ekro ením normy nacházejí zpravidla v zem d lsky intenzivn  vyu-
žívaných regionech sprašových p d a p edh í horských oblastí. V eské ásti povodí Labe byly zjiš-
t ny vysoké koncentrace dusi nanového dusíku prakticky v celém povodí Sázavy a jejích p ítok  
v etn  povodí nejvýznamn jší vodárenské nádrže Švihov na Želivce a dále zejména v povodí men-
ších p ítok  Labe a v povodí Tiché Orlice. Lokáln  se zvýšené koncentrace dusi nan  objevují také 
v menších p ítocích ve st ední ásti Berounky, v dolní ásti povodí Oh e a Vltavy. Zvýšené koncen-
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trace dusi nanového dusíku se vyskytují p edevším v oblastech s intenzivním zem d lským hospo-
da ením a ojedin le také v místech s problémy v išt ní odpadních vod. 
 
Zajímavá zjišt ní p ináší také statistické srovnání datových sad pro jednotlivé ukazatele v eské a 
n mecké ásti povodí Labe. Pro porovnání datových sad byl použit Mann v-Whitneyho neparame-
trický test. Z hodnocení datových sad pro celkový a fosfore nanový fosfor vyplývá, že oba soubory 
dat se statisticky významn  neliší, zatímco datové sady pro amoniakální a dusi nanový dusík se liší 
významn . Patrné jsou rozdíly zejména u dusi nanového dusíku, kde v n mecké ásti povodí Labe je 
medián souboru dat vyšší a lze tak o ekávat alespo  v ásti vodních útvar  rozdílnou míru zne išt ní 
v obou oblastech. 
 
Útvary povrchových vod – kategorie jezero 
Pro spole né hodnocení a porovnání koncentrací živin ve vodních útvarech kategorie jezero v celém 
povodí Labe, s výjimkou rakouských a polských ástí povodí, byla provedena analýza datových sad 
v reprezentativních monitorovacích profilech za období 2010–2015. V každém reprezentativním profi-
lu byly spo ítány pr m rné hodnoty celkového fosforu, který je jako jediný ukazatel sledován a hod-
nocen v obou ástech povodí. Výsledky hodnocení jsou shrnuty v tab. 5-2. 

Tab. 5-2: Vyhodnocení pr m rných koncentrací celkového fosforu (TP) v reprezentativních profilech vodních útvar  kategorie 
jezero v povodí Labe za období 2010–2015 (s výjimkou rakouské a polské ásti povodí) 

Ukazatel Po et  
hodnocených vodních útvar  

Minimum Maximum Pr m r Medián 

[mg/l] 

TP 364 0,005 0,898 0,075 0,049 

 
Z výsledk  je z ejmé, že rozmezí zjišt ných hodnot je velmi široké, kdy maximální pr m rná hodnota 
zjišt ná ve vodním útvaru dosahuje tém  0,9 mg/l. Pr m rná hodnota v celém souboru dat se pohy-
buje výrazn  níže – 0,075 mg/l, ale i tak p edstavuje nelimitované podmínky pro rozvoj fytoplanktonu 
a dalších autotrofních složek vodních ekosystém  ve velké v tšin  jezer a nádrží. Obdobné je to 
i v p ípad  mediánu souboru dat, který se blíží hodnot  0,05 mg/l. V závislosti na typu jezera nebo 
nádrže i tato hodnota ve v tšin  p ípad  dokumentuje výraznou eutrofizaci posuzovaných vodních 
útvar . 
 
V n mecké ásti povodí Labe byly zjišt ny zvýšené koncentrace celkového fosforu ve všech povo-
dích. V eské ásti mezinárodní oblasti povodí Labe se vysoké koncentrace celkového fosforu obje-
vují zejména v rybnících v oblasti T ebo ské pánve a v povodí Lužnice a také v n kterých vodních 
nádržích s krátkou dobou zdržení na významných tocích ( eské údolí, Ko ensko). 

5.2 Analýza nedostatk  formou porovnání s orienta ními a cílovými hodnotami 
Útvary povrchových vod – kategorie eka 
Dosažení cíl  RSV pro živiny v útvarech povrchových vod bylo posuzováno v n mecké ásti povodí 
Labe podle pln ní orienta ních hodnot pro celkový fosfor, fosfore nanový fosfor a amoniakální dusík 
a pro dusi nanový dusík podle pln ní NEK. V eské ásti povodí Labe bylo posouzení provedeno 
podle cílových hodnot použitých v plánech díl ích povodí pro ukazatele celkový fosfor, amoniakální 
dusík a dusi nanový dusík. Popis p íslušných orienta ních a cílových hodnot je uveden v kapitole 4. 
 
Z výsledk  je patrné, že orienta ní hodnoty pro celkový fosfor jsou v n mecké ásti povodí Labe pl-
n ny v 904 vodních útvarech, což p edstavuje 32 % ze všech posuzovaných útvar . V 1 537 vodních 
útvarech orienta ní hodnoty nejsou dosaženy (56 %) a pro 322 vodních útvar  (12 %) není hodnocení 
k dispozici. V eské ásti povodí Labe jsou spln ny cílové hodnoty dobrého stavu nebo potenciálu ve 
408 vodních útvarech, což p edstavuje 64 % všech posuzovaných útvar . Cílové hodnoty nejsou do-
saženy v 224 vodních útvarech (35 %) a údaje nejsou k dispozici pro 4 útvary (< 1 %). A koliv ze sta-
tistického hodnocení obou národních soubor  dat vyplynulo, že se statisticky neliší, jsou rozdíly mezi 
podílem útvar , které plní orienta ní, resp. cílové hodnoty, v n mecké a eské ásti povodí zna né. 
D vodem je p edevším nastavení mén  p ísných cílových hodnot v eské ásti povodí Labe pro dru-
hý plánovací cyklus. 
 



Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe 

 

32 

Pro ukazatel fosfore nanový fosfor byla zjiš ována shoda pouze s orienta ními hodnotami v n mecké 
ásti povodí Labe, protože ve vodních útvarech v eské ásti povodí nebyly pro tento ukazatel 

v druhém plánovacím období cílové hodnoty stanoveny. Orienta ní hodnoty v n mecké ásti povodí 
Labe byly spln ny v 864 vodních útvarech, což p edstavuje 31 % z posuzovaných útvar . Nedosaže-
ní orienta ních hodnot se týká 591 vodních útvar  (22 %) a výrazný podíl p edstavují útvary, kde nej-
sou k dispozici údaje pro hodnocení (1 308 útvar  – 47 %). 
 
Z pohledu cíl  pro amoniakální dusík jsou orienta ní hodnoty v n mecké ásti povodí Labe spln ny 
v 712 útvarech, což p edstavuje 26 % z posuzovaných útvar . Orienta ní hodnoty jsou p ekro eny 
v 743 vodních útvarech (27 %) a údaje nejsou k dispozici pro 1 308 vodních útvar  (47 %). V eské 
ásti povodí Labe jsou cílové hodnoty pro amoniakální dusík spln ny ve 499 útvarech, což p edstavu-

je podíl 78 % posuzovaných vodních útvar . Cílové hodnoty jsou p ekro eny ve 133 útvarech (21 %) 
a údaje nejsou k dispozici pro 4 vodní útvary (< 1 %). 
 
Posledním hodnoceným ukazatelem je dusi nanový dusík. Ten je v n mecké ásti povodí Labe srov-
náván s NEK. Norma je spln na v 1 165 vodních útvarech, což p edstavuje podíl 42 % z posuzova-
ných vodních útvar . Pouze pro 103 vodních útvar  (4 %) je norma p ekro ena a pro 1 503 vodních 
útvar  (54 %) není hodnocení k dispozici. V eské ásti povodí jsou cílové hodnoty použité pro druhé 
plánovací období spln ny ve 476 vodních útvarech (75 %), ve 156 útvarech (25 %) jsou cílové hodno-
ty p ekro eny a pro 4 vodní útvary (< 1 %) nejsou údaje k dispozici. 
 
Výsledky hodnocení pro všechny ukazatele jsou p ehledn  shrnuty v tab. 5-3 a zobrazeny na mapách 
(obr. 5-5, obr. 5-6, obr. 5-7, obr. 5-8). 

Tab. 5-3: Pln ní orienta ních a cílových hodnot pro živiny v útvarech povrchových vod kategorie eka v n mecké a eské ásti 
mezinárodní oblasti povodí Labe (z dat za období 2010–2015) 

Ukazatel 

Pln ní orienta ních a cílových hodnot 

N mecká ást eská ást 

spl uje nespl uje nehodnoceno spl uje nespl uje nehodnoceno 

po et podíl po et podíl po et podíl po et podíl po et podíl po et podíl 

TP 904 32 % 1 537 56 % 322 12 % 408 64 % 224 35 % 4 < 1 % 

PO4-P 864 31 % 591 22 % 1 308 47 % – – – – 636 100 % 

NH4-N 712 26 % 743 27 % 1 308 47 % 499 78 % 133 21 % 4 < 1 % 

NO3-N 1 165 42 % 103   4 % 1 503 54 % 476 75 % 156 25 % 4 < 1 % 
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Obr. 5-5: Celkový fosfor – srovnání s orienta ními a cílovými hodnotami  
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Obr. 5-6: Fosfore nanový fosfor – srovnání s orienta ními a cílovými hodnotami  
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Obr. 5-7: Amoniakální dusík – srovnání s orienta ními a cílovými hodnotami  
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Obr. 5-8: Dusi nanový dusík – srovnání s NEK a cílovými hodnotami  
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Útvary povrchových vod – kategorie jezero 
Dosažení cíl  RSV pro živiny v útvarech povrchových vod kategorie jezero bylo posuzováno 
v n mecké i eské ásti povodí Labe podle pln ní orienta ních nebo cílových hodnot pouze pro cel-
kový fosfor. Popis p íslušných orienta ních a cílových hodnot pro jednotlivé typy vodních útvar  je 
uveden v kapitole 4. 
 
Z výsledk  je patrné, že orienta ní hodnoty pro celkový fosfor jsou v n mecké ásti povodí Labe pl-
n ny ve 110 vodních útvarech, což p edstavuje 36 % ze všech posuzovaných útvar . Ve 201 vodních 
útvarech orienta ní hodnoty nejsou dosaženy (64 %) a pro 2 vodní útvary není hodnocení k dispozici. 
V eské ásti povodí Labe jsou spln ny cílové hodnoty dobrého potenciálu v 11 vodních útvarech, 
což p edstavuje tém  23 % všech posuzovaných útvar . Cílové hodnoty nejsou dosaženy ve 33 
vodních útvarech (67 %) a údaje nejsou k dispozici pro 5 útvar  (10 %). Z celkového srovnání vyplý-
vá, že cílové hodnoty v celé mezinárodní oblasti povodí Labe plní mén  než jedna t etina všech vod-
ních útvar  kategorie jezero. Je tedy z ejmé, že snižování zát že jezer a nádrží fosforem bude d leži-
tým cílem pro další plánovací období. 
 
Výsledky hodnocení pro celkový fosfor ve vodních útvarech kategorie jezero jsou p ehledn  shrnuty 
v tab. 5-4. 

Tab. 5-4: Pln ní orienta ních a cílových hodnot pro celkový fosfor v útvarech povrchových vod kategorie jezero v n mecké a 
eské ásti mezinárodní oblasti povodí Labe (z dat za období 2010–2015) 

Ukazatel 

Pln ní orienta ních a cílových hodnot 

N mecká ást eská ást 

spl uje nespl uje nehodnoceno spl uje nespl uje nehodnoceno 

po et podíl po et podíl po et podíl po et podíl po et podíl po et podíl 

TP 110 36 % 201 64 % 2 – 11 23 % 33 67 % 5 10 % 

 
Útvary podzemních vod 
Jak v eské, tak v n mecké ásti povodí Labe byly hodnoceny útvary podzemních vod (ÚPzV) 
z hlediska dusi nan . Obdobn  jako u povrchových vod i pro podzemní vody platí, že limity dobrého 
stavu se v eské a n mecké ásti liší. Zatímco v N mecku pro všechny útvary podzemních vod platí 
norma jakosti (groundwater quality standard) 50 mg/l, v R byla tato norma jakosti pro útvary pod-
zemních vod se souvisejícími povrchovými vodami zp ísn na na úrove  prahových hodnot od 15,5 
do 19,92 mg dusi nan  na litr (tj. na stejný limit jako útvary povrchových vod). 
 
V n mecké ásti povodí Labe se podle hodnocení stavu pro druhý cyklus plán  kv li zatížení dusi -
nany nachází 64 útvar  podzemních vod v nevyhovujícím chemickém stavu, z toho je 25 útvar  
v koordina ní oblasti Sála, 16 v koordina ní oblasti Mulde-Labe- erný Halštrov, 12 v koordina ní ob-
lasti Slapový úsek Labe, 8 v koordina ní oblasti St ední Labe/Elde a 3 útvary v koordina ní oblasti 
Havoly (viz tab. 5-5 a obr. 5-9). To je 29 % ze všech 228 útvar  podzemních vod v n mecké ásti 
povodí Labe. Procentuální rozd lení podle koordina ních oblastí uvádí tab. 5-5. 
 
Plocha 64 útvar  podzemních vod, které jsou kv li dusi nan m v nevyhovujícím stavu, iní celkem 
cca 29 000 km² (viz tab. 5-5). To p edstavuje 29 % celkové plochy všech útvar  podzemních vod 
v oblasti povodí Labe. Nejvíce dot eny jsou koordina ní oblasti Slapový úsek Labe s 54 % a Sála 
s 46 % celkové plochy útvar  podzemních vod (viz tab. 5-5). Zpravidla není dusi nany zatížena celá 
plocha ÚPzV. Pokud se posuzuje pouze plocha s p ekro ením prahové hodnoty dusi nan  v rámci 
ÚPzV, vychází nap . v koordina ní oblasti Mulde-Labe- erný Halštrov celkový rozsah cca 1 513 km² 
skute n  zatížené plochy v porovnání s tém  5 000 km² celkové plochy útvar  podzemních vod, je-
jichž stav je kv li dusi nan m hodnocen jako nevyhovující. 
 
Krom  toho vykazuje 6 ze 64 útvar  podzemních vod, za azených kv li dusi nan m do nevyhovující-
ho stavu, vzestupný trend pro dusi nany (viz obr. 5-9). Z toho jsou 4 útvary v koordina ní oblasti Sála 
a 2 v koordina ní oblasti Slapový úsek Labe. U žádného ze zatížených ÚPzV nelze aktuáln  zazna-
menat zvrat trendu. V porovnání s prvním cyklem plán  povodí z roku 2009 se u chemického ukaza-
tele dusi nany v celém N mecku prozatím neprojevuje žádné jednozna né zlepšení stavu. Dvanáct 
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ÚPzV, které byly v roce 2009 z d vodu dusi nan  ve špatném stavu, dosáhlo v prvním plánovacím 
období dobrého stavu. trnáct ÚPzV, které byly p edtím v dobrém stavu, muselo být kv li dusi na-
n m za azeno do špatného stavu. 
 
V eské ásti povodí Labe je po et útvar  podzemních vod, které nespl ují požadavek dobrého che-
mického stavu pro dusi nany, kv li p ísn jším prahovým hodnotám vyšší. V koordina ní oblasti Dolní 
Vltavy je všech 5 útvar  nevyhovujících, také koordina ní oblasti Berounky a Horního a St edního 
Labe mají vysoký podíl nevyhovujících útvar  (viz tab. 5-5). Pro celou eskou ást povodí Labe je 
nevyhovujících 48 % útvar , jejichž podíl ploch p edstavuje 50 %. Zárove  jsou skute né plochy útva-
r  zatížené dusi nany výrazn  menší, je to jen 15 469 km2 v celé eské ásti povodí Labe, tedy jen 
27,4 % plochy všech útvar  podzemních vod. 
 
Vzestupný trend pro dusi nany byl zjišt n pouze pro 2 útvary, jeden v koordina ní oblasti Berounky 
a druhý v koordina ní oblasti Oh e a Dolního Labe. Zvrat trendu nebyl zatím hodnocen, nebo  po-
slední údaje pro hodnocení stavu byly z roku 2012, tedy doby, kdy m la být p íslušná opat ení teprve 
realizována. 
 
Pro eskou a n meckou ást povodí Labe je 112 útvar  podzemních vod z 328 nevyhovujících kv li 
dusi nan m, což je 34 % podle po tu a 37 % podle plochy. 

Tab. 5-5: Po et a plocha útvar  podzemních vod v mezinárodní oblasti povodí Labe, které jsou kv li dusi nan m v nevyhovují-
cím stavu 

Koordina ní  
oblast* 

Po et útvar  podzemních vod Plocha útvar  podzemních vod km2  

Celkem Nevyhovující stav 
kv li dusi nan m Podíl %  Celkem Nevyhovující stav 

kv li dusi nan m Podíl %  

HVL 2 0 0 83 0 0 

BER 1 0 0 29 0 0 

ODL 3 0 0 1 008 0 0 

MES 59 16 27 17 792 4 987 28 

SAL 73 25 34 24 032 11 104 46 

MEL 28 8 29 16 049 3 094 19 

HAV 34 3 9 23 848 786 3 

TEL** 28 12 43 16 742 9 073 54 

D celkem 228 64 28 99 583 29 044 29 

BER 15 8 53 8 751 6 415 73 

DVL 5 5 100 7 086 7 086 100 

HSL 41 27 66 17 275 11 701 68 

HVL 12 3 25 12 081 981 8 

ODL 27 5 20 11 278 1 956 17 

R celkem 100 48 48 56 471 28 139 50 

Povodí Labe*** 328 112 34 156 054 57 183 37 

* útvary podzemních vod v p eshrani ních koordina ních oblastech kon í na státních hranicích 
** v etn  hlubinných útvar  podzemních vod 
*** celková plocha ÚPzV je v tší než celková plocha povodí Labe z d vodu, že ÚPzV se vyskytují ve více vrstvách 
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Obr. 5-9: Dusi nany – dosažení hodnot dobrého chemického stavu a posouzení trend  pro útvary podzemních vod



Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe 

 

40 

5.3 Srovnávací posouzení 
Sou asný stav vodních útvar  kategorie eka v povodí Labe lze z pohledu koncentrací živin hodnotit 
p ízniv  jen z ásti. Zejména v p ípad  koncentrací celkového fosforu se ukazuje, že dosažení nadre-
gionálních cíl  bude p ibližn  v polovin  vodních útvar  vyžadovat cílené úsilí p i omezování emisí 
fosforu z klí ových zdroj  zne išt ní. O n co p ízniv ji se jeví situace z pohledu koncentrací dusi na-
nového a amoniakálního dusíku, kde zlepšení stavu pro podporu nadregionálního cíle pro celkový 
dusík bude pot ebné p ibližn  ve 30 % vodních útvar . 
 
Vodní útvary kategorie jezero – tedy p írodní jezera a vodní nádrže a rybníky – jsou v koncentracích 
celkového fosforu výrazn  ovlivn ny kvalitou p itékající vody z jejich povodí. S výjimkou ásti hor-
ských a podhorských nádrží, využívaných pro vodárenské ú ely, je v tšina jezer a nádrží v obou ás-
tech povodí postižena r znou mírou eutrofizace, která se projevuje vysokými pr m rnými koncentra-
cemi fosforu i ve zm nách složení fytoplanktonu a v rozvoji vodních kv t  sinic. 
 
P i hodnocení orienta ních a cílových hodnot pro jednotlivé ukazatele se v obou ástech povodí Labe 
ukazuje jako zásadní r zné nastavení cílových hodnot pro stejné nebo podobné typy vodních útvar . 
Nejlépe je rozdílné hodnocení patrné na p íkladu celkového fosforu ve vodních útvarech kategorie 
eka. I když se soubory dat pro koncentrace v n mecké i eské ásti povodí statisticky neliší, po ty 

nedosažení orienta ních a cílových hodnot ve vodních útvarech se v obou ástech povodí liší o více 
než 30 %. Je z ejmé, že v eské ásti povodí jsou cíle pro dobrý stav nastaveny výrazn  mírn ji než 
v n mecké ásti. Opa ná je situace v p ípad  dusi nanového dusíku, který je v n mecké ásti povodí 
hodnocen podle NEK a v eské ásti podle cílových hodnot. P esto, že p i statistickém srovnání sou-
bor  dat byly zjišt ny vyšší pr m rné koncentrace v n mecké ásti, vycházejí výsledky srovnání 
s cílovými hodnotami mén  p ízniv  v eské ásti povodí. D vodem je op t r zné nastavení limitních 
hodnot pro hodnocení, kdy p ísn jší požadavky jsou uplat ovány v eské ásti povodí. 
 
Útvary podzemních vod jsou v eské i n mecké ásti povodí Labe z pohledu živin hodnoceny podle 
koncentrací dusi nan  a stav útvar  je srovnáván s normou kvality, která je v eské ásti povodí 
v n kterých útvarech s vazbou na povrchové vody zp ísn na na prahové hodnoty p íslušných typ  
útvar  povrchových vod. Z výše uvedených d vod  op t dochází k tomu, že v n mecké ásti povodí 
Labe je jako nevyhovující hodnocena menší ást vodních útvar  než v eské ásti. Krom  samotných 
koncentrací dusi nan  v podzemních vodách byl posuzován také p ípadný rostoucí trend. Podíl útva-
r , kde byl zaznamenán rostoucí trend, je v obou ástech povodí velmi malý. V eské ásti byl zjišt n 
ve 2 útvarech ze 100, v n mecké ásti v 6 útvarech z 228. 
 
Z provedených analýz vyplývá, že pro spole né srovnání zatížení vod živinami v obou ástech povodí 
je vhodné využívat jednotn  definované postupy a jednotn  p ipravená data o koncentracích, p ípad-
n  látkových tocích živin. K interpretaci výsledk  hodnocení stavu vodních útvar  povrchových i pod-
zemních vod je nadto pot eba p istupovat se zvýšenou opatrností a p ihlédnout k rozdílnému nasta-
vení cílových a orienta ních hodnot dobrého stavu vodních útvar  a ke specifickým postup m hodno-
cení v obou státech.  
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 Hodnocení stavu a analýza nedostatk  pro celkový dusík a celkový fosfor na vybraných 6.
m rných profilech s ohledem na cíle ochrany mo ského prost edí 

6.1 Stav a nedostatky brakických a pob ežních vod 
V povodí Labe se nachází jeden útvar brakických vod, ty i vodní útvary pob ežních vod a p iléhající 
mo e v oblasti ústí Labe, tedy celkem šest obhospoda ovaných vodních útvar . Eutrofizace je jedním 
z nejv tších ekologických problém  n mecké ásti Severního mo e a útvar  pob ežních vod. Rozhodu-
jící p í inou pro eutrofizaci jsou vysoké vnosy živin prost ednictvím ek. Od roku 1985 se sice poda ilo 
vnosy živin v rámci úmluvy OSPAR výrazn  snížit, p esto jsou však stále p íliš vysoké, takže m že na-
dále docházet ke zm n  druhového složení, vysokému nár stu biomasy as a k rozmnožování opor-
tunních makrofyt. Vodní útvary v úseku ústí Labe a ty i z p ti zbývajících vykazují v m ítku RSV stav, 
resp. potenciál horší než dobrý, takže je tím dot ena plocha pob ežních vod o rozloze cca 2 500 km². 
V rámci úmluvy OSPAR a Rámcové sm rnice o strategii pro mo ské prost edí jsou tyto vodní útvary 
klasifikovány jako problémová oblast a v hodnotícím systému Rámcové sm rnice o strategii pro mo ské 
prost edí nebude ve vztahu k eutrofizaci dosaženo dobrého stavu životního prost edí. 
 
Tab. 6-1 ukazuje výsledky 10 m rných profil  v brakických a pob ežních vodách. Tém  na všech 
m rných profilech dochází k výraznému p ekro ení ásti orienta ních hodnot stanovených ve vyhláš-
ce o povrchových vodách (OGewV) na 1mg/l; maximum je 3,45 mg/l TN v Grauerortu. Výjimkou je 
pouze m rný profil Helgolandreede v euhalinních vodách se skalnatým pob ežím kolem ostrova Hel-
goland s p ekro ením pouhých 0,02 mg/l TN. P i zpr m rování všech stanic iní pot eba snížení pro 
TN p ibližn  0,6 mg/l. Orienta ní hodnoty pro rozpušt ný anorganický N jsou na m rných profilech 
Vogelsander Norderelbe a Helgolandreede sice t sn  dodržovány, vcelku však p i posouzení všech 
m rných profil  dochází v pr m ru k p ekro ení o 0,87 mg/l. 

Tab. 6-1: Výsledky monitoringu z m rných profil  v brakických a pob ežních vodách a porovnání s mezními hodnotami (viz také 
tab. 4-8) 
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DIN (ZP) 

mg/l  
DIN (ZP) 

mg/l  
TP (RP) 

mg/l  
TP (RP) 

mg/l  

NI/FGG 22.3 / T1 Grauerort 2011–2015 118 (RP), 39 (ZP)  1,00 3,45  0,80 3,61  0,045 0,241 

FGG T1 / N3 H05 (Cuxhaven) 2011–2015 60 (RP), 20 (ZP)  1,00 1,89  0,80 2,15  0,045 0,125 

SH N3 Norderelbe 
(220065) 2013–2015 40 (RP), 6 (ZP)  0,56 0,87  0,44 1,84  0,036 0,051 

FGG N3 H02 (Vogelsander
Norderelbe) 2011–2015 24 (RP), 7 (ZP)  0,56 0,63  0,44 0,44  0,036 0,062 

NI/FGG N3 H04/OSee-W-2 
(bóje 13) 2011–2015 47 (RP), 14 (ZP)  0,56 0,87  0,44 0,83  0,036 0,064 

SH N4   žádný odb r vzork  0,56   0,44   0,036  

FGG N4 H01 Nordertill 2011–2015 20 (RP), 5 (ZP)  0,56 0,64  0,44 0,59  0,036 0,058 

NI/FGG N0 H03/OSee-W-1 
(bóje 5) 2011–2015 39 (RP), 12 (ZP)  0,61  0,43  0,043 

NI N0 OSee-W-3 2012–2015 15 (RP), 6 (ZP)  0,35  0,23  0,029 

NI N0 OSee-W-4 2012–2015 15 (RP), 6 (ZP)  0,35  0,19  0,030 

SH N5 Helgolandreede
220016 2013–2015 75 (RP), 25 (ZP)  0,24 0,26  0,19 0,18  0,030 0,025 

FGG – Spole enství oblasti povodí Labe (FGG Elbe), NI – Dolní Sasko, SH – Šlesvicko-Holštýnsko, RP – ro ní pr m r, ZP – zimní pr m r 
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6.2 Odnosy látek v profilu Seemannshöft na p echodu mezi limnickým a mo ským úsekem 
Vnosy látek z povodí Labe do Severního mo e se ur ují v profilu Seemannshöft na p echodu mezi 
limnickým a mo ským úsekem. Vedle orienta ních hodnot pro typ vodního toku . 20 (nížinné eky 
ústící do mo e) stanovuje sou asná vyhláška o povrchových vodách (OGewV) v § 14 požadavky na 
koncentraci celkového dusíku, která by jako ro ní pr m r nem la p ekro it hodnotu 2,8 mg/l. U fosfo-
ru se vychází z toho, že pro zajišt ní environmentálních cíl  v pob ežních vodách a v rámci ochrany 
mo í je dosta ující dodržet p íslušné typov  specifické orienta ní hodnoty ve vnitrozemí. Pro m rný 
profil Seemannshöft p edstavuje tato orienta ní hodnota  0,1 mg/l pro celkový fosfor. 
 
Ro ní pr m rné hodnoty koncentrací celkového dusíku v m rném profilu Seemannshöft v letech 
1997 až 2009 pr b žn  klesaly z hodnot nad 5 mg/l na 3,2 až 3,3 mg/l (obr. 6-1). V následujících 
letech byl tento nep etržitý pokles p erušen. Hodnoty kolísaly v rozsahu od 3,85 mg/l v roce 2010 do 
2,8 mg/l v roce 2015. Také p tiletý klouzavý pr m r koncentrace celkového dusíku vykazuje do roku 
2009 klesající trend. Poté se tato hodnota pohybuje kolem 3,4 mg/l, ímž p ekra uje požadavky na 
ochranu mo í o 0,6 mg/l, nebo p ibližn  o 20 %. Klouzavý pr m r pro období 2011 až 2015 iní 
3,2 mg/l. Zde je pot eba ve vztahu ke koncentraci dusíku dosáhnout snížení o 12,5 %. 
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Obr. 6-1: Ro ní pr m rné hodnoty koncentrací celkového dusíku v profilu Seemannshöft 

V celém období od roku 1997 do roku 2015 je patrný významn  klesající dlouhodobý trend (tab. 6-2). 
Mediány koncentrace celkového dusíku klesaly v pr m ru o 0,117 mg/l ro n . V d sledku zvýšených 
hodnot koncentrací v n kterých letech po roce 2010 je však trend za poslední p tileté období 2011 až 
2015 nevýrazný. 

Tab. 6-2: Výpo et trendu koncentrací celkového dusíku 

TN 

Období Hodnota statistické významnos-
ti Významnost Intenzita trendu Sen 

mg/l za rok  
1997–2015 0,0001 ano -0,117 

2011–2015 0,6134 ne (-0,115) 

 
Z požadavk  vyhlášky o povrchových vodách (OGewV) k ochran  mo í vyplývá dlouhodobý environ-
mentální cíl, který pro m rný profil Seemannshöft na p echodu mezi limnickým a marinním úsekem 
p edstavuje vypo tený látkový odnos 66 580 t/rok. Tento cílový odnos je výsledkem cílové koncentra-
ce a pr m rného dlouhodobého ro ního pr toku (LAWA 2017). Nam ený ro ní odnos vykazuje vel-
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kou rozkolísanost a v odtokov  vydatných letech nebo v letech s povodn mi se pohybuje výrazn  nad 
120 000 t/rok. V roce 2004, 2008, 2009 a 2012 se absolutní látkový odnos blíží cílovým požadavk m 
s hodnotami pod 80 000 t/rok. V roce 2014 a 2015 byly látkové odnosy kv li velmi malým objem m 
odtoku s hodnotou mírn  nad 50 000 t/rok pod environmentálním cílem. S ohledem na porovnatelnost 
mají v tší vypovídací schopnost normované ro ní látkové odnosy, pro které se provádí korektura zo-
hled ující odtokové pom ry v hodnoceném roce s pr m rným dlouhodobým ro ním pr tokem. P esto 
však jsou ro ní látkové odnosy v letech 2010, 2011 a 2013 nad dlouhodobým vývojem a pot eba sní-
žení, vyplývající z t chto hodnot, se pohybuje od 30 000 do tém  40 000 t/rok. V letech 2012, 2014 
a 2015 p edstavuje požadavek na dosažení environmentálního cíle pouhých 5 000 až 10 000 t/rok. 
Skute ný odnos normovaný na pr tok na období 2011–2015 iní 84 393 t N/rok. Zpr m rování za 
období 2011 až 2015 ukazuje, že pot eba snížení iní cca 18 000 t/rok, což vztaženo na odnosy nor-
mované na pr tok odpovídá procentuální pot eb  snížení 21 %. 
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Obr. 6-2: Vývoj ro ních látkových odnos  celkového dusíku v profilu Seemannshöft 

Od konce devadesátých let pr m rné ro ní hodnoty koncentrace celkového fosforu klesají. Význam-
né kolísání mezi jednotlivými lety je zp sobeno hydrometeorologickými podmínkami p íslušného roku. 
Nejnižší pr m rné hodnoty koncentrací byly zaznamenány v roce 2010 a 2013, tedy v letech s vel-
kým objemem odtoku, resp. povodn mi (obr. 6-3). Naproti tomu jsou hodnoty v letech 2014 a 2015, 
dosahující 0,18, resp. 0,20 mg/l, z d vodu dlouhého období sucha pom rn  vysoké. V rámci p tileté-
ho klouzavého pr m ru koncentrace celkového fosforu se meziro ní kolísání vyrovná. Až do období 
2010–2014 je patrný pokles do rozsahu t sn  nad 0,15 mg/l. Pro období 2011 až 2015 se klouzavý 
pr m r pohybuje kolem 0,17 mg/l. Hodnoty z monitoringu jsou tedy o 0,05 až 0,07 mg/l, resp. 50 až 
70 % nad typov  specifickou orienta ní hodnotou pro vodní toky. 
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Obr. 6-3: Ro ní pr m rné hodnoty koncentrací celkového fosforu v profilu Seemannshöft 

Obdobn  jako u celkového dusíku vykazuje dlouhodobý trend pro celkový fosfor významnou zm nu – 
pokles o 0,005 mg/l ro n  (tab. 6-3). Za p edpokladu, že tento trend bude pr b žn  pokra ovat, by 
bylo cílové hodnoty dosaženo za 10 až 12 let. Na základ  hodnot koncentrací v roce 2014 a 2015 
však nevykazuje trend posledních p ti let nejen žádnou významnost, ale vývoj trendu se vyzna uje 
kladným matematickým znaménkem. 

Tab. 6-3: Výpo et trendu koncentrací celkového fosforu 

TP 

Období Hodnota statistické významnos-
ti Významnost Intenzita trendu Sen 

mg/l za rok  
1997–2015 0,0007 ano -0,005 

2011–2015 0,2207 ne (+0,009) 

 
Environmentální cíl pro fosfor je dosažen p i ro ním odnosu 2 385 t. Obdobn  jako u vývoje koncen-
trací fosforu je patrný setrvale klesající vývoj látkových odnos  (obr. 6-4). Nejvyšší hodnota byla 
7 300 t/rok v roce 2002. Ro ní látkové odnosy v roce 2009 a 2014 byly pod 3 000 t/rok a jsou envi-
ronmentálnímu cíli nejblíže. Normované ro ní látkové odnosy vykazují minimální rozkolísanost a do-
sahují v letech 2010 až 2013 hodnot od 3 200 do 3 600 t/rok. Skute ný odnos normovaný na pr tok 
pro období 2011–2015 iní 3 940 t P/rok. Zpr m rování za období 2011 až 2015 ukazuje, že pot eba 
snížení iní p ibližn  1 555 t/rok, což vztaženo na odnosy normované na pr tok odpovídá procentuál-
ní pot eb  snížení 40 %. 
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Obr. 6-4: Vývoj ro ních látkových odnos  celkového fosforu v profilu Seemannshöft 

Koncentrace ukazatel  relevantních pro brakické a pob ežní vody vykazují výrazný gradient od profil  
Grauerort a Cuxhaven až po nízké hodnoty v oblasti pob ežních vod kolem ostrova Helgoland. 
V hodnoceném období 2007–2012 nedosáhl žádný z útvar  pob ežních vod hodnocených podle RSV 
pro plány povodí 2015 dobrého ekologického stavu z d vodu projev  eutrofizace (BMU 2018). Hod-
noty koncentrací aktualizované ady sledování za období 2011 až 2015 tento stav potvrzují 
(viz tab. 6-1). 
 
I když lze vývoj koncentrací a látkových odnos  celkového dusíku a koncentrací a látkových odnos  
celkového fosforu v zásad  hodnotit kladn  a i když v delším hodnoceném období vykazují významn  
klesající trend, nejsou environmentální cíle stanovené v na ízení o povrchových vodách v m icí sta-
nici Seemannshöft jakožto p echodu mezi limnickým a mo ským úsekem dosaženy. Hydrometeorolo-
gické okrajové podmínky p ekrývají krátkodobý odhad trendu, který nevykazuje žádnou významnost 
(FGG Elbe 2017). Zatímco pot eba snížení vztažená na odnosy normované na pr tok iní pro celkový 
dusík 21 %, p edstavuje tato hodnota pro celkový fosfor bezmála 40 %. 

6.3 Hodnocení látkových odnos  celkového dusíku a celkového fosforu v podélném profilu Labe a 
v jeho p ítocích 

Pro názorné dokumentování zatížení podélného profilu Labe a jeho p ítok  živinami byla vyhodnoce-
na data o odnosech celkového fosforu a celkového dusíku ze dvou období. První období (1997–2001) 
reprezentuje stav p ed za átkem implementace RSV a druhé období (2011–2015) charakterizuje si-
tuaci napl ování prvního Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe. 
 
Pro výpo et odnos  dusíku i fosforu byla použita metodika výpo tu ro ních látkových odnos  korigo-
vaných na pr m rný dlouhodobý ro ní pr tok, která byla schválena na 25. porad  skupiny expert  
SW MKOL (MKOL-SE SW 2016). Z výsledk  ro ních látkových odnos  celkového fosforu a celkové-
ho dusíku byly v obou hodnocených obdobích vypo ítány pr m rné hodnoty, které byly dále využity 
pro hodnocení zm n odnos  živin v r zných ástech povodí a také pro ur ení specifických odnos  
a ur ení d ležitých oblastí pro uplatn ní efektivních opat ení. 
 
Výsledky výpo t  pro jednotlivé profily na Labi a jeho p ítocích jsou p ehledn  shrnuty v tab. 6-4, kte-
rá obsahuje informace o pr m rných ro ních odnosech celkového dusíku a fosforu v obou obdobích 
a sou asn  dokumentuje zm ny mezi prvním a druhým obdobím. Graficky je vývoj odnosu celkového 
dusíku v letech 1997–2001 a 2011–2015 znázorn n ve schématech na obr. 6-5 a vývoj odnosu cel-
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kového fosforu ve schématech na obr. 6-6. Porovnání pr m rných specifických odnos  celkového 
dusíku a fosforu pro ob  období shrnuje tab. 6-5. 

Tab. 6-4: Látkové odnosy celkového dusíku a celkového fosforu pro podélný profil Labe a jeho významné p ítoky v období 
1997–2001 a 2011–2015 a zm ny p i srovnání obou období 

Stát Labe/profily P ítoky Labe 

Celkový dusík Celkový fosfor 

1997–2001 2011–2015 Zm na 1997–2001 2011–2015 Zm na 

t/rok  %  t/rok  %  

R* 

 Orlice 3 171 2 934 -7,5 84 69 -17,9
Valy  10 922 8 080 -26,0 465 233 -49,9 
Lysá   11 388 302 
 Jizera 2 765 2 220 -19,7 101 61 -39,8 
Ob íství  18 691 15 322 -18,0 731 400 -45,3 
 Vltava 26 207 21 236 -19,0 1 383 644 -53,4 
 Oh e 3 347 3 978 +18,8 110 90 -18,8 
D ín  52 502 42 797 -18,5 2 288 1 239 -45,8 

R/D** H ensko/Schmilka  58 014 45 810 -21,0 3 083 1 541 -50,0 

D** 

Dommitzsch  72 919 54 863 -24,8 2 763 1 695 -38,7 

 erný Halštrov 
(Schwarze Elster) 2 292 1 823 -20,5 56 51 -9,8 

 Mulde 12 501 8 756 -30,0 240 229 -4,4 
 Sála (Saale) 25 910 20 814 -19,7 920 623 -32,3 
Magdeburg  108 194 86 625 -19,9 4 043 2 783 -31,2 
 Havola (Havel) 7 082 6 249 -11,8 740 440 -40,6 
Schnackenburg  114 201 83 141 -27,2 4 662 2 422 -41,6 
Seemannshöft  126 965 84 393 -33,5 5 340 3 944 -26,1 

* Data pro profil D ín a veškeré další profily na ece Labi a jeho p ítocích nad profilem D ín byla získána na základ  monitoringu eské strany. 

** Data pro profil H ensko/Schmilka a veškeré další profily na ece Labi a jeho p ítocích pod profilem H ensko/Schmilka byla získána na základ  monitoringu n mecké strany. 
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Z výsledk  v tab. 6-4 a z obr. 6-5 a obr. 6-6 je patrné, že mezi prvním a druhým obdobím došlo 
v odnosu obou hodnocených živin ve všech profilech k výraznému poklesu (s jedinou výjimkou celko-
vého dusíku na Oh i v období 2011–2015). 
 
Pro celkový dusík bylo ve v tšin  profil  zjišt no snížení, které se pohybuje nej ast ji kolem 20 %. 
K nejv tšímu poklesu odtok  na úrovni 30 % došlo v povodí Mulde, pokles p ibližn  20 % byl zazna-
menán v povodí Jizery, Vltavy, erného Halštrova a Sály. Velmi znatelný pokles odtoku celkového 
dusíku na úrovni 30 % byl zjišt n také v ásti povodí Labe mezi profily Magdeburg a Seemannshöft. 
Pokles odtok  v klí ových profilech H ensko/Schmilka a Seemannshöft inil 21 %, resp. 34 %. Podíl 
odtoku celkového dusíku z území eské republiky p edstavoval v období 1997–2001 p ibližn  46 % 
a v období 2011–2015 se zvýšil na 54 %. Bilan n  nejvýznamn jšími p ítoky v celém povodí jsou 
v sou asné dob  Vltava, Sála, Mulde a horní Labe nad soutokem s Vltavou. 
 
Výrazn  vyšší pokles byl zjišt n v p ípad  odtoku celkového fosforu, který v ad  profil  dosáhl      
40–50 %. Velmi dobrou zprávou je, že k velkému poklesu odtoku celkového fosforu došlo v ástech 
povodí a ve významných p ítocích, které utvá ely velkou ást celkového odtoku. P íkladem mohou být 
Vltava a Havola, kde došlo ke snížení odtoku o 53 %, resp. 41 %. K výraznému poklesu došlo také 
v klí ovém profilu H ensko/Schmilka, kde se celkový odtok mezi ob ma obdobími snížil na polovinu. 
Mén  výrazný pokles ve zne išt ní fosforem byl zaznamenán v druhém klí ovém profilu Seemann-
shöft, kde došlo ke snížení odtoku celkového fosforu o 26 %. Ze srovnání obou klí ových profil  
H ensko/Schmilka a Seemannshöft vyplývá, že podíl odtoku celkového fosforu z území eské repub-
liky p edstavoval v období 1997–2001 p ibližn  58 % a v období 2011–2015 se snížil na 39 %. Bi-
lan n  nejvýznamn jšími p ítoky v celém povodí jsou v sou asné dob  Vltava, Sála a Havola 
a zejména mezipovodí Labe mezi profily Schnackenburg a Seemannshöft. 

Tab. 6-5: Specifické látkové odnosy celkového fosforu a celkového dusíku pro podélný profil Labe a jeho významné p ítoky 
v období 1997–2001 a 2011–2015 

Stát Labe/profily P ítoky Labe 

Celkový dusík Celkový fosfor 

1997–2001 2011–2015 Zm na 1997–2001 2011–2015 Zm na 

t/km2 za rok  %  t/km2 za rok  %  

R* 

 Orlice 1,56 1,44 -7,7 0,041 0,034 -17,1
Valy  1,74 1,29 -25,9 0,074 0,037 -50,0 
Lysá  1,07 0,028 
 Jizera 1,26 1,01 -19,8 0,046 0,028 -39,1 
Ob íství  1,36 1,12 -17,6 0,052 0,029 -44,2 
 Vltava 0,93 0,76 -18,3 0,049 0,023 -53,1 
 Oh e 0,60 0,71 18,3 0,020 0,016 -20,0 
D ín  1,03 0,84 -18,4 0,045 0,024 -46,7 

R/D** H ensko/Schmilka  1,13 0,89 -21,2 0,060 0,030 -50,0 

D** 

Dommitzsch  1,31 0,99 -24,4 0,050 0,030 -40,0 
 erný Halštrov 0,53 0,42 -20,8 0,013 0,012 -7,7 
 Mulde 2,03 1,42 -30,0 0,039 0,037 -5,1 
 Sála 1,09 0,88 -19,3 0,039 0,026 -33,3 
Magdeburg  1,14 0,91 -20,2 0,043 0,029 -32,6 
 Havola 0,29 0,26 -10,3 0,031 0,018 -41,9 
Schnackenburg  0,92 0,67 -27,2 0,038 0,022 -42,1 
Seemannshöft  0,91 0,60 -34,1 0,038 0,028 -26,3 

* Data pro profil D ín a veškeré další profily na ece Labi a jeho p ítocích nad profilem D ín byla získána na základ  monitoringu eské strany. 

** Data pro profil H ensko/Schmilka a veškeré další profily na ece Labi a jeho p ítocích pod profilem H ensko/Schmilka byla získána na základ  monitoringu n mecké strany. 

 
Odlišný pohled na látkové toky celkového dusíku a fosforu v povodí Labe p edstavuje hodnocení pod-
le specifických odnos  (tab. 6-5), které zohled ují nejen samotný látkový tok, ale umož ují srovnání 
r zných povodí navzájem s ohledem na míru zát že. 
 
Pro celkový dusík byly nejvyšší specifické odnosy zjišt ny v období 2011–2015 v povodí Orlice, Mul-
de, Jizery, v povodí Labe po soutok s Vltavou, na Labi mezi profily D ín a Dommitzsch a v Sále. 
Nejmén  zatíženými povodími byly Havola a erný Halštrov. Specifické zatížení klí ových profil  
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H ensko/Schmilka a Seemannshöft se výrazn  lišilo. Specifický odnos z eské ásti povodí byl tém  
0,9 t/km2 za rok, v profilu Seemannshöft p ed ústím do mo e se specifický odnos snížil na hodnotu 
0,6 t/km2 za rok. 
 
Pro celkový fosfor byly nejvyšší specifické odnosy zjišt ny v období 2011–2015 v povodí Mulde, Orli-
ce, v povodí Labe po profil Valy a na Labi mezi profily D ín a Dommitzsch. Nejmén  zatížená byla 
naopak povodí erného Halštrova, Oh e a Havoly. Specifické zatížení klí ových profil  H en-
sko/Schmilka a Seemannshöft bylo velmi podobné a pohybovalo se blízko hodnoty 0,03 t/km2 za rok. 

6.4 Shrnutí 
V mezinárodním povodí Labe se kvalita vody v posledních desetiletích výrazn  zlepšila. Na m rném 
profilu H ensko/Schmilka se odnos fosforu v porovnání s obdobím let 1997–2001 a 2011–2015 snížil 
o polovinu a odnos dusíku poklesl o celou p tinu (21 %). Na m rném profilu Seemannshöft se odnos 
fosforu snížil v porovnání obou p tiletých období o celou tvrtinu (26 %) a odnos dusíku zhruba 
o t etinu. 
 
Díky RSV došlo zohled ováním ekologických požadavk  na kvalitu vod k dalšímu vývoji požadavk . 
U vnitrozemských vod a zejména u Severního mo e nadále p etrvává pot eba snižovat vnosy živin. 
Na m rném profilu Seemannshöft – na p echodu mezi limnickým a marinním systémem – iní cílový 
odnos dusíku zjišt ný z dlouhodobého pr toku 66 580 t. Pr m rný ro ní odnos normovaný na pr tok 
v období 2011–2015 iní 84 400 t N, takže pro dosažení cíle musí být odnos snížen o 17 800 t neboli 
o 21 %. 
 
Pro fosfor iní (v m rném profilu Seemannshöft) cílový odnos zjišt ný z dlouhodobého pr toku 2 385 t. 
Pr m rný ro ní odnos normovaný na pr tok na období 2011–2015 iní 3 940 t fosforu, takže pro dosa-
žení cíle musí být odnos fosforu snížen o 1 555 t nebo o 40 %. U fosforu se pot eba snížení neodvozuje 
od cíl  na ochranu mo ského prost edí, ale z požadavk  z vnitrozemí, aby se ekologických cíl  RSV 
dosáhlo rovn ž ve vnitrozemských vodách a v toku Labe. Se tením pot eb snížení u d ležitých p ítok  
a na hrani ním profilu vyjde pot eba snížení normovaná na pr tok ve výši 1 358 t P, která je zhruba 
o 200 t P nižší než pot eba snížení zjišt ná v m rném profilu Seemannshöft. 
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 Zdroje a cesty vnosu živin 7.

7.1 Metodické postupy k identifikaci zdroj  a cest vnosu živin 
V rámci implementace RSV je nezbytné kvantifikovat zatížení povrchových a podzemních vod živi-
nami s dostate ným prostorovým a asovým rozlišením pro v tší povodí. P itom je nezbytné provést 
odhad zatížení s ohledem na nejd ležit jší cesty vnosu z difuzních a bodových zdroj . Krom  toho je 
t eba analyzovat vzájemné p sobení mezi strukturami využívání p dy, zejména pro ú ely pr myslu, 
zem d lství, rybného hospodá ství a lesnictví, a na jejich základ  odvodit opat ení ke snížení škodli-
vých vliv  živin. Identifikace zdroj  a cest vnosu živin je významným základním p edpokladem pro 
cílené odvození opat ení a také ke kontrole jejich úsp šnosti. Prostorové a asové rozlišení zdroj  
živin a cest jejich vnosu lze odvodit na základ  vyhodnocení dat monitoringu nebo odhadnout na zá-
klad  modelování bilance živin. 
 
Empirické nebo semiempirické modely popisují vnos živin do tok  na základ  statistických odvození 
z datových záznam  se zohledn ním r zných cest vnosu do vodních tok . Konceptuální nebo fyzi-
káln  založené modely se využívají zpravidla p i specifických otázkách nebo na úrovni menších m í-
tek než je í ní povodí. P i aplikaci jednotné metodiky v rámci jedné oblasti povodí je zaru ena vysoká 
porovnatelnost výsledk . 
 
Bilance živin se dá zjiš ovat také z dat monitoringu. K tomu se vedle inventarizace známých bodo-
vých zdroj  provádí také cílené vzorkování a analýza látkových odnos  jednotlivých zdroj  živin 
a cest vnosu. Nejistoty vznikají, pokud nelze podchytit všechny relevantní bilan ní prvky. Obecn  je 
pro bilanci živin z dat monitoringu nutný výrazn  intenzivn jší odb r vzork  než p i obecném monito-
rování podle RSV. Proto se tyto p ístupy využívají zejména ve st edním m ítku nebo na menších 
povodích nebo pro specifické otázky. Cíleným pozorováním jednotlivých zdroj  živin a cest vnosu je 
však možná spolehlivá kontrola úsp šnosti p i realizaci opat ení. 

7.2 Výsledky z N mecka na základ  modelování 
Ve v tšin  n meckých spolkových zemí se vnosy živin zjiš ují pomocí modelování. Za tímto ú elem 
se využívají nap . modely MONERIS, z n ho vzešlý model MoRE, balík model  GROWA-WEKU-
DENUZ-MEPhos, model látkové bilance STOFFBILANZ, ale i kombinace t chto model  s regionali-
zovaným agrárním a environmentálním informa ním systémem RAUMIS (Heidecke a kol. 2015). Ve 
Spole enství oblasti povodí Labe (FGG Elbe) bylo pro p ípravu plánovaných opat ení v rámci aktuali-
zace plánu povodí provedeno modelování bilance živin pomocí modelu MONERIS (verze 3.01). Kro-
m  toho se v zemích Spole enství oblasti povodí Labe (FGG Elbe) nezávisle na tom provádí analýzy 
vnos  živin založené na modelování, jejichž výsledky jsou konsistentní s nadregionálními odhady 
pomocí MONERISu, v detailech se však mohou odlišovat. MONERIS je semiempirický konceptuální 
model, který mapuje na základ  obsáhlé datové základny vnosy živin prost ednictvím r zných cest 
vnosu z difuzních a bodových zdroj . Celkem je popsáno sedm cest vnosu. Výpo et dalšího rozd lení 
celkového odtoku na podzemní vody, hypodermický odtok a povrchový odtok se provádí na základ  
p ístup  Carla (Carl a kol. 2008) a Carla a Behrendta (2008). Plocha vodních tok  k ur ení retence 
živin a vnos  z atmosférické depozice se vypo ítává dle Venohra (Venohr a kol. 2011). 
 
Cesty vnosu pro živiny v modelu MONERIS zahrnují tyto položky: 

 bodové zdroje z komunálních istíren odpadních vod a p ímých pr myslových zdroj ,  
 atmosférickou depozici, 
 erozi zem d lských ploch, 
 živiny rozpušt né v d sledku povrchového odtoku, splachy p dy, 
 podzemní vody / podpovrchový odtok, 
 drenáže a 
 odtok ze zhutn ných ploch v urbanizovaném prost edí.  
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Implementace opat ení a scéná  se provádí na základ  modifikace vstupních dat nebo modifikace 
díl ích výsledk . Pro ú ely modelování v FGG Elbe byly provedeny nepatrné úpravy modelu (FGG 
Elbe 2016). Datová základna pro modelování se skládá z p evzatých dat celostátních projekt  mode-
lování, celostátn  jednotných aktualizovaných vstupních dat a ze vstupních dat, která byla pro toto 
modelování upravena spolkovými zem mi FGG Elbe. Posledn  jmenovaná data jsou nap . asové 
ady vybraných vodom rných stanic a m rných profil  jakosti vody, data drenáží a podíly ploch kon-

zerva ního obd lávání p dy. Aplikace modelu byla provedena pro období let 2006 až 2010. Toto mo-
delování vnos  dusíku a fosforu „status quo“ se vcelku vyzna uje uspokojivou v rohodností jak pro 
r zné p írodní regiony, tak i pro jednotlivé spolkové zem . To platí pro výši vnos  a rozd lení cest 
vnosu. 
 
Díky modelu MONERIS se dají zjistit cesty a zdroje (p vod/p vodce) vnosu živin. Dále budou p ed-
nostn  popsané výsledky cest vnosu, protože zde lze navázat konkrétními opat eními. P i adit cesty 
vnosu p ímo ke zdroj m nebo p vodc m není vždy možné. 
 
Separace celkového kalibrovaného odtoku se v modelu MONERIS provádí na povrchový odtok, erozi, 
drenáže, podzemní vody / podpovrchový odtok, vypoušt né zne išt ní z bodových zdroj  a prost ed-
nictvím zhutn ných ploch v urbanizovaném prost edí. D lení složek se provádí na základ  empiric-
kých p ístup . Odchylka se zpravidla pohybuje pod 5 %. Vyšší odchylky až do 11,4 % se vyskytují 
pouze v roce 2006. Tento uspokojivý odhad vodního režimu a rozd lení odtoku na odtokové složky je 
základním p edpokladem pro výpo et vnos  podle specifiky jednotlivých cest. 
 
Simulované vnosy dusíku v letech 2006 až 2010 se v pr m ru pohybují kolem 112 000 t a kolísají 
mezi 94 000 t v roce 2009 a 140 000 t v roce 2010. asová dynamika odpovídá také té, která byla 
zjišt na u hodnot látkových odnos  v profilu Seemannshöft v p edávacím bod  mezi limnickým 
a marinním úsekem. V modelu to lze vyvodit z mimo ádn  suchého roku 2009 a mimo ádn  odtokov  
nadpr m rného roku 2010, resp. z výpo t  látkových odnos  cest vnosu, které z nich vycházejí. Vý-
znamnou cestou vnosu pro dusík, která se na celkových vnosech dusíku podílí tém  40 % (2009), 
resp. 55 % (2010), jsou podzemní vody / podpovrchový odtok, které v modelu nejsou dále rozlišeny. 
Vedle toho má význam cesta vnosu prost ednictvím drenáží, která v pr m ru p edstavuje cca 25 % 
celkových vnos . Podružný význam mají bodové zdroje (16 %), urbanizované prost edí (6 %), spla-
chy p dy (4 %), atmosférická depozice (2 %) a eroze (1 %). Tento zp sob rozd lení však m že vyka-
zovat odlišné pom ry v závislosti na konfiguraci p írodního regionu (tab. 7-1). Zatímco v severních 
regionech, jako jsou nap . marše nebo jezerní plošina na severovýchod  N mecka, výrazn  p evažují 
vnosy prost ednictvím drenáží, ve st edohorských polohách a kotlinách p edstavují hlavní cestu vno-
su podzemní vody / podpovrchový odtok. 

Tab. 7-1: Vnosy dusíku r znými cestami v p írodních regionech (pr m r 2006 až 2010) 
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Harz 15 61 24 24 1 186 159 106 

Sprašové nížiny 173 678 367 4 803 13 506 2 186 4 788 

Marše 76 171 1 3 043 404 111 2 972 

Severon mecká jezerní plošina 671 169 20 2 792 447 117 1 021 
Hesenská a Dolnosaská  
pahorkatina 0 17 1 5 175 3 1 

Durynská pánev 66 301 286 1 336 8 677 1 707 860 
Durynsko-bavorsko-saské  
st edohorské oblasti 135 851 372 2 203 14 426 1 704 1 530 

Centrální severon mecká nížina 1 083 2 059 113 13 181 12 891 1 050 7 150 
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Nejvyšší absolutní množství vnos  mají spolkové zem  Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko s velkým 
plošným podílem na n mecké ásti povodí Labe (obr. 7-1). D vodem pro zvláš  vysoké množství 
vnosu dusíku v Sasku m že být nadhodnocení, vyplývající z nejistoty výchozích informací o využívání 
p dy. P estože i Braniborsko má význa ný plošný podíl na n mecké ásti povodí Labe, je absolutní 
množství vnosu dusíku malé. Jednou z p í in nízkých vnos  v porovnání s ostatními nížinatými ze-
m mi je odhadovaná vodní bilance. Ve Šlesvicku-Holštýnsku, Dolním Sasku a Meklenbursku-
P edním Pomo ansku p evažuje vnos dusíku prost ednictvím drenáží. Toto rozd lení je v rohodné 
a slouží jako základ pro prostorov  diferencované plány opat ení. 
 

 
Obr. 7-1: Cesty vnosu dusíku ve spolkových zemích v n mecké ásti povodí Labe 

Simulované vnosy fosforu pro období 2006 až 2010 se v pr m ru pohybují kolem 4 050 t/rok. Množ-
ství vnos  kolísá v ro ním mezidobí od cca 3 700 t (2009) do 4 300 t (2010), což je výrazn  menší 
rozdíl než u dusíku. Zatímco u dusíku dominuje jedna cesta vnosu, p evládá u fosforu rovnom rn jší 
rozd lení. Ve víceletém pr m ru dosahuje podíl vnos  fosforu z bodových zdroj  a ze systém  urba-
nizovaného prost edí pokaždé 28 %. Prost ednictvím cesty vnosu podzemní vody / podpovrchový 
odtok vstupuje 18 %, u eroze je to 12 % a u drenáží 11 %. Atmosférická depozice a splach p dy hrají 
podružnou roli. V závislosti na reliéfu krajiny se však podíl vnosu fosforu zvyšuje v d sledku eroze 
v p írodních regionech st edohorských oblastí, ale i sprašových nížin a z ásti výrazn  p evládá 
i u vnos  z difuzních zem d lských zdroj  (tab. 7-2). Vnosy fosforu z drenáží mají nadm rný význam 
v Severon mecké nížin  a v oblasti marší. P ibližn  1/3 fosforu v Severon mecké nížin , a tudíž 
mnohem více než v pr m ru, vstupuje prost ednictvím cesty vnosu podzemní vody / podpovrchový 
odtok. Specifické informace nap . o stupni napojení na ve ejnou kanalizaci, podíl jednotné kanalizace, 
komunálních istíren odpadních vod apod. vedou k rozdílnému po adí významnosti cest vnos  fosfo-
ru ve spolkových zemích (obr. 7-2). Zatímco v m stských státech Hamburk a Berlín pochází mnohem 
více než polovina vnos  z bodových zdroj , p ichází u plošných stát  Sasko, Sasko-Anhaltsko a Du-
rynsko výrazná v tšina vnos  prost ednictvím systém  urbanizovaného prost edí. 
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Tab. 7-2: Vnosy fosforu r znými cestami v p írodních regionech (pr m r 2006 až 2010) 
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Harz 0 0 7 0 5 23 13 

Sprašové nížiny 5 3 165 25 72 332 327 

Marše 2 2 1 59 12 22 142 

Severon mecká jezerní plošina 20 2 10 32 46 29 44 
Hesenská a Dolnosaská  
pahorkatina 0 0 0 0 1 0 0 

Durynská pánev 2 2 102 8 32 248 122 
Durynsko-bavorsko-saské  
st edohorské oblasti 4 6 132 12 75 244 146 

Centrální severon mecká nížina 32 18 63 298 508 239 354 

 

 
Obr. 7-2: Cesty vnosu fosforu ve spolkových zemích v n mecké ásti povodí Labe 

Tab. 7-3 hodnotí relativní podíly cest vnosu dusíku na celkovém vnosu podle spolkových zemí a shr-
nuje jejich význam. Ve výše jmenovaných spolkových zemích Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko se 
tém  1/3 celkového vnosu dostává do prost edí cestou podzemní vody / podpovrchový odtok. 
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Tab. 7-3: Cesty vnosu pro dusík s nadregionálním významem 
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Podíl cest vnosu na celkových vnosech v n mecké ásti povodí Labe [%] 

Braniborsko 0,6 0,6 0,0 0,7 4,0 0,2 3,1 

Berlín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,7 

Bavorsko 0,0 0,2 0,1 0,3 2,6 0,1 0,7 

Hamburk 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 2,0 

Meklenbursko-P ední Pomo ansko 0,5 0,1 0,0 1,1 0,4 0,0 0,1 

Dolní Sasko 0,1 0,4 0,0 5,1 1,4 0,1 0,3 

Šlesvicko-Holštýnsko 0,1 0,2 0,0 7,8 0,2 0,1 0,8 

Sasko 0,3 1,0 0,4 4,8 16,8 2,5 3,7 

Sasko-Anhaltsko 0,2 0,9 0,2 2,6 10,9 0,8 2,2 

Durynsko 0,1 0,4 0,3 2,0 9,4 2,0 0,8 

 podíl cest > 1 – 5 %,  podíl cest > 5 % 

 
Podle konfigurace p írodního regionu a strategií spolkových zemí, zam ených na išt ní odpadních 
vod, vyplývají pro fosfor tyto st žejní cesty vnosu: systémy urbanizovaného prost edí a podzemní 
vody / podpovrchový odtok (tab. 7-4). Rozd lením vnosu fosforu na n kolik cest v porovnání s jednou 
výrazn  p evládající cestou vnosu u dusíku jsou však významné i další cesty vnosu s podílem do 5 % 
z celkového vnosu. Odhadem relativního významu jednotlivých cest vnosu m že FGG Elbe identifiko-
vat st žejní oblasti innosti ve spolkových zemích, aby tak bylo možno dosáhnout spole n  dohodnu-
tých nadregionálních cíl  ke snížení živin. 

Tab. 7-4: Cesty vnosu pro fosfor s nadregionálním významem 
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Podíl cest vnosu na celkových vnosech v n mecké ásti povodí Labe [%] 

Braniborsko 0,5 0,1 0,4 0,6 6,5 1,9 3,4 

Berlín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2 2,3 

Bavorsko 0,0 0,1 0,8 0,1 0,4 0,3 0,7 

Hamburk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 2,7 

Meklenbursko-P ední Pomo ansko 0,4 0,0 0,1 0,6 1,2 0,3 0,4 

Dolní Sasko 0,1 0,2 0,7 4,0 2,1 0,8 1,7 

Šlesvicko-Holštýnsko 0,1 0,1 0,4 3,7 0,5 0,8 1,3 

Sasko 0,2 0,1 4,6 0,8 3,1 10,1 8,1 

Sasko-Anhaltsko 0,2 0,1 2,1 0,5 3,6 3,8 4,2 

Durynsko 0,1 0,1 2,7 0,3 1,0 8,2 3,6 

 podíl cest > 1 – 5 %,  podíl cest > 5 % 
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Základem pro výpo et scéná  jsou pr m rné hydrologické podmínky modelovaných let „status quo“ 
2006 až 2010. Výb r scéná  sahá od snížení p ebytku dusíku až po p em nu polí na louky a pastvi-
ny, p i emž je dopln n o t i scéná e z oblasti komunálního vodního hospodá ství. Simulované snížení 
látkových vnos  vykazuje zna né rozp tí od cca 5 000 t/rok až po hodnoty pod 100 t/rok. Scéná e 
sahají od snížení p ebytku dusíku na 40 kg/ha/rok p es zlepšení efektivnosti využití dusíku s vysokým 
reduk ním potenciálem až po zvýšení plochy s p stováním meziplodin se zanedbatelným ú inkem na 
vnosy dusíku. Vzhledem k tomu, že v ad  spolkových zemí se p ebytky dusíku již pohybují v tomto 
rozsahu, mohou se odhady snížení vnos  v osmi z deseti spolkových zemí pohybovat kolem nuly 
nebo být jen minimální. Významné možnosti ke snížení vnos  byly vypo teny pouze pro Dolní Sasko 
(cca 15 %) a Šlesvicko-Holštýnsko (cca 20 %), kde vnosy p icházejí p evážn  prost ednictvím drená-
ží, a tudíž p edur ují jasné možnosti opat ení. Snížení vnos  fosforu u vybraných scéná  je vcelku 
nižší a zpravidla se pohybuje pod 1 % množství vnos . Tato nízká ú innost možných opat ení ke sní-
žení fosforu ze systém  urbanizovaného prost edí a z bodových zdroj  dokládá na jedné stran  vy-
sokou kvalitu existujícího išt ní komunálních odpadních vod. Na druhé stran  je z ejmé, že budou 
muset být vyvinuta alternativní opat ení k dosažení snížení vnos  fosforu, které bude odpovídat envi-
ronmentálním cíl m. 
 
Celkov  lze pro dusík konstatovat, že tém  t i tvrtiny vnosu probíhají p es difuzní cesty splach, pod-
zemní vody / podpovrchový odtok a drenáže. Vnosy dusíku z bodových zdroj  jsou s mén  než 20% 
podílem podružné. Naproti tomu se slou eniny fosforu vnáší více než z 50 % bodovými zdroji a sys-
témy urbanizovaného prost edí. Vnosy p es difuzní cesty podzemní vody / podpovrchový odtok, dre-
náže a eroze iní zbylých zhruba 40 %. 

7.3 Výsledky z eské republiky na základ  monitoringu 
Na rozdíl od n mecké ásti povodí Labe je významnost jednotlivých zdroj  živin v eské ásti povodí 
ur ována a odhadována p evážn  na základ  cíleného monitoringu zdroj  zne išt ní a na základ  
celostátn  vedených evidencí o zdrojích živin a jejich vypoušt ní do vod. P estože jsou v n kterých 
ástech povodí Labe využívány pro charakterizaci zdroj  zne išt ní a kvantifikaci vnos  živin do í ní 

sít  i simula ní modely (nap . MIKE Basin, VSTOOLS nebo SWAT), nejedná se o jejich celoplošnou 
aplikaci s možností srovnání výsledk  pro celou oblast povodí Labe. 
 
Kvantifikace vstupu živin z bodových zdroj  (komunálních, pr myslových, p ípadn  jiných) je z velké 
ásti založena na každoro ním hlášení celkového množství vypoušt ných odpadních vod v etn  in-

formací o pr m rných koncentracích živin, pocházejících z t chto zdroj . Tyto údaje jsou shromaž o-
vány na základ  zákona o vodách (254/2001 Sb.) a p íslušných provád cích vyhlášek. Pro menší 
zdroje (malé obce) a zdroje, které nejsou zahrnuty v evidencích, jsou informace dopl ovány na zákla-
d  detailního monitoringu míst vypoušt ní ve vybraných pilotních povodích. Data získaná z t chto 
povodí umož ují definovat emisní charakteristiky r zných typ  zdroj  a zp sob  nakládání s odpad-
ními vodami. Monitorovaná povodí pro bodové zdroje obvykle dosahují velikostí stovek až tisíc  kilo-
metr  tvere ních a zahrnují r zné velikostní kategorie sídel od velmi malých obcí (< 50 obyvatel) až 
po velká m sta (> 10 000 obyvatel). 
 
Data o vnosu dusíku a fosforu z plošných zdroj  do vod jsou získávána pro ob  živiny rozdílným zp -
sobem. D vodem r zného zp sobu monitoringu jsou rozdíly v celkové bilanci obou živin na zem d l-
ských p dách. V p ípad  dusíku jsou na celém území povodí Labe zjiš ovány st ední až velmi vysoké 
p ebytky dusíku, p evážn  ve form  dusi nan , který odtéká nevyužit ze zem d lských p d. Dusík ve 
vodách je proto systematicky monitorován v 4letých cyklech pro pot eby nitrátové sm rnice na celém 
území R a s vyšší hustotou monitorovacích profil  ve vymezených zranitelných oblastech, kde je 
riziko vyplavování dusíku vysoké. Monitorovací profily reprezentují p evážn  malá až st ední zem -
d lská povodí s menším podílem sídel a v tších bodových zdroj . Výsledky monitoringu jsou využí-
vány pro revidování zranitelných oblastí a cílené uplat ování opat ení z ak ního programu podle nit-
rátové sm rnice. 
 
V p ípad  fosforu jsou celkové bilance na zem d lských p dách vyrovnané a v n kterých oblastech 
dokonce záporné s tím, že rostliny využívají fosfor ze zásoby v p d . Pro fosfor proto není pravidelný 
monitoring provád n. Pr b žn  je pouze sledována zásobenost zem d lských p d fosforem, aby 
bylo operativn  možné p izp sobit aplikace fosforu s ohledem na jejich nedostatek nebo p ebytek. 
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Aby však bylo možné charakterizovat vnosy fosforu z plošných zdroj  (zem d lských p d), byl 
v letech 2006–2009 proveden cílený screeningový a detailní dopl kový monitoring vybraných ist  
zem d lských povodí na území celé R. Monitorovací profily reprezentovaly velmi malá povodí. Po-
vodí byla vybrána tak, aby zahrnovala pouze jeden p dní typ a minimální podíl jiných kultur než ze-
m d lské p dy. Na základ  výsledk  monitoringu byly pro jednotlivé p dní typy stanoveny emisní 
charakteristiky, které byly dále využívány pro kvantifikaci vnos  fosforu do povrchových vod v povodí 
vodních útvar . 
 
Krom  bodových a plošných zdroj  byl jako významný vnos fosforu v n kterých ástech povodí Labe 
identifikován chov ryb v produk ních rybnících. Systematický monitoring produk ních rybník  byl pro-
vád n p edevším v oblasti jižních ech, zejména pak v t ebo ské rybni ní soustav . 
 
Specifickým rysem eské ásti povodí Labe, který významn  ovliv uje vnosy živin do í ní sít  a je-
jich následný transport na v tší vzdálenosti, je p ítomnost velkých vodních nádrží a jejich soustav. 
Celkem 40 % plochy povodí Labe v eské republice (19 588 km2 z celkem 49 587 km2) leží nad vý-
znamnými vodními nádržemi (viz tab. 7-5). V t chto nádržích dochází nejen k ú inné sedimentaci 
nerozpušt ných látek, ale také k významné retenci slou enin fosforu. Z pohledu ešení emisí fosforu 
ve vztahu k dosažení cíl  v hrani ním profilu Labe H ensko/Schmilka je proto nejd ležit jší území 
nacházející se pod t mito velkými vodními nádržemi. V povodí nad nimi je zatížení fosforem ešeno 
v rámci úsilí o dosažení dobrého ekologického stavu a potenciálu vodních útvar  tekoucích a stoja-
tých vod dle metodik aktuáln  platných v R. K eliminaci slou enin dusíku v p ehradních nádržích 
v zásad  nedochází, proto je z pohledu vnosu t chto slou enin relevantní celá plocha povodí Labe. 
Podíl plochy povodí nad nádržemi uvedenými v tab. 7-5 je v jednotlivých díl ích povodích zna ný: 
v povodí Berounky se jedná o 18 %, v povodí Sázavy o 27 %, v povodí Vltavy se jedná dokonce 
o 56 %, v povodí Oh e o 39 %, ale v povodí Labe k soutoku s Vltavou pouze o necelá 2 %. 

Tab. 7-5: Významné vodní nádrže v eské ásti povodí Labe 

Vodní tok Vodní nádrž Povodí ke hrázi km2  

Vltava Št chovice 12 985 

Sázava (Želivka) Švihov 1 189 

Mže (Berounka) Hracholusky 1 609 

Labe (Chrudimka) Se  225 

Oh e Nechranice 3 580 

Celkem  19 588 

Za významné vodní nádrže jsou zde považovány p ehradní nádrže s dobou zdržení nad 30 dn  a pr m rnou hloubkou nad 5 m. Nepat í sem tedy ani rybníky ani m lké pr to né nádrže, 
kde je zadržování fosforu jen málo ú inné, i vodní nádrže s malým povodím. Pro ú ely tohoto hodnocení nebyla zahrnuta ani povodí vodárenských nádrží na horních tocích ek bez 
významn jšího vstupu nutrient . 

 
Slou eniny dusíku 
Rozhodujícím zdrojem slou enin N ve vodách jsou zem d lsky využívané plochy, zejména orná p -
da, což dokládá ada studií, které byly zpracovány v rámci živinových bilancí n kterých povodí. Bodo-
vé zdroje hrají celkov  minoritní úlohu, p estože lokáln  mohou být i významným zdrojem slou enin 
N. Zejména se jedná o p ípady velkých sídel ležících na málo vodném vodním toku. Velké bodové 
zdroje (m sta nad 10 000 obyvatel) musí být aktuáln  vybaveny technologiemi, které umož ují od-
stra ování N. Rezervy snižování emisí slou enin dusíku v této oblasti tedy nejsou p íliš významné. 
D ležité jsou výsledky studie z relativn  velkého povodí nádrže Orlík (Hejzlar a kol. 2010), kde 
z bodových zdroj  pocházelo pouze 13 % všeho N v uzáv rovém profilu. 
 
Rozd lení emisí slou enin dusíku do vodního prost edí podle jednotlivých zdroj  bylo provedeno 
souhrnn  pro období 2014–2015, protože jednotlivé roky probíhaly velmi rozdíln . Kalkulace pr m r-
né ro ní bilance N za celou eskou republiku pro období 2014–2015 podle metodiky EUROSTAT 
Nitrogen Budget (OECD Soil surface nitrogen balance), jak byla provedena VÚRV, v.v.i. (MŽP a kol. 
2016), ukázala, že 223 180 t inil istý bilan ní p ebytek N, který se považuje za ekvivalentní ztrátám 
N do povrchových a podzemních vod. Vnos N do vodního prost edí pr myslovými a komunálními 
odpadními vodami byl dle VÚRV, v.v.i. (MŽP a kol. 2016) 10 060 t. Emise dusíku do povrchových a 
podzemních vod byly tedy tvo eny zhruba z 96 % zem d lskými zdroji a zbytek tvo ily zdroje ostatní. 
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Snaha o regulaci emisí slou enin N do vodního prost edí se tedy zcela logicky aktuáln  opírá zejmé-
na o opat ení ve zranitelných oblastech (nitrátová sm rnice). 
 
Rybníky jsou krajinným prvkem, kde dochází k velmi intenzivní denitrifikaci, která vede k výraznému 
snižování koncentrací nejen dusi nanových iont , ale také celkového dusíku. Z pohledu rizika emisí N 
tedy není t eba se rybni ním hospodá stvím zvláš  zabývat. Bilan n  nevýznamný je i vnos slou enin 
dusíku se srážkovou vodou. 
 
Slou eniny fosforu 
P i hodnocení zdroj  slou enin fosforu pro vodní prost edí v eské republice je t eba zohlednit riziko-
vost forem, v nichž se fosfor ve vodním prost edí vyskytuje (Borovec a kol. 2010). Nejrizikov jší jsou 
rozpušt né fosfore nany, které jsou p ímo využitelné vodními organismy. Druhou siln  rizikovou sku-
pinou jsou áste ky s fosforem vázaným v organických slou eninách, z nichž po rychlém rozkladu 
vznikají fosfore nany. Jedná se p edevším o materiál z istíren odpadních vod ( OV), ale také o bi-
omasu z rybník . Nejmén  rizikové jsou minerální áste ky, kde je fosfor (krom  apatitu) vázán hlav-
n  v komplexech se železem a hliníkem. Jedná se p edevším o erozní materiál. 
 
Hledisko rizikovosti zdroj  P je d ležité zejména p i hodnocení vstupu fosforu s erozním materiálem 
z orné p dy. Pro p dy v R obecn  platí (Borovec a kol. 2012), že fosfor je na jejich áste ky vázán 
pom rn  pevn  a jeho uvolnitelnost ve vodním prost edí záleží nejen na obsahu tzv. biodostupného 
fosforu (extrakce postupem Mehlich III), ale siln  také na koncentraci fosfore nan  ve vod , kam se 
áste ky dostanou. Pro áste ky r zných p d v R bylo zjišt no, že ve vod  s koncentrací PO4-P 

<0,05 mg/l se uvolní pouze asi 2 % a p i koncentraci <0,03 mg/l asi 4 % všeho P, který daná ástice 
obsahuje. Pokud se ástice fosforem chudá dostane do prost edí s vyšším obsahem PO4-P, pak je 
fosfor z vody na ástici dokonce sorbován. 
 
Neochota p dních ástic uvol ovat slou eniny fosforu byla opakovan  doložena výsledky monitoringu 
vodních tok  protékajících ist  zem d lským povodím. Nejkomplexn jší studie z let 2006–2009, 
provedená Výzkumným ústavem vodohospodá ským T. G. Masaryka a zahrnující všechny význam-
n jší p dní typy po celém území R, se stala podkladem pro další d ležité práce (Krása a kol. 2012a; 
Krása a kol. 2012b; Krása a kol. 2013). Studie ukázala, že neerozní látkový odnos v drobných vod-
ních tocích odvod ujících ist  zem d lské povodí se vyzna uje pr m rnými ro ními koncentracemi 
celkového fosforu p evážn  v úrovni 0,04 až 0,05 mg/l. Výjimkou jsou povodí s výskytem luvizemí, 
fluvizemí a glej , kde byly v tocích zjišt ny koncentrace od 0,08 do 0,12 mg/l celkového fosforu. 
Z uvedené studie vycházejí také Fiala a Rosendorf (2009), kte í uvád jí mediánovou hodnotu koncen-
trace PO4-P v drobných vodních tocích v úrovni 0,024 mg/l. Specifický látkový odnos PO4-P z ist  
zem d lských povodí pak spo ítali na 3,87 kg/km2 za rok. Navazující dlouhodobá pozorování ale 
ukázala, že tyto látkové odnosy jsou ješt  nižší: 0,5 až 1,4 kg/km2 za rok. Uvedené hodnoty se tedy 
velmi asto blíží úrovni p irozeného pozadí, což zárove  znamená, že je obtížné navrhnout a realizo-
vat ú inná opat ení, která by neerozní vnos fosforu ze zem d lských ploch významn ji snížila. Pro 
povodí í ky Smutná odhadli podíl neerozního fosforu ze zem d lských p d na 10 % celkového od-
nosu fosforu z daného povodí. 
 
Zjišt ní, že plošné zdroje emisí P, tedy zem d lská p da, nejsou dominantním zdrojem fosforu pro 
povrchové vody, bylo opakovan  potvrzováno i prakticky orientovanými studiemi zam enými na lát-
kovou bilanci živin, a to jak pro malá povodí a mikropovodí, tak pro velká povodí, kde se obvykle eši-
ly otázky eutrofizace vodních nádrží. Za p íklady studií na malých územích m žeme považovat 
zejména: Richtr a kol. (2009), Fiala a Rosendorf (2011) a Duras a Potužák (2012). Velkými povodími 
se zabývaly zejména následující studie: 

 Hejzlar a kol. (2009) a Hejzlar a kol. (2010) odhadli pro povodí nádrže Orlík podíl komunálních 
zdroj  P na celkovém látkovém vnosu fosforu na 56 %, rybník  na 26 %, zem d lských ploch 
pouze na 14 % a lesních ploch na 3 %. 

 Sýkora a kol. (2012) odhadli pro povodí nádrže Slezská Harta podíly na vnosu P do nádrže: 
77 % z komunálních odpadních vod, 13 % ze zem d lských ploch a 10 % inil p irozený odnos 
z pozadí. 
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 Hanák a Ryšavý (2015) zjistili pro nádrž Vranov podíl bodových zdroj  na celkovém vnosu P do 
nádrže 79 % a plošných 21 %. 

 Rosendorf a kol. (2017) zjistili pro t i st edn  velká povodí s odlišnými charakteristikami také 
dominantní podíl odpadních vod na vnosu P do vodního prost edí, ale podíl nevy íslili. 

 
Výsledky z monitoringu v eské republice tedy pravideln  ukazují, že dominantními zdroji jsou lidská 
sídla. Pravideln  jsou nacházeny pom rn  t sné vztahy mezi vnosem fosforu z povodí a hustotou 
obyvatel, zatímco vztah k podílu orné p dy zjiš ován není, nap . Hejzlar a kol. (2009), Duras a kol. 
(2014). Podrobný pr zkum zdroj  fosforu v povodí také ukázal, že dlouhodob  opomíjený vliv emisí 
fosforu z drobných sídel, jež byla asto zahrnována do zdroj  difuzních, m že hrát d ležitou roli (Fiala 
a Rosendorf 2017; Rosendorf a kol. 2017) a že za dešt  se vnos nejrizikov jších forem fosforu do 
povrchových vod z m st a obcí zvyšuje násobn  (Duras a kol. 2017; Marcel a Duras 2018). Pro úpl-
nost je t eba dodat, že atmosférická depozice je zanedbatelným zdrojem P pro vodní ekosystémy 
(Hejzlar 2010; Rosendorf a kol. 2015). 
 
Všechny uvedené výsledky vypovídají o primární d ležitosti odpadních vod z m st a obcí jakožto do-
minantním zdroji eutrofiza n  rizikových slou enin fosforu. Nap íklad Úst ední istírna odpadních vod 
(Ú OV) hlavního m sta Praha se v období 2011–2015 podílela emisemi celkového fosforu (100,9 t 
ro n  mimo srážkoodtokové události) zhruba 16 % na celkovém látkovém toku P v uzáv rovém profi-
lu Vltavy (Zel ín) a asi 6,5 % na látkovém toku P v hrani ním profilu Labe (H ensko/Schmilka). Re-
konstrukce Ú OV je tedy p íležitostí ke zvýšení efektivity p i odstra ování fosforu z m stských od-
padních vod a je i nad jí pro dosažení cíl  stanovených Mezinárodním plánem oblasti povodí Labe 
pro p íští období. 

7.4 Shrnutí st žejních zdroj  a cest vnosu živin z prostorového a asového hlediska 
Zcela dominantním zdrojem slou enin dusíku jsou v eské i n mecké ásti mezinárodního povodí 
Labe plošné zdroje. V N mecku bylo zjišt no, že plošné cesty vnosu tvo í t i tvrtiny z celkového 
množství vnos  (2006–2010), p i emž ur ující cestu vstupu N do vodního prost edí p edstavuje 
splach, podzemní vody / podpovrchový odtok a drenáže. Bodové zdroje p edstavovaly pouze nevý-
znamný podíl v úrovni 16 %. Uvedené celkové podíly se v jednotlivých p írodních regionech resp. 
zemích m ní, ale základní rozd lení z stává stejné: zcela dominantní je vliv plošných zdroj  a mino-
ritní zdroj  bodových. V eské ásti mezinárodního povodí Labe nebylo procentuální zastoupení jed-
notlivých zdroj  N kalkulováno, ale ze studií provád ných v díl ích povodích vyplývá, že podíl ploš-
ných zdroj  p edstavuje zhruba 75-85 % a bodových zdroj  asi 10-20 %. 
 
Vnos fosforu v n mecké ásti mezinárodního povodí Labe probíhá n kolika hlavními cestami. V le-
tech 2006–2010 bylo zjišt no, že z bodových zdroj  a systém  urbanizovaného prost edí pochází 
p es 50 % a ze zdroj  plošných 41 %. Významné a prostorov  diferencované jsou vnosy podzemními 
vodami / podpovrchovým odtokem (18 %), drenáží (11 %) a erozí (12 %). Vliv podzemních vod / pod-
povrchového odtoku a drenáží v oblasti marší a Severon mecké nížiny, kde se podílejí podzemní 
vody / podpovrchový odtok na celkovém vnosu P do vodního prost edí až jednou t etinou, je obzvláš-
t  velký. V eské ásti mezinárodního povodí Labe se významn  projevují pouze zdroje P v ásti pod 
velkými vodními nádržemi, tj. na 61 % plochy povodí, které ú inn  zadržují slou eniny P z horních 
ástí povodí. Problematika emisí P je v eské ásti povodí Labe pln  v režii bodových zdroj , které 

p edstavují 70–80% podíl na vstupu P. Zbytek p ipadá na plošné zdroje, ovšem zde je nutno uvést, 
že zhruba polovinu tohoto podílu musíme p ipsat látkovému odtoku z p irozeného pozadí, tedy fakto-
ru, který nelze nijak ovlivnit. 
 
Je tedy z ejmé, že opat ení ke snižování vnosu slou enin dusíku do vod musí být v eské republice 
i v N mecku zam ena na plošné cesty vnosu ve spojení se zem d lským využíváním. Co se tý e 
slou enin fosforu, je v každém ze stát  situace velmi rozdílná. Zatímco v N mecku je t eba v novat 
se ešení jak bodových tak plošných zdroj , v eské republice musí být opat ení cílena výhradn  na 
zdroje bodové.  
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 Opat ení ke snížení vnosu živin 8.

8.1 Ú innost opat ení 
V zájmu snížení vnosu živin do podzemních a povrchových vod mohou být opat ení aplikována v r z-
ných místech (obr. 8-1). Ú inná strategie proto cílí opat ení na tato místa soub žn . V závislosti na 
p írodních a socioekonomických podmínkách oblasti se však stanovují st žejní místa, a to podle zne-
išt ní z bodových, plošných a difuzních zdroj . 

 

 
Obr. 8-1: Po áte ní body ke snížení vnos  živin a ke zlepšení retence látek 

Cílem opat ení v oblasti zem d lství je za prvé udržet vyváženost mezi erpáním a p ívodem živin. 
Za tímto ú elem je t eba aplikovat hnojení vhodné pro danou lokalitu a plodiny. Novela vyhlášky 
o hnojivech schválená v polovin  ervna 2017 vytvá í v N mecku základy pro ekologické plánování 
hnojení dusíkem. Pro plánování hnojení fosforem budou v p íštích letech sjednoceny nezbytné údaje 
ke zjišt ní pot eby hnojení. V eské republice je problematika hnojení minerálními hnojivy (dusík, 
fosfor) upravena v zákon  . 156/1998 Sb., o hnojivech. Za druhé sm ují opat ení v zem d lství 
k minimalizaci lokáln  podmín ných, nevyhnutelných ztrát. Sem pat í zavád ní osevních postup  
a meziplodin ke snížení ztrát živin vyluhováním z p dy nebo zavád ní p im eného obd lávání p dy 
na erozí ohrožených lokalitách, jako je nap íklad obd lávání soub žn  se svažitostí terénu, bezoreb-
né obd lávání p dy nebo p em na orné p dy na louky a pastviny. 
 
Dalším d ležitým bodem je išt ní odpadních vod. Vedle výstavby a provozu istíren odpadních vod 
sem spadá také išt ní odpadních vod ze zem d lských a pr myslových podnik  a išt ní vod z ur-
banizovaného prost edí. V komunálních istírnách odpadních vod je t eba upravit ú innost išt ní 
u dusíku a fosforu výb rem vhodné istírenské technologie vzhledem k po tu napojených obyvatel 
a s ohledem k legislativním standard m. Stav technologií je t eba aktualizovat zejména vzhledem 
k p ípustným emisím fosforu. Optimalizací provozu lze zvýšit efektivnost menších istíren. I když 
hlavní ást látkových vnos  z bodových zdroj  pochází z velkých istíren odpadních vod, mohou 
menší istírny odpadních vod na venkov  ovlivnit jakost vody v lokálním m ítku. Pro minimalizaci 
vnos  nap íklad z provozu za ízení na výrobu bioplynu, zem d lských podnik  nebo pr myslu je t e-
ba p i povolování t chto za ízení prov ovat právní úpravy a pravideln  kontrolovat jejich dodržování. 
Velký význam se v sou asnosti p ikládá zejména nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaném 
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prost edí. Zde mohou být navrhována opat ení od deš ových reten ních nádrží u jednotné kanalizace 
až po reten ní p dní filtry a zelené st echy. 
 
T etím bodem ke zlepšení jakosti vody je zlepšení retence živin v povodí. Tady nejde o snižování 
vnos , nýbrž o optimalizaci samo isticí schopnosti v krajin . Sem pat í zavád ní mok ad , obnova 
meandr  a prodloužení trasy vodních tok , umožn ní rozliv  v nížinách, ale i šetrná údržba vodních 
tok . V zájmu zlepšení retence látek v krajin  je t eba mít dostatek znalostí o nejd ležit jších ídicích 
faktorech. Dusík se zpravidla zadržuje denitrifikací dusi nan . Tento proces se dá ídit prodloužením 
doby zdržení v mok adech nebo reten ních nádržích. Vzhledem k tomu, že je denitrifikace závislá na 
teplot , je její ú innost v zimním pololetí omezená. P esto však mohou mok ady p edstavovat vý-
znamný podíl p i zlepšování jakosti vod. Fosfor se zpravidla zachycuje fyzikáln  pomocí sedimentace. 
Pro využití tohoto procesu je nezbytné dát k dispozici dostate n  velká záplavová území. 
 

tvrtý bod pro zahájení opat ení spo ívá ve zlepšení istoty ovzduší s cílem snížení látkových vnos  
p es atmosférickou depozici. Sem pat í opat ení, která snižují vnos slou enin dusíku ze spalovacích 
proces  nap íklad v d sledku dopravy nebo získávání energie. Propojení existuje také s oblastí ze-
m d lství, kdy je možné prost ednictvím filtra ních systém  snižovat vnosy ze za ízení pro chov do-
bytka. 
 
Ú innost jednotlivých opat ení se uvádí r zným zp sobem. Opat ení v oblasti zem d lství se ve své 
ú innosti asto uvád jí ve vazb  na snížení obsahu minerálního dusíku v p d  (Nmin) na podzim 
nebo na vnosy s prosakující vodou. To jsou indikátory vhodné pro ochranu podzemních vod. Vzhle-
dem k tomu, že p i transportu dusíkatých slou enin od pr sakové vody p es podzemní vody až po 
povrchové vody m že docházet k dalším rozkladným proces m, snižuje se ú innost v závislosti na 
délce cesty transportu. Na základ  n kdy pom rn  dlouhé doby transportu od místa opat ení až do 
podzemních vod nebo vodního toku lze ú innost zm it až s ur itým zpožd ním. P edpokladem pro 
m itelný ú inek zem d lských opat ení ve vodních útvarech je krom  toho skute nost, že opat ení je 
realizováno plošn . 
 
Ú innost opat ení v oblasti išt ní odpadních a srážkových vod se dá popsat dob e, jelikož zde lze 
cílen  zasahovat do technického systému, aby bylo možno regulovat ídicí procesy odstra ování 
a retence živin. P edpokladem dobré efektivnosti u t chto opat ení je pravidelná údržba t chto za í-
zení a pr b žné proškolování personálu. Ú innost t chto opat ení se p i obecném hodnocení uvádí 
v procentech jako reten ní výkon, u konkrétních za ízení lze uvád t také absolutní snížení vnosu. 
Opat ení v oblasti odpadních vod p sobí zpravidla okamžit ; aby nedošlo k poklesu isticího výkonu, 
musí být pravideln  kontrolovány materiály filtr  a v p ípad  pot eby provedena jejich vým na. 
 
Ú innost opat ení v oblasti zlepšení retence látek je dob e známa z literatury. Ú innost se zpravidla 
zjiš uje a vyhodnocuje na základ  dlouhodob jších m ení koncentrací a pr toku na p ítoku ze spá-
dové oblasti a na odtoku z istírny. Ú innost se uvádí v procentech zadržení dusíku nebo fosforu. 
Vzhledem k tomu, že ada biologických proces  je závislá na teplot , lze v letním pololetí zaznamenat 
vyšší a v zimním pololetí nižší ú innost. Pro plánování opat ení se asto po ítá s p ibližnými hodno-
tami, nap íklad pro retenci dusíku na každou obnovenou plochu mok ad . Jelikož opat ení náležející 
k tomuto komplexu jsou zpravidla spojena se zm nami vodního režimu a s rozsáhlými stavebními 
innostmi, není ú inek t chto opat ení patrný okamžit , nýbrž se ukáže až poté, co nov  etablovaný 

systém dosáhne p irozené rovnováhy. 

8.2 P íklady úsp šných opat ení 
Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe obsahuje 28 p íklad  
opat ení, spadajících do oblasti komunálního vodního hospodá ství, obd lávání zem d lských ploch 
a zadržování dusíku. Tato opat ení ovliv ují snižování odnos  i vnos  dusíku a fosforu rozdílnou 
m rou. Mimoto je zde uveden seznam a stru ný ná rt opat ení, která jsou zvláš  dobrým p íkladem 
pro komunika ní strategie nebo jsou na rozhraní mezi výzkumem a využitím. Tyto p íklady jsou stru -
n  popsány v tabulce a tam, kde je to možné, je proveden i odhad ú ink  na základ  kvantitativních 
údaj . V obecných záv rech je diskutována také možnost p enosu p íslušných opat ení. Tab. 8-1 
uvádí p íklady opat ení podle jednotlivých oblastí a ú inku na živiny.  
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Národní Strategie FGG Elbe ke snížení obsahu živin pojednává tyto p íklady ve zvláštní ásti podrob-
n ji. 

Tab. 8-1: P íklady úsp šných opat ení v eské republice a v N mecku 

Typ 
opat ení . Název Stát Obsah 

O
dp

ad
ní

 v
od

y 
a 

ko
m
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1 Reten ní p dní filtry k progresivnímu 
odstra ování fosforu D 

Za ízení s reten ními p dními filtry je pískový filtr osázený rákosím, 
který je uložen nad reten ním prostorem. V Berlín  se v sou asné 
dob  provozuje 11 za ízení s reten ními p dními filtry. Názorné p íkla-
dy Halensee a Adlershof. Vysv tlení technických aspekt  t chto dvou 
názorných p íklad  s uvedením jejich efektivnosti a znázorn ním 
náklad . 

2 

Koagula ní filtrace ve velkých istír-
nách odpadních vod / optimalizace 
provozu menších a st edn  velkých 
istíren 

D 

Vedle opat ení pro další optimalizaci provozu istíren se využívají 
v ad  p ípad  i následné technologie. Provedení se omezuje na 
následná opat ení na velkých istírnách odpadních vod, jelikož pouze 
pomocí provozních opat ení na optimalizaci chemického srážení 
s následnou sedimentací nebo zvýšeným biologickým odstra ováním 
P nelze už dosáhnout žádného význa ného zlepšení. Vysv tlení tech-
nických aspekt  t chto dvou názorných p íklad  s uvedením jejich 
efektivnosti a znázorn ním náklad . 

3 Nakládání se srážkovými vodami  
v urbanizovaném prostoru D 

Odtékající srážkové vody p edstavují druhý nejv tší zdroj vnosu živin 
dusíku a fosforu na území Hamburku. Jako p íklad byl pro pilotní 
území potoka Schleemer Bach ve východní ásti Hamburku zjiš ován 
potenciál odpojení s paušálním p ístupem pot eby decentrálních vsa-
kovacích nádrží. Možností k išt ní odpadních vod z ulic, jako decen-
trální ešení, jsou filtra ní systémy, které jsou zabudovány p ímo do 
stávajících uli ních vpustí (v Hamburku ozna ovaných jako "Trumme").

4 Intenzifikace OV – odstran ní celko-
vého dusíku R 

Nástrojem ke zlepšení ú innosti išt ní odpadních vod na OV se 
stalo dopln ní stávající technologie OV o tzv. postdenitrifika ní filtr –
nejlepší dostupnou technologii na sv tovém trhu. Opat ení m že být 
prezentováno na p íkladu OV Hradec Králové, kde je za ízení 
v provozu od r. 2010. Dalším vhodným nástrojem ke zlepšení ú innosti 
išt ní odpadních vod, a to v etn  odstra ování dusíku (p ípadn  

nutrient  obecn ), jsou v posledních n kolika letech zprovoz ování 
OV vybavených technologií MBR (membrane biological reactor). 

V  sou asnosti byly zprovozn ny pouze MBR OV o menší kapacit  
(v tšinou desítky, stovky, p ípadn  tisíce ekvivalentních obyvatel, EO).
V budoucnu nejsou ale vylou eny realizace t chto technologií i u 
v tších zdroj  odpadních vod. Jako p íklad realizovaných projekt  
v posledních 5 letech mohou sloužit lokality Benecko - Št panická 
Lhota (1900 EO) a Tuchom ice (6 000 EO). 

5 Zlepšení a udržení jakosti vody  
ve vodárenské nádrži R 

Na p íkladu vodárenské nádrže Vrchlice, která je jediným zdrojem 
pitné vody pro m sta Kutná Hora, áslav a široké okolí 
(cca 60 000 obyvatel), bylo realizováno opat ení, kdy ne išt né od-
padní vody jsou svedeny na jedinou, dostate n  kapacitní OV. Pod 
m stem Kutná Hora je postavena funk ní, dostate n  kapacitní zre-
konstruovaná istírna odpadních vod. Obce nad nádrží nemají išt ní 
odpadních vod bu  zajišt no v bec, anebo ve dvou p ípadech jsou 
v provozu již zastaralé OV. P ipravuje se tedy výstavba kanaliza ní 
sít , která podstatnou ást splašk  vyprodukovaných ve vodárenském 
povodí odvede na kutnohorskou istírnu odpadních vod. 
V základních rysech budou zkušenosti z tohoto zám ru transformova-
telné i na jiná vodárensky i p ípadn  rekrea n  významná vodní díla. 

6 Realizace reten ních nádrží  
na jednotných kanalizacích R 

Velké podzemní záchytné nádrže slouží jako rezervoár na z ed né 
odpadní vody, které kv li intenzivním srážkám nesta í pojmout istírny 
odpadních vod (tzv. odleh ovací komory). Díky nim nedochází k p e-
padu nadbyte ných odpadních vod z kanalizací do vodních tok , ale 
k jejich retenci a postupnému odtoku na OV, jakmile to její kapacita 
dovolí. Vodní toky tak z stávají nezatíženy tímto zdrojem zne išt ní. 
Opat ení lze prezentovat na p íkladech velkých aglomerací, kde p e-
važujícím typem kanalizace je kanalizace jednotná – Brno, Plze . 
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7 Konzerva ní obd lávání p dy  
ke snížení eroze D 

V roce 2014 bylo v rámci sm rnice Agrární environmentální opat ení 
a zales ování (AuW/2007) v Sasku ve smyslu ochrany p d a jako 
p ísp vek k decentrální ochran  p ed povodn mi v rámci dotací reali-
zováno trvalé konzerva ní obd lávání p dy a p ímý výsev na zhruba 
250 000 ha zem d lské plochy, což odpovídá cca 35 % zem d lských 
ploch v Sasku. Celkov  má trvalé konzerva ní obd lávání p dy velmi 
vysoký potenciál využití a aktuáln  se v Sasku aplikuje na velmi vel-
kém rozsahu ploch. To dokládá, že konzerva ní obd lávání p dy je p i 
respektování výše uvedených agrotechnických a p stitelských strategií 
v rozsáhlé mí e realizovatelné. 
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Typ 
opat ení . Název Stát Obsah 
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8 
Provozní ochrana p ed erozí - agroen-
vironmentální opat ení v durynském 
programu kulturní krajiny (KULAP) 

D 

V Durynsku je od roku 2014 nabízeno nové agroenvironmentální
opat ení Provozní ochrana p ed erozí. U tohoto cíleného komplexního 
provozního opat ení jde o to, aby se ro ní riziko odnosu p dy na eroz-
n  ohrožené orné p d  s návazností na toky snížilo minimáln  o 20 %, 
p i emž se vychází ze základní hodnoty. P itom se mohou využívat 
r zná opat ení na ochranu proti erozi. 

9 
Chrán ná oblast podzemní vody - 
za ízení na získávání pitné vody 
Diehsa (u Budyšína/Bautzen) 

D 

S realizací dobrovolné koopera ní dohody mezi dodavateli vody 
a zem d lskými subjekty mj. ke snížení množství hnojiv asi o 20 % 
stejn  jako s p em nou jednotlivých zem d lských ploch v bezpro-
st ední blízkosti studní na travní porosty vykazuje nenasycená zóna 
i oblast p ítoku podzemní vody v za ízení na získávání pitné vody 
Diehsa zhruba od roku 2012/2013 výrazný pokles obsahu mineralizo-
vaného N. Pro jednotlivé zem d lské subjekty zde byly dohodnuty 
finan ní kompenzace na náklady dodavatele vody. Díky výhodným 
hydrogeologickým podmínkám v povodí za ízení Diehsa (nekrytá 
zvodn lá vrstva a malá velikost povodí) bylo možné pozorovat pozitiv-
ní dopady sníženého množství hnojiva relativn  brzy jak v nenasycené 
zón , tak v podzemní vod . 

10 Ochrana pitné vody v pásmech ochra-
ny údolních nádrží (Saidenbach) D 

V povodích zem d lsky intenzivn  využívaných vodárenských nádrží 
svobodného státu Sasko se do roku 1990 kontinuáln  zvyšovaly kon-
centrace dusi nan .  
V d sledku ady opat ení bylo možné za átkem roku 1990 inicializovat 
zvrat trend  ohledn  nár stu koncentrací dusi nan  ve všech vodá-
renských nádržích svobodného státu Sasko a do dnešního dne stabili-
zovat trvale na nízké úrovni. Kombinace opat ení budou vysv tleny na 
dvou názorných p íkladech. 

11 Konzultace v zem d lství D 

Na tomto názorném p íkladu budou p esn ji p edstaveny konzultace 
na ochranu vod. Od podzimu 2010 jsou zem d lc m hospoda ícím 
v oblastech, kde jsou podzemní vody vysoce ohroženy vnosem dusi -
nan , nabízeny konzultace podle RSV ohledn  obd lávání p dy šetr-
ného k podzemním vodám. Aby pomocí t chto konzultací bylo dosa-
ženo jak vysokého ú inku, tak i velkého dosahu, aplikuje se n kolika-
stup ová koncepce konzultací. Zem d lské podniky, kterým se posky-
tují konzultace, jsou rozd leny do ty  t íd. D ležitým cílem konzultací 
je snížení provozních p ebytk  živin. 

12 Spolupráce v oblasti ochrany pitné 
vody D 

Ve vodárenských pásmech Dolnosaského koopera ního modelu jsou 
zem d lc m hospoda ícím v t chto oblastech nabízeny od roku 1992 
takzvané dobrovolné dohody a konzultace na ochranu vod. Cílem 
t chto opat ení na ochranu vod je zabezpe ení jakosti podzemních 
vod. Ke kontrole úsp šnosti v podzemních vodách bylo využito 412 
z celkového po tu 1 457 kontrolních m rných profil  úsp šnosti, v et-
n  znázorn ní výsledk . 

13 Nakládání s drenážovanými plochami / 
zvýšení efektivnosti p i hnojení D 

Drenážované zem d lské plochy skrývají vysoké riziko difuzního 
odnosu živin do vodních tok , kterému nelze zcela zabránit ani p i 
správné zem d lské praxi.  
Cílem prezentovaného projektu bylo snížení difuzních odnos  NO3
p es drenáže pomocí zvýšení efektivnosti dusíku p i rozvozu tekutých 
statkových hnojiv. Rozvoz kejdy p itom probíhal formou hnojení stabili-
zovanou uskladn nou kejdou zapracovávanou p ímo do ko enové 
zóny rostlin pomocí metody strip-till. 
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14 Ochrana rašeliniš  a mok ad  D 

Od roku 2000 se z d vodu zemského významu rašeliniš  v Me-
klenbursku-P edním Pomo ansku realizuje Koncepce ke stavu a vývoji 
rašeliniš . Vzhledem k intenzivn jšímu vnímání zm ny klimatu se 
význam rašeliniš  pro globální klima setkává ve v deckých a politic-
kých diskusích s v tší pozorností. Koncepce na ochranu rašeliniš  byla 
proto v roce 2009 aktualizována. Jednotlivá opat ení budou prezento-
vána na p íkladech jezer Schaalsee a Neukloster a úsp šnost dolože-
na monitoringem. 

15 Opat ení na drenážních systémech R 

Drenážované zem d lské plochy skrývají vysoké riziko difuzního 
odnosu živin do vodních tok , kterému nelze zcela zabránit ani p i 
správné zem d lské praxi.  
Sou asný technický stav ady meliora ních za ízení vybudovaných 
v minulosti je nevyhovující a p edstavuje tak zejména v jarním období 
významný zdroj dusi nan , které jsou ze zem d lských pozemk  
odvád ny do tok . Realizace uvedeného opat ení p ispívá k retardaci 
vody v drenážních systémech a ke snížení drenážního odtoku. Efek-
tem by tak m la být výrazná zm na základních parametr  odvodn ní 
na zem d lské p d , ímž by m lo také dojít ke snížení vnosu živin, 
zejména dusi nan , do vodních tok . 
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opat ení . Název Stát Obsah 
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16 Jednoduché a komplexní pozemkové 
úpravy R 

Opat ení, jejichž cílem je zabránit snižování p irozené úrodnosti p dy 
v d sledku eroze a zne išt ní p dy a povrchových a podzemních vod 
v d sledku nadm rného používání um lých hnojiv a pesticid . P ed-
m tem tohoto opat ení je vytvá ení podmínek pro racionální hospoda-
ení vlastník  p dy, kdy pozemky se prostorov  a funk n  uspo ádá-

vají, scelují nebo d lí. ada prvk  je realizována s ohledem na proti-
povod ová a protierozní opat ení, a to formou vsakovacích rýh, p íko-
p  i nádrží. 

17 Podpora stability krajiny a její diverzity, 
z izování krajinných prvk  R 

Pozemky s velikostí p esahující 5 ha musí obsahovat krajinné prvky, 
které by m ly zohlednit také protierozní opat ení (vodní a v trná ero-
ze). 

18 Ochrana zdroj  pitné vody prost ed-
nictvím ochranných pásem R 

V povodích zdroj  surové vody ur ené na výrobu pitné vody jsou 
stanovována ochranná pásma vodních zdroj , v rámci kterých je ome-
zováno zem d lské hospoda ení – nap . formou zatravn ní pozemk  
i omezení hnojení, ímž dochází k omezení zne išt ní uvedených 

zdroj  zejména dusi nany. 

19 

Hospoda ení na rybnících i reten -
ních prostorách pro chov ryb i dr be-
že v povodí vodních zdroj  pitných 
vod 

R 

Cílem opat ení je harmonizovat zájmy všech dot ených subjekt  a p i 
zajišt ní produk ní funkce rybník  omezit množství živin vytékající 
z rybník  do vodních tok  a zajistit ekologickou funkci rybník . Zajišt -
ní kontrol vypoušt ných vod. 

20 
Srážení slou enin fosforu (dávková-
ním síranu železitého) p ímo do nádr-
že / na p ítoku do nádrže 

R 

Typové opat ení, jehož cílem je zabránit vnosu slou enin fosforu po-
cházejících z povodí nádrže prost ednictvím p ímého dávkování koa-
gula ního inidla (síranu železitého) a omezit tak projevy eutrofizace. 
Rozsáhlý projekt je možné prezentovat na p íkladu Brn nské p ehrady 
i nádrže Plumlov. 

21 Komplexní projekt biomanipulace R 

Na p íkladu Bolevecké rybni ní soustavy v Plzni lze prezentovat kom-
plexní p ístup, jehož cílem bylo zlepšit kvalitu vody – v rámci projektu 
došlo ke kombinaci díl ích aktivit, a to k redukci a zm n  rybí obsádky 
(zam ená na dravé ryby), k podpo e r stu vodních makrofyt (v etn  
jejich následné údržby – zejména kosení) a k pravidelným aplikacím
koagula ního inidla (síranu hlinitého) p ímo do nádrže s cílem snížit 
dostupnost živin pro ekosystém (zakonzervováním fosforu v sedimentu 
nádrže) a omezit projevy eutrofizace. Nádrže slouží p evážn  rekrea -
nímu využití. 
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22 Registr p dy – Land Parcel Identifica-
tion System (LPIS) R 

Hlavním ú elem registru p dy je ov ování údaj  v žádostech o dotace 
poskytované ve vazb  na zem d lskou p du, a to bez ohledu na to, 
zda jde o dotace financované ze zdroj  EU nebo o národní dota ní 
programy (p ímé platby, podmínky Cross Compliance, Program rozvo-
je venkova atd.). V pr b hu jeho vývoje se však našla široká škála 
dalšího uplatn ní, p i emž za zmínku stojí zejména jeho využití jako 
podkladu pro vedení zákonných evidencí o použití hnojiv, pastvy, 
p ípravk  na ochranu rostlin, dále je využíván jako podklad pro stano-
vení omezení hospoda ení z titulu nitrátové sm rnice, erozní ohrože-
nosti apod. 

23 Revize zranitelných oblastí a ak ního 
programu R 

V eské republice probíhá revize vymezení zranitelných oblastí 
a ak ního programu pravideln  každé 4 roky. Vymezení konkrétních 
zranitelných oblastí probíhá na základ  dat relevantních pro dané 
funk ní období (4 roky). Zásady ak ního programu jsou aktualizovány 
s ohledem na vyhodnocení monitoringu ak ního programu, který zahr-
nuje pr zkum pln ní požadavk  ak ního programu v zem d lských 
podnicích ve zranitelných oblastech, hodnocení vývoje obsahu p dní-
ho dusíku z hlediska p stovaných plodin, používané agrotechniky a 
pr b hu pov trnosti a sledování vývoje zp sobu hospoda ení ve 
zranitelných oblastech. Sou ástí ak ního programu je stanovení pá-
sem, kde je hnojení zakázáno (okolí vodních tok , sklonitost), v etn  
limit  hnojení pro jednotlivé druhy zem d lských plodin a období 
zákazu hnojení. 
Cílem tohoto opat ení je redukce používání hnojiv ve zranitelných 
oblastech, po ízení pasportu území s v tším dopadem na vodní pro-
st edí jako podkladu pro tvorbu dota ních titul  nad rámec zranitelných 
oblastí (nap . v ochranných pásmech vodních zdroj ), soubor  protie-
rozních opat ení na orné p d  apod. (probíhá pravideln  v rámci 
nastavování Cross Compliance a Programu rozvoje venkova). 

24 
Projekt – Identifikace lokalit ohrože-
ných zne išt ním ze zem d lských 
zdroj  

R 

Cílem projektu je provedení komplexní lokalizace a kategorizace lokalit 
plošného zem d lského zne išt ní v díl ím povodí horní Vltavy, dolní 
Vltavy, Berounky, ostatních p ítok  Dunaje a subpovodí Želivky, a to 
v rozsahu vytvo ení metodického návrhu pro identifikaci kritických 
bod  a kategorizaci lokalit – p dních blok  (v etn  vytvo ení mapy 
kritických bod  a lokalit), vytvo ení vzorového katalogu opat ení 
a následná tvorba konkrétních opat ení do Plán  díl ích povodí. Pro-
jekt probíhá od roku 2016 (plánovaný termín dokon ení 2019). 
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Typ 
opat ení . Název Stát Obsah 
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25 Agrochemické zkoušení zem d l-
ských p d (ÚKZÚZ) R

Na celém území eské republiky probíhá dlouhodobé sledování p í-
tomnosti dostupného fosforu v zem d lských p dách již od roku 1964 
(Klement a kol. 2012). Tato data jsou v sou asné dob  shromaž ová-
na v rámci pravidelných 6letých vzorkovacích kampaní. Ro n  je 
prozkoušeno více než 500 tisíc hektar  zem d lské p dy. Vzorky jsou 
odebírány v ploše jednotlivých p dních blok  a pro stanovení obsahu 
fosforu je od roku 1999 používána metoda Mehlich III. Výsledky zkou-
šení jsou p edávány zem d lským subjekt m a pov eným správním 
ú ad m. Tím je zajišt no efektivní dopl ování živin na zem d lských 
pozemcích a nedochází proto k nadm rnému odtoku fosforu ze zem -
d lských ploch. 
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26 Spolupráce se Svazem zem d lc , 
Aliance na ochranu vod D 

Cílem Aliance na ochranu vod je zlepšit pov domí o tématu vnos  
živin do podzemních a povrchových vod a spole n  se zem d lstvím 
vyvíjet vhodné možnosti ešení a progresivn jší opat ení na jejich 
realizaci. Vedle nezbytné vým ny informací o t chto tématech ustavila 
Aliance na ochranu vod pracovní skupiny, kterým p edsedá bu to 
Svaz zem d lc  nebo orgány státní správy a kde mají paritní zastou-
pení externí odborníci. Tyto pracovní skupiny vypracovaly podle sta-
novených úkol  doporu ení vhodná pro praxi, brožury a informa ní 
skláda ky, které nap íklad informují o ekologicky správném skladování 
statkových hnojiv, o ú innosti r zných postup  zapravení statkových 
hnojiv do p dy nebo o z izování trvale širokých travních pás  kolem 
tok . Tímto opat ením však nelze dosáhnout žádného p ímého snížení 
vnos  živin. Zajiš uje a zlepšuje však akceptaci konzultací a konkrét-
ních zem d lských opat ení. 

27 Konzultace v zem d lství, demon-
stra ní farmy R

Na tomto p íkladu budou p esn ji p edstaveny výsledky projektu 
s názvem „demonstra ní farmy“, jehož cílem je ostatním zem d lc m 
poskytnout poradenství a názorné ukázky ucelených postup  udržitel-
ných zp sob  hospoda ení, které by m ly být zam eny na efektivní 
hospoda ení s využitím meziplodin, podsev , atd. s cílem snížit erozi 
p dy a zlepšit zadržení vody v krajin .  
Projekt v sou asné dob  probíhá na t ech farmách – v Krásné Ho e 
nad Vltavou, Chráš anech a Domašov . 

28 Referen ní podniky D 

P ebytky dusíku v provozní bilanci podniku p edstavují míru potenciál-
ních vnos  dusíku do životního prost edí, a proto jsou využívány 
v ad  vodárenských pásem Dolnosaského koopera ního modelu i na 
zájmovém území opat ení podle RSV jako indikátor úsp šnosti 
v souvislosti s ú inností provedených opat ení na ochranu podzemních 
vod, zejména konzultací. Pro lepší posouzení vývoje p ebytk  dusíku 
ve vodárenských pásmech a v zájmovém území opat ení podle RSV 
byl v rámci tohoto projektu zjiš ován vývoj sald provozní bilance podni-
ku mimo konzultované oblasti, aby bylo možno tyto referen ní hodnoty 
porovnat s p ebytky v konzultovaných oblastech. 
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 Doporu ení pro dosažení cíl  u podzemních vod, vnitrozemských vod a ochrany mo -9.
ského prost edí 

Úkolem Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe je ukázat 
cestu k dosažení dobrého stavu živin ve vodách mezinárodní oblasti povodí Labe. Za tímto ú elem 
byly v p edchozích kapitolách pojednány požadavky na snížení pro dané kategorie vod, tj. podzemní 
vody, vnitrozemské vody a pob ežní vody a popsány možné typy opat ení. 
 
V této kapitole jsou na základ  pot eby snížení obsahu živin navrhována opat ení. Dále je proveden 
odhad jejich ú innosti ve vztahu ke snížení vnos  dusíku a fosforu z hlediska dosažení cíl  a jsou 
uvedeny další požadavky na koncep ní postup. 
 
Na základ  zjišt ných pr m rných ro ních koncentrací celkového fosforu a celkového dusíku 
v období 2011–2015 a odpovídajících látkových odnos  živin byly stanoveny pot eby snížení vnos  
pro klí ové profily H ensko/Schmilka a Seemannshöft na Labi tak, aby mohly být dosaženy cílové 
hodnoty živin z d vodu ochrany mo ského prost edí. Cílové odnosy vyplývají z cílových koncentrací a 
pr m rných dlouhodobých pr tok  (LAWA 2017). Pro m rný profil H ensko/Schmilka byla použita 
hodnota pr m rného dlouhodobého pr toku Qa 305 m3/s (Qa pro vodom rnou stanici Schöna) a pro 
profil Seemannshöft hodnota 755 m3/s (Qa pro vodom rnou stanici Neu Darchau o hodnot  700 m3/s 
je korigováno koeficientem 1,078). Pot ebu snížení shrnuje tab. 9-1. Zp sob odvození pot eby sníže-
ní vnos  živin pro jednotlivé kategorie vod je popsán v kapitolách 5 a 6, údaje pro podzemní vody 
jsou výsledkem výpo tu z n meckých spolkových zemí. 

Tab. 9-1: P ehled pot eby snížení vnos  celkového dusíku (N) a celkového fosforu (P) v mezinárodní oblasti povodí Labe na 
základ  dat za období 2011–2015 

 N P 

Pot eba snížení vnos  v R v profilu H ensko/Schmilka 

Cílová koncentrace (ro ní pr m r) v mg/l 3,2 0,1 

Cílový odnos normovaný na pr toky v t/rok 30 799 962 

Skute ná koncentrace (pr m r 2011–2015) v mg/l 3,93 0,115 

Skute ný odnos normovaný na pr toky v t/rok 45 810 1 541 

Pot eba snížení vnos  v t/rok 15 011 579 

Pot eba snížení vnos  v % 33 38 

Pot eba snížení vnos  v podzemních vodách mezinárodní oblasti povodí Labe 

Cílová koncentrace v pr sakových vodách v mg/l 50 (NO3)  

Pot eba snížení vnos  N v t/rok  31 000*  

Pot eba snížení vnos  ve vnitrozemských vodách 

Cílová koncentrace (ro ní pr m r) v mg/l  0,1 

Pot eba snížení odnos  P normovaných na pr toky v t/rok (2011–2015)  1 358 

Pot eba snížení vnos  pro ochranu mo í v profilu Seemannshöft 

Cílová koncentrace (ro ní pr m r) v mg/l 2,8 0,1 

Cílový odnos normovaný na pr toky v t/rok 66 580 2 385 

Skute ná koncentrace (pr m r 2011–2015) v mg/l 3,2 0,17 

Skute ný odnos normovaný na pr toky v t/rok 84 400 3 940 

Pot eba snížení vnos  v t/rok 17 800 1 555 

Pot eba snížení vnos  v % 21 40 

* pouze n mecká ást 

 
V hrani ním profilu Labe H ensko/Schmilka mezi R a N meckem je zapot ebí snížit ro ní odnosy 
celkového dusíku normované na pr toky o 15 011 t, což odpovídá pot eb  snížení o 33 %, a ro ní 
odnosy celkového fosforu normované na pr toky o 579 t, což odpovídá 38 %. 
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V profilu Seemannshöft byla zjišt na pot eba snížení odnos  celkového dusíku normovaných na pr -
tok ve výši 17 800 t, což odpovídá pot eb  snížení o 21 %. Pot eba snížení odnos  celkového fosforu 
normovaných na pr tok byla zjišt na ve výši 1 555 t, což odpovídá pot eb  snížení o 40 %. 
 
Vyhodnocení dat a výsledky modelování poukazují na to, že m rný profil Seemannshöft je pro bilan-
cování pot eby snížení fosforu vhodný jen do ur ité míry. Podle nov jších poznatk  jsou odnosy fos-
foru nadhodnoceny. Hamburk technicky vybavil dv  m icí stanice dalšími m icími p ístroji (monitory 
živin), aby umožnil lepší objasn ní stávající situace a odhad odnos  k transportu živin ve slapovém 
úseku Labe. Ve vnitrozemské ásti Labe je vzhledem k pot eb  snížení v hrani ním profilu a na d le-
žitých p ítocích celkem zapot ebí snížit odnosy fosforu normované na pr toky o 1 358 t/rok. Tato 
hodnota je brána jako cíl vedoucí k tomu, aby se ve vnitrozemské ásti Labe i na p ítocích dosáhlo 
dobrého stavu. 
 
V n mecké ásti povodí Labe je zapot ebí snížit vnosy dusíku z p dy pr sakem do podzemních vod 
nejmén  o 31 000 t. 
 
Pro dosažení nezbytného snížení vnos  dusíku a fosforu, a tím i environmentálních cíl  RSV a Rám-
cové sm rnice o strategii pro mo ské prost edí, jsou nezbytná níže uvedená opat ení desetibodového 
plánu, p i emž všech deset bod  je stejn  d ležitých. Cíl  ke snížení vnos  lze dosáhnout pouze 
spole ným plánováním na r zných místech povodí. 
 
Doporu ená opat ení pro bodové zdroje zne išt ní 
 
1. P izp sobit išt ní odpadních vod nejlepším dostupným technologiím 

Dalším postupným zlepšováním išt ní odpadních vod v R mohou být ve st edn dobém hori-
zontu sníženy odnosy dusíku a fosforu v Labi již na hrani ním profilu H ensko/Schmilka až 
o 5 %. Vzhledem k tomu, že p edevším v Berlín  a Braniborsku, ale také v dalších spolkových 
zemích Spole enství oblasti povodí Labe (FGG Elbe) bude ada centrálních istíren odpadních 
vod rovn ž modernizována nad rámec nejlepších dostupných technologií podle p ílohy 1 vy-
hlášky o odpadních vodách, lze i zde po ítat se snížením vnos  živin z istíren odpadních vod 
u dusíku o 300 t a u fosforu o 100 t. P íklad sanace velkých istíren odpadních vod v aglomera-
ci Berlína dokládá, že tato akce výrazn  p isp la ke snížení koncentrací P na odtoku, a tím se 
poda ilo zlepšit jakost vody na lokální i regionální úrovni (tab. 8-1, p íklad 2). 
 
Velký potenciál ke snížení zát že povrchových vod živinami má uplat ování nejlepších dostup-
ných technologií ve velkých aglomeracích nad 10 000 EO. V tomto p ípad  je zejména u celko-
vého fosforu možné dosáhnout emisních standard  pod 0,5 mg/l pro zdroje nad 100 000 EO a 
pod 1 mg/l pro zdroje nad 10 000 EO. 
 
Zejména v eské ásti povodí Labe dosud nejsou uplat ovány moderní postupy hospoda ení se 
srážkovými vodami v m stských aglomeracích. Postupným zavád ním širokého spektra opat-
ení pro zachycování a využívání deš ové vody lze docílit zna ného omezení epizodických 

vstup  zne išt ní živinami (i dalšími látkami) cestou odleh ení jednotných kanalizací. 
 

2. Zlepšit išt ní odpadních vod ve venkovských oblastech 
V povodí Labe, zejména ve venkovských oblastech, neodpovídají v sou asné dob  istírny od-
padních vod a išt ní srážkových vod vždy nejlepším dostupným technologiím. V N mecku rea-
lizují spolkové zem , resp. místní zpracovatelské subjekty již adu jednotlivých opat ení, která 
sahají od konzultací pro optimální provoz za ízení až po výstavbu nových istíren odpadních 
vod. Tato opat ení ješt  výrazn  zlepší jakost vody, zejména lokáln  v p íslušných p ímo dot e-
ných vodních útvarech, resp. vodních systémech, a tím se sníží ást prokázaného, tém  celo-
plošného zatížení povrchových vod živinami. V sumárním ú inku však p ispívají rovn ž k tomu, 
že ve st edn dobém horizontu dojde ke snížení vnos  dusíku a fosforu do vodního prost edí 
v pr m ru p ibližn  o 5 %. P íklady reten ních p dních filtr  z aglomerací Berlína a Hamburku 
dokládají, že technické p edpoklady pro úpravu srážkových vod jsou již natolik vyzrálé, že se 
dají velkoplošn  využít jak ve venkovském, tak i v urbanizovaném prostoru (tab. 8-1, p íklad 1). 
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V eské ásti povodí Labe jsou malé obce ve venkovské krajin , které nejsou vybaveny ade-
kvátním zp sobem išt ní, asto významným zdrojem odpadních vod. D raz na zavedení ú in-
ného odstra ování fosforu v malých zdrojích s kanaliza ními systémy a jednoduchými mecha-
nicko-biologickými istírnami odpadních vod umožní snížit jak lokální zatížení vodních útvar , 
tak i jejich vliv na transport zne išt ní na delší vzdálenosti. Dobrým p íkladem efektivity takové-
ho postupu je srovnání stavu išt ní odpadních vod v povodí vodárenské nádrže Švihov na Že-
livce (nejv tší vodárenský zdroj v eské republice) a srovnatelných povodí Lomnice a Skalice. 
Široce rozší ené srážení fosforu na istírnách v povodí Želivky umož uje snížit koncentrace 
celkového fosforu ve vodách ve stejných typech vodních útvar  v pr m ru p ibližn  o 0,05 mg/l. 
P i rozsáhlých pr zkumech, provád ných ve vybraných pilotních povodích, byly zjišt ny také 
významné nedostatky v odstra ování dusíku na menších istírnách odpadních vod. Tyto nedo-
statky se asto projevují vysokými odtokovými koncentracemi amoniakálního dusíku. Hlavním 
d vodem problém  je v tšinou neodborné provozování, zanedbaná údržba a nedostatky 
v hospoda ení s deš ovými vodami. 
 

3. Novelizovat legislativní požadavky na emise živin z odpadních vod 
P íloha 1 n mecké vyhlášky o odpadních vodách (Vyhláška o požadavcích na vypoušt ní od-
padních vod do vodního prost edí) obsahuje požadavky na emise p i išt ní odpadních vod 
v komunálních istírnách, které již neodpovídají nejlepším dostupným technologiím. Vyhodno-
cení Spolkového ú adu životního prost edí (UBA) ukazuje, že asto jsou hodnoty na odtoku 
z istíren odpadních vod lepší než p íslušné legislativní požadavky. P izp sobení sou asných 
legislativních požadavk  na emise je nezbytné nejen z tohoto d vodu. Touto adaptací bude 
mimoto také možné v praxi snáze realizovat náro né imisn  zam ené požadavky RSV na ja-
kost vod, jelikož veškerá za ízení musí vyhovovat zlepšeným stanoveným požadavk m na emi-
se. Úprava p ílohy 1 vyhlášky o odpadních vodách musí být provedena na základ  p íslušných 
legislativních ustanovení spolkové vlády. V tomto p ípad  bude po provedené novelizaci prav-
d podobn  stanoven realiza ní asový rámec, takže p ípadný zmír ující ú inek na koncentrace 
dusíku a fosforu v povrchových vodách se projeví nejd íve ve st edn dobém až dlouhodobém 
horizontu. Úprava p ílohy 1 vyhlášky o odpadních vodách je základní opat ení ve smyslu napl-

ování sm rnice o vypoušt ní m stských odpadních vod. 
 
V eské legislativ  jsou požadavky na emise fosforu a dusíku do vod definovány na ízením vlá-
dy . 401/2015 Sb. V n m jsou požadavky na limitní vypoušt ní živin definovány pouze pro v t-
ší aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) pro fosfor a pro aglomerace nad 500 EO 
pro celkový dusík, resp. amoniakální dusík. Ve stejném p edpisu jsou také definovány dosaži-
telné hodnoty koncentrací živin ve vypoušt ných odpadních vodách p i použití nejlepších do-
stupných technologií pro jednotlivé velikostní kategorie aglomerací. Stejn  jako v p ípad  n -
mecké vyhlášky o odpadních vodách jsou tyto požadavky p íliš mírné oproti sou asným mož-
nostem technologií odstra ování živin v istírnách odpadních vod, zejména pak v p ípad  od-
stra ování fosforu. Úprava dosažitelných hodnot by umožnila významn  snížit zatížení vod živi-
nami a poskytla by vhodný nástroj vodoprávním ú ad m p i povolování vypoušt ní odpadních 
vod. Úpravy vyžaduje také p íloha obsahující emisní standardy vypoušt ní odpadních vod 
z n kterých typ  pr myslových provoz , zejména potraviná ského a zpracovatelského pr myslu 
a dalších vybraných typ  výrob. V této souvislosti bude d ležité i nové ustanovení ve vodním 
zákon , které by m lo zpoplatnit emise fosforu do vodního prost edí. Zna ný potenciál lze spat-
ovat i v tvorb  nové vyhlášky upravující podmínky provozování akvakultury. Nutnost vytvo it tu-

to vyhlášku je uložena vodním zákonem, ale zatím nebyly zahájeny ani p ípravné práce. 
 

Doporu ená opat ení pro plošné a difuzní zdroje zne išt ní 
 
4. D sledn  prosazovat vyhlášku o hnojení 

V N mecku povede dodržování ustanovení novelizované vyhlášky o hnojení z ervna 2017 ve 
st edn dobém horizontu k tomu, že se sníží vnosy dusíku ze zem d lských ploch p es pod-
zemní vody do povrchových vod, a tím i do Severního mo e. D vodem jsou požadavky na se-
stavení prov eného plánu hnojení, jehož p edložení a správnost musí být podrobeny kontrole. 
V N mecku je ve velmi zranitelných oblastech pot eba realizovat v souladu s §13 vyhlášky 
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o hnojení další opat ení. K tomu je nezbytné d sledné provedení vhodných opat ení pomocí 
zemských vyhlášek o hnojení. Pro realizaci požadavk  vyhlášky o hnojení je doporu ována 
struktura orgán  státní správy pro hnojení podle vzoru Dolního Saska. Pomocí porovnání digi-
tálních dat lze vyfiltrovat regiony a podniky, kde nap íklad nesouhlasí pom r hnojiv produkova-
ných v podniku s plochami, které jsou k dispozici pro rozmetání hnojiv, p i zohledn ní horních 
limit  pro rozmetání. Aby se op t posílilo provázání mezi chovem dobytka a danou plochou, je 
pot eba vypracovat adapta ní opat ení, která cílí na maximální pom r 2 dobyt ích jednotek (DJ) 
na hektar (ha) zem d lské plochy podniku. 
 
Ú inek adapta ní reakce zem d lství na zm nu vyhlášky o hnojení se v sou asnosti nedá v -
rohodn  odhadnout. Ústav Johanna Heinricha von Thünena nabídl, že provede odhad adapta -
ní reakce zem d lství na p ebytky dusíku na základ  roku 2016. Výsledky budou k dispozici 
pravd podobn  až za átkem roku 2020. Výsledky p edchozích modelových výpo t  však uká-
zaly, že snížení bilan ního p ebytku z 60 na 50 kg/ha N zem d lské užitkové plochy za rok m -
že v závislosti na daných regionálních lokálních podmínkách vyvolat pr m rné snížení vnos  
dusíku do vodního prost edí o 5 – 15 %. Obdobné snížení v ádov  stejné velikosti lze o ekávat 
také jako ú inek p i snížení odnos  v Labi na bilan ním profilu Seemannshöft. 
 
Novela vyhlášky o hnojení krom  toho obsahuje také ustanovení, která budou mít dlouhodobý 
vliv na snížení vnos  fosforu, pokud budou mít souvislost se stavem hnojení fosforem, resp. zá-
sobení fosforem p íslušných zem d lsky využívaných p d. Sem pat í nap . snížení povoleného 
p ebytku fosforu maximáln  na 10 kg/ha P zem d lské užitkové plochy. 
 
Ustanovení vyhlášky o hnojení budou mít díky požadavk m na svrchní ást p dy rovn ž pozi-
tivní dopad na snížení eroze. 

 
Doporu ená opat ení pro posílení retence živin v krajin  a ve vodních ekosystémech 
 
5. Zlepšit retenci látek na ploše a ve vodních systémech 

Ke zlepšení retence látek m že v Severon mecké nížin  dojít obnovou mok ad , rašeliniš  
a  údolních niv. Tato opat ení se dají popsat také jako znovunastolení p irozeného kolob hu vo-
dy. P itom zpravidla vznikají p íznivé podmínky na podporu denitrifikace. Zárove  lze zadržovat 
fosfor prost ednictvím akumulace. Vedle obnovy p irozených mok ad  lze retenci látek zlepšit 
také pomocí ekohydrologických, technických opat ení. Odnosy dusíku a fosforu z odvodn ných 
ploch lze ú inn  snížit cíleným zakládáním drenážních rybník  (rybník, do kterého je zaúst na 
drenáž z odvodn né plochy) nebo zavád ním ízeného odvodn ní (Controlled Drainage Sys-
tem). V oblastech s výrazným reliéfem mohou opat ení na ochranu p ed erozí, jako jsou nap . 
ozelen né odtokové trasy, adekvátn  upravené b ehové pásy, zakládání remízk  a dalších 
drobných krajinných prvk  nebo budování lapa  sediment , pozitivn  ovlivnit zadržování parti-
kulárn  vázaných slou enin fosforu. V N mecku mají tato opat ení provád t spolkové zem . Je-
jich potenciál m že být v porovnání se snižováním jednotlivých zem d lských opat ení vý-
znamný; asto ovšem pak tyto plochy už nejsou k dispozici pro zem d lskou výrobu. Monitoring 
by m l provázet zejména opat ení ke zlepšení retence dusíku v mok adech tak, aby bylo možné 
dále zlepšovat ú innost a rozsah tohoto opat ení. Dokladem toho jsou pozitivní zkušenosti se 
zakládáním mok ad  (tab. 8-1, p íklad 14), extenzifikace pé e o vodní toky nebo zlepšení pro-
vozní ochrany p ed erozí (tab. 8-1, p íklad 8). 
 
Posílení retence živin v eské ásti povodí Labe je vzhledem k p írodním podmínkám a rychlé-
mu odtoku vody z ásti omezeno, nicmén  velký potenciál pro snížení odtoku dusíku ze zem -
d lských ploch p edstavuje i v echách ekologicky šetrné hospoda ení v infiltra ních oblastech 
drenážních systém  a aplikace p ímých opat ení zvyšujících retenci v soustavách odvodn ní. 
 
Pro zvýšení retence fosforu ve venkovské krajin  lze pro malé bodové zdroje efektivn  využít 
retenci a transformaci zne išt ní v existujících malých vodních nádržích, p ípadn  posílit retenci 
obnovou zaniklých rybník  a nádrží. Sem pat í i optimalizace provozování akvakultury v rybni -
ních ekosystémech.  
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6. Hospoda it na ve ejných plochách se šetrným p ístupem k vodám 
Na spolkových, zemských a komunálních plochách plní p íkladnou funkci stát. Aby bylo možno 
tomuto vzoru vyhov t, je t eba na ve ejných plochách hospoda it podle požadavk  ochrany vod. 
Sem pat í minimáln  vzdát se používání pesticid , p i hnojení používat p ístupy p esahující rá-
mec legislativních ustanovení, dodržovat stanovenou vzdálenost od vodních tok  a zamezit 
dalšímu zpev ování ploch, resp. být inný p i dalším rozvol ování ploch. Iniciativa 
k hospoda ení na ve ejných plochách m že vycházet ze spolkových zemí Spole enství oblasti 
povodí Labe (FGG Elbe) a m že být cílen  sledována i ze strany institucí ve spolkových zemích 
a v R. Možná je nap . dobrovolná autocertifikace spojená se zdokumentováním a hlášením, 
kolik procent spolkových, resp. zemských a komunálních ploch je obhospoda ováno podle hle-
disek ochrany vod. Spolkový ú ad ochrany p írody v sou asné dob  podporuje zám r „spraved-
livý pronájem p dy“ (Fairpacht). V rámci zám ru, který vlastníky p dy informuje o možnostech, 
jak zohlednit aspekty biodiverzity, jsou nabízeny r zné vzorové smlouvy na pronájem p dy. 

 
Doporu ená opat ení pro zajišt ní informací o významnosti zdroj  a cest vnosu živin do vod-
ního prost edí 
 
7. Jednotn  hodnotit zásoby fosforu v p dách 

Fosfor je základní živinou a d ležitou sou ástí každé živé bu ky. Evropská unie uvádí fosfor na 
seznamu omezených surovin, jelikož jeho minerální nalezišt  jsou omezená. D ležitým poža-
davkem pro nasazení fosforu v zem d lství proto je, aby se využíval šetrn  s ohledem na zdro-
je a pouze tam, kde to odpovídá podmínkám stanovišt  a pot ebám. K tomu, aby bylo možné 
tomuto požadavku vyhov t, je nezbytné provád t hodnocení zásob fosforu v p d  celostátn  
podle stejných kritérií. 
 
Proto je v N mecku navrhováno, aby bylo v celostátním m ítku závazn  zavedeno stanovisko 
Svazu n meckých zem d lských pr zkumných a výzkumných ústav  (VDLUFA 2018) k hod-
nocení zásob fosforu v p d . To ve st edn dobém až dlouhodobém horizontu povede k odbou-
rávání zásob fosforu, zejména v p dách s nadm rným obsahem fosforu, a tím i k dalšímu sní-
žení vnos  fosforu do vodních tok . To je základní opat ení ve smyslu napl ování nitrátové 
sm rnice. 
 
Na celém území eské republiky probíhá dlouhodobé sledování p ístupného fosforu 
v zem d lských p dách již od roku 1964 (Klement a kol. 2012). Tato data jsou v sou asné do-
b  shromaž ována v rámci pravidelných 6letých vzorkovacích kampaní. Ro n  je prozkoušeno 
více než 500 tisíc hektar  zem d lské p dy. Vzorky jsou odebírány v ploše jednotlivých p d-
ních blok  a pro stanovení obsahu fosforu je od roku 1999 používána metoda Mehlich III. Vý-
sledky zkoušení jsou p edávány zem d lským subjekt m a pov eným správním ú ad m. Tím 
je zajišt no efektivní dopl ování živin na zem d lských pozemcích. Z dlouhodobých výsledk  
pr zkum  vyplývá, že dochází k postupnému snižování zásobenosti p d fosforem dostupným 
pro rostliny, a tím se snižuje riziko jeho odtoku do povrchových a podzemních vod. Tyto výsled-
ky potvrzují i studie odtoku fosforu ze zem d lských ploch, které prokázaly pro v tšinu oblastí 
velmi nízké koncentrace celkového i rozpušt ného fosforu blízké hodnotám p irozeného pozadí 
(tab. 8-1, p íklad 25). 

 
8. Dále zlepšovat monitoring látek ve vodách 

Vnosy látek se do vodního prost edí dostávají r znými cestami a v r zném asovém období. 
Pro lepší pochopení vnos , na jejichž základ  bude možné vyvinout cílen jší opat ení, se musí 
rozši ovat sledování vod s ohledem na živiny a také pravideln  upravovat požadavky na monito-
ring látek. Za tímto ú elem je v N mecku nutno dosáhnout zlepšení p edevším ve dvou násle-
dujících bodech: 
 
a) V toku Labe a na ústí významných p ítok  by m ly být odnosy živin v budoucnu zachycová-

ny p esn ji, tj. s vyšším asovým rozlišením. K tomu se nabízí využití senzorových m icích 
p ístroj , které již n které spolkové zem  používají kontinuáln  nap . v automatických m i-
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cích stanicích jakosti vody. Tato zlepšení u monitoringu mohou spolkové zem  realizovat ve 
své vlastní režii. 

 
b) V menších povodích, která jsou svými vlastnostmi mnohem homogenn jší, by m ly být lát-

kové odnosy ve vodních tocích sledovány rovn ž s vysokým asovým rozlišením, aby tak by-
lo možno p íslušný látkový transport lépe p i adit ve vazb  na zdroje a cesty vnosu k p ísluš-
ným p vodc m, resp. odpovídajícím kombinacím využití p dy a klimatu. Tento program m -
ení je t eba vypracovat v t sné spolupráci s pracovním spole enstvím LAWA. 

 
Tato opat ení jsou pln  relevantní i pro eskou ást povodí Labe, kde je pro formulaci dalších 
p ínosných opat ení nezbytné kvantifikovat také epizodické vstupy látek z m stských aglomera-
cí b hem srážkoodtokových událostí. 

 
9. Dlouhodob  zlepšovat modelování živin 

Pokrok v poznatcích a další technický vývoj v modelování pravd podobn  b hem p íštího dese-
tiletí umožní modelovat také látkový režim a transport látek s vyšším asovým (a prostorovým) 
rozlišením. Celostátn  a ve v tších povodích se doposud pro modelování živin používají zpra-
vidla jen postupy hrubého bilancování. V operativní hydrologii se používají již modely s vysokým 
asovým rozlišením. Zlepšené modelování živin umožní znázornit transport živin, resp. jejich 

vnos na základ  proces , a tím i ve vazb  na p í iny. Pomocí takového modelování bude mimo 
jiné možné p esn ji identifikovat oblasti zatížení a asové úseky zatížení, což povede celkov  
k lepším p ístup m pro odvození efektivních opat ení. P esn jší modelování nem že zpracovat 
pouze samotné Spole enství oblasti povodí Labe (FGG Elbe); zde je nezbytná spolupráce vý-
zkumných institucí, spolkových a zemských státních orgán  a spole enství oblastí povodí. 

 
Doporu ená opat ení pro informování ve ejnosti o pot ebnosti snižování vnos  živin 
do vodního prost edí 
 
10. Efektivn  komunikovat s ve ejností pot ebu snižování vnos  živin 

Téma snižování vnosu živin je ve spole nosti nap . ve spojitosti s ve ejnými diskusemi k vyhlášce 
o hnojení a k ochran  pitné vody již zakotveno. P esto však i v povodí Labe si n kte í vlastníci 
a nájemci ploch dosud v bec neuv domují, že zp sob jejich hospoda ení na pozemcích vede ta-
ké k vnos m látek do mo í. K efektivní komunikaci s ve ejností o cílech snižování živin pat í proto 
také to, že p íslušné cíle snížení vnos  budou pro jednotlivé kategorie vodních tok  konkrétn ji 
kvantifikovány, jmenovit  uvedeny regiony „hot spot“ pro transport živin a p itom dostate n  zo-
hledn ny i regionální rozdíly. Za tímto ú elem je proto nezbytné hovo it pokud možno se všemi 
významnými p vodci o nutných, resp. ú inných opat eních k dalšímu snižování vnos  živin do to-
ku, aby bylo možné spole n  vyvinout další potenciální postupy pro opat ení a tyto návazn  pro-
sadit v praxi. P íklad aliance pro ochranu vod ze Šlesvicka-Holštýnska ukazuje, že díky spolupráci 
mezi svazem zem d lc  a správou pro životní prost edí založené na vzájemné d v e mohou být 
vyvinuta v cná ešení ke snížení vnos  živin (tab. 8-1, p íklad 26). 

 
Výše uvedená doporu ená opat ení shrnují v deseti bodech konkrétní typy opat ení, která by m la 
v nejbližší dob  v mezinárodní oblasti povodí Labe p isp t k cílenému snižování vnos  živin do vod 
a tím také k dosažení nadregionálních cíl  jak s ohledem na pob ežní a mo ské vody, tak i s ohledem 
na zlepšení stavu podzemních a povrchových vod ve vnitrozemí. 
 
Vedle uvedených opat ení je pro dlouhodobé snižování zne išt ní vodních tok  živinami rovn ž ne-
zbytné ve zvýšené mí e informovat ve ejnost, zejména o všeobecn  uznávaných principech obhos-
poda ování p dy, o principech ob hového hospodá ství a o ochran  zdroj  obecn . 
 
Klí ovým opat ením pro udržitelný vývoj je systematické snižování vnos  živin do životního prost edí. 
P íkladem redukce vstupu fosforu do životního prost edí je nap . v p ípad  bodových zdroj  p ísné 
omezení obsahu slou enin fosforu v pracích a mycích prost edcích pro tzv. profesionální užití. 
U plošných zdroj  je d ležitá redukce bilan ních p ebytk  živin z hnojiv aplikovaných na zem d l-
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ských plochách apod. Tato opat ení by m la být v praxi realizována cestou legislativní a vzd lávací, 
a v ideálním p ípad  kombinací obou zp sob . 
 
Do budoucna je nezbytné v novat systematickou pozornost ob hovému hospodá ství, které je 
v souvislosti s eutrofizací zam eno na recyklaci živin. Jedná se nejen o recyklaci živin v rámci pro-
dukce a spot eby potravin, ale také o recyklaci slou enin fosforu odstra ovaných z odpadních vod i 
o recyklaci živin zadržených v sedimentech rybník  a vodních nádrží. 
 
Velký potenciál lze spat ovat v ekologicky šetrn  hospoda ících obcích, a sice ve snižování eutrofiza-
ce uplatn ním neutrální živinové bilance na komunální úrovni. Zkušenosti ze Skandinávie ukazují, že 
se jedná o velmi slibný p ístup k životnímu prost edí a k vod  zejména. 
 
Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe byla vypracována 
eskými a n meckými experty nejr zn jšího odborného zam ení a je p edpokladem pro to, aby se 

problematika živin stala opravdu integrální sou ástí hospoda ení v mezinárodní a národní oblasti po-
vodí. Základem toho je nejen shoda p i práci a definici cíl , ale také diskuse a schválení výsledk  na 
mezinárodních úrovních v MKOL a paraleln  k tomu v grémiích a zemích Spole enství oblasti povodí 
Labe (FGG Elbe) stejn  jako v eské republice. Na základ  p edkládané Strategie nyní musí být 
konkretizována doporu ení pro opat ení desetibodového plánu v mezinárodní oblasti povodí Labe a 
musí být koordinována jejich realizace. 
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MES koordina ní oblast Mulde-Labe- erný Halštrov 
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N dusík 
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NH4

+ amonné ionty 
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Nmin obsah minerálního dusíku v p d  
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