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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 6. 10. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací ke kvalitě povrchových vod 

v rybnících Staňkovský a Hejtman. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1. Zabývá se (jak konkrétně) MŽP zvyšováním míry eutrofizace a snižováním kvality 

povrchových vod rybníků Staňkovský a Hejtman? 

2. Žádám o informace o přijatých nebo plánovaných opatřeních, která mají zamezit 

trvajícímu snižování kvality vody v rybnících Staňkovský a Hejtman, pokud taková 

opatření byla schválena. 

3. Žádám o poskytnutí aktuálních informací vztahujících se ke kvalitě vody v rybníku 

Staňkovský, kterými MŽP disponuje. 

4. Dále žádám o poskytnutí informací vztahujících se ke kvalitě vod přitékajících do 

rybníku Staňkovský, pokud se MŽP kvalitou těchto vod zabývá nebo od roku 2007 

zabývalo. 

5. Žádám o informace k přislíbenému odbahnění rybníku Staňkovský, pokud takovými 

informacemi ministerstvo disponuje. 

6. Zabývá se (jak konkrétně) MŽP zpřísněním limitů pro odstraňování fosfátů v ČOV? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) MŽP se sledováním kvality vod rybníků Staňkovský a Hejtman, které jsou zároveň 

v Seznamu koupacích vod podléhajících reportingu EK, samozřejmě zabývá. Tento 

seznam sestavuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci právě s MŽP 
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a Ministerstvem zemědělství. Pro účely Koupací směrnice (2006/7/ES, tzv. „nové“) 

se měří ukazatele fekálního znečištění – střevní enterokoky a koliformní bakterie, 

dále se provádí vizuální zhodnocení množství fytoplanktonu. Odběr vzorků vody 

provádí krajská hygienická stanice a zjišťování hodnot ukazatelů se řídí příslušnými 

normami. V hodnocení dle těchto ukazatelů spadl rybník Staňkovský za poslední 

dva roky do nevyhovující jakosti vody, rybník Hejtman se drží v přijatelné.  

 

Ad 2) Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ukládá dle § 34, odst. 3 

vodoprávnímu úřadu po projednání se správcem povodí přijmout odpovídající 

opatření; podle sdělení Krajského úřadu Jihočeského kraje a Povodí Vltavy, s. p., 

za poslední roky nebyla žádná opatření přijata. V případě hodnocení ekologického 

potenciálu Staňkovského rybníku (stanovuje se pro silně ovlivněné a umělé vodní 

útvary) pro 2. Plány povodí byl na základě vyhodnocení fytoplanktonu a chemicko-

fyzikálních parametrů stanoven poškozený ekologický potenciál. 

 

Ad 3 a 4) Lokalita je dlouhodobě sledována Povodím Vltavy a ENKI o. p. s. Od roku 

2017 probíhá podrobný monitoring jak vlastního rybníka, tak povodí 

Koštěnického potoka, jenž byl identifikován jako klíčový zdroj fosforu. 

Zvýšeným množstvím fosforu dochází ke stimulaci růstu fytoplanktonu, 

zejména sinic a tím rozvoji vodního květu. Společnost ENKI o. p. s. Třeboň, 

Povodí Vltavy, s. p., a Rybářství Třeboň a. s. se domluvily na společném 

postupu, jehož cílem je upřesnit stav Staňkovského rybníka a identifikovat 

příčiny takto intenzivní eutrofizace. Zároveň se zvažují možnosti, jak zastavit 

trend zhoršování kvality vody v této velmi významné lokalitě. MŽP je 

s Povodím Vltavy v kontaktu a po sezoně, až budou k dispozici výsledky 

průzkumného monitoringu, bude situace dále diskutována a předpokládáme, 

že budou přijata taková opatření, aby došlo ke zlepšení kvality vody.  

 

Ad 5) O příslibu odbahnění rybníku není MŽP nic známo, neboť v současnosti 

nedisponuje příhodnými dotačními tituly na odbahnění rybníků. V této věci Vám 

doporučujeme se obrátit spíše na Ministerstvo zemědělství. 

 

Ad 6) Zpřísnění limitů pro odstraňování celkového fosforu ve velkých městských ČOV 

bylo předmětem navrhované novely NV č. 401/2015 Sb. připravované MŽP, která 

zatím nebyla přijata. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 


