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ÚVOD 

Vodohospodá�ská bilance hodnotící minulý kalendá�ní rok 2011 v  povodí Moravy (dále 
jen VHB MR 2011) je sestavena v souladu se zákonem �. 254/20001 Sb., v platném zn�ní a 
navazující vyhlášky MZe �R 431/2001 Sb., postupy ur�enými metodickým pokynem MZe 
�R, �.j. 25248/2002-6000 ze dne 28.8.2002. 

 VHB MR 2011 umož�uje provád�ní kontroly užívání vodních zdroj� v povodí Moravy. 
Principem bilan�ního hodnocení je porovnání požadavk� na vodu s kapacitou zdroj�
povrchové a podzemní vody z hlediska množství i jakosti. 

Vodohospodá�ská bilance minulého roku v povodí Moravy za rok 2011 obsahuje šest 
samostatných okruh� hodnocení nazvaných: 

A –  Morava Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v oblasti povodí 
Moravy za rok 2011 

B –  Morava  Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v oblasti povodí Moravy 
za období 2010-2011

C –  Morava  Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v oblasti 
povodí Moravy za rok 2011 

A –  Dyje  Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v oblasti povodí Dyje 
za rok 2011 

B –  Dyje  Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v oblasti povodí Dyje 
za období 2010-2011

C –  Dyje  Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v oblasti povodí 
Dyje za rok 2011 

Vodohospodá�ská bilance sou�asného stavu v povodí Moravy obsahuje jeden 
samostatný okruh hodnocení nazvaný: 

Vodohospodá�ská bilance sou�asného stavu 

Každý okruh je �len�n na �ást textovou a p�ílohy, které obsahují tabulky. 
Základním vstupem pro všechna hodnocení jsou údaje ohlašované podle § 10 a § 22, 

odst. 2, zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní. Jde o údaje o odb�rech povrchové 
a podzemní vody, o vypoušt�ní vod, o nádržích a výstupy z hydrologické bilance, kterou 
sestavuje �HMÚ. 

P�edkládaný elaborát hodnotící minulý rok 2011 je již desátá v �ad� Státní 
vodohospodá�ské bilance minulého roku, který je pro povodí Moravy zpracován státním 
podnikem Povodí Moravy podle nové metodiky. Je poznamenán dalším rozší�ením po�tu 
uživatel�, kte�í podléhají ohlašovací povinnosti a kte�í dosud tuto povinnost neplnili. Jedná 
se však vesm�s o uživatele z hlediska množství užívané vody nevýznamné. 

Nutno konstatovat, že n�které problémy – p�evážn� termínového charakteru a zp�sobu 
vzájemn� p�edávaných údaj� stále p�etrvávají. V roce 2011 byla bilance již posedmé 
zpracována samostatn� pro oblasti Moravy a oblasti Dyje. Toto bylo provedeno v návaznosti 
na plány oblastí povodí. Malá �ást území, které spravuje Povodí Moravy, s.p. se nachází 
v povodí vodního toku Vlára. Na tomto toku není umíst�n žádný bilan�ní profil, proto není 
v tomto území vodohospodá�ská bilance zpracována.  

Dokument  VHB MR 2011 je k dispozici jednak v tišt�né, jednak v elektronické form�. 
Uspo�ádání obou dokument� je z�ejmé z �ásti Obsah na stranách 4 až 7 této zprávy. Zpráva 
VHB MR 2011 bude od listopadu 2012 k dispozici ve�ejnosti na internetových stránkách s.p. 
Povodí Moravy na adrese http://www.pmo.cz.  
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Ú�elem VHB MR je posouzení hospoda�ení s vodou v  povodí Moravy, které spo�ívá 
v porovnání požadavk� s vodními zdroji. P�itom se uplat�ují: 

na stran� požadavk�  
- údaje o odb�rech a vypoušt�ní za minulý rok, 
- hodnoty minimálních pr�tok�, 

na stran� zdroj�
 -   údaje o m��ených pr�tocích (v m�sí�ním kroku) za minulý rok v kontrolních  

profilech,  
- stavy hladin, objem� a zatopených ploch v nádržích k prvnímu dni v každém m�síci 

za hodnocený minulý rok, 
- dlouhodobé pr�m�ry m�sí�ních pr�tok� pro jednotlivé m�síce za období 1931 - 

1980 [QMP m3s-1
], 

- nejmenší [QMM m3s-1
] m�sí�ní pr�toky pro jednotlivé m�síce z období 1931 - 1980.  

Hodnoty  nejv�tších m�sí�ních pr�tok� (QMX) nejsou k dispozici.  

Principem bilan�ního posouzení hospoda�ení s vodou v minulém roce je porovnání 
požadavk� na zachování minimálního z�statkového pr�toku MZP (p�íp. minimálního pr�toku 
MQ) s pr�m�rnými m�sí�ními pr�toky, zjišt�nými m��ením v kontrolních profilech v minulém 
roce 2011. M��ené pr�toky v sob� zahrnují všechny aktivity hospoda�ení s vodou, tj. odb�ry 
a vypoušt�ní vody a vliv manipulací na nádržích. 

Jako výsledek bilan�ního hodnocení v kontrolních profilech se vyhodnocují bilan�ní 
stavy BS1, BS2, BS3, BS4, BS5 a BS6, jejichž podrobné vysv�tlení je uvedeno v �ásti 3.3. 
této zprávy. 

Vyhodnocený bilan�ní stav BS1 a BS2 vyjad�uje uspokojivý a vyvážený stav vodních 
zdroj�, bilan�ní stavy BS3 - BS6 signalizují neuspokojivý stav vodních zdroj�. P�i stanovení 
bilan�ního stavu BS6 je uvažována jako minimální pr�tok hodnota QZ, tj. pr�tok pot�ebný 
k zajišt�ní neškodného odvedení a likvidaci zbytkového zne�išt�ní.  

Nejd�ležit�jším kritériem je bilan�ní stav BS5, tj. nedodržení stanoveného minimálního 
bilan�ního pr�toku MZP, pro n�jž byly zásady stanovení vydány Metodickým pokynem OOV 
MŽP ve V�stníku MŽP 5/1998. (D�íve bylo hodnocení vztaženo k hodnot� minimálního 
pr�toku MQ). 

Bilan�ní hodnocení v kontrolních profilech je dopln�no výpo�tem neovlivn�ných 
m�sí�ních pr�tok� QMN v hodnoceném roce a jejich porovnáním s dlouhodobým pr�m�rným 
m�sí�ním pr�tokem QMP a s dlouhodobým minimálním m�sí�ním pr�tokem QMM. Hodnoty  
nejv�tších m�sí�ních pr�tok� (QMX) jsme od �HMÚ neobdrželi. Ve výpo�tech je jako 
dlouhodobé uvažováno období 1931 - 1980. 
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A - Morava  Zpráva o hodnocení množství povrchových vod 
v oblasti povodí  Moravy za rok 2011 

1. ÚVOD 

V oblasti povodí Moravy bylo pro sledování a hodnocení množství vody za rok 2011 
použito 18 kontrolních profil�, stejn� jako v roce 2010, které jsou dislokovány na 11 tocích 
v oblasti povodí Moravy. Pro 2 profily (Bezm�rov, Otrokovice), které nejsou lokalizovány 
v míst�, kde �HMÚ provádí a vyhodnocuje vodom�rná pozorování,  jsou pot�ebné 
hydrologické údaje stanoveny výpo�tem z nejbližších profil� pomocí p�epo�ítacích 
koeficient�, kde �HMÚ m��ení provádí a pro které hydrologické údaje pro bilanci poskytuje. 
V jednotlivých tabelárních p�ehledech jsou  profily s odvozenými údaji  ozna�eny hv�zdi�kou.  

Seznam kontrolních profil� s lokaliza�ními a základními hydrologickými 
charakteristikami je uveden v tabulce �.14.  

Po�ty kontrolních bilan�ních profil� na d�ležitých tocích v oblasti povodí Moravy a na 
území kraj� uvádí následující tabulka:  

�len�ní dle 
d�ležitých tok�

Po�et profil�

Morava  
Be�va 
Haná 
D�evnice  
Na dalších tocích 

5 
2 
2 
2 
7 

celkem 18 

�len�ní dle kraj� Po�et profil�

Jihomoravský 
Olomoucký 
Zlínský 
Pardubický 
Moravskoslezský 

2 
8 
8 
- 
- 

celkem oblast 
povodí Moravy 

18 

1.1. Popis hydrologické situace v roce 2011    

Teplotn� se jevil rok 2011 celkov� jako rok nadpr�m�rný s velmi mírnými odchylkami 
od dlouhodobých pr�m�r�. Nejteplejším m�sícem byl srpen, nejchladn�jší únor, kdy se 
pr�m�rné m�sí�ní teploty pohybovaly v hodnotách -2 až -3 °C.  

Z hlediska celkového množství srážek lze rok 2011 hodnotit v oblasti povodí Moravy 
jako rok srážkov� mírn� podpr�m�rný s výrazn�jšími odchylkami v krajích Jihomoravském, 
Zlínském a Olomouckém. Srážkov� výrazn� nadnormální byl zejména �ervenec, kdy srážky 
dosahovaly 150 -170 % oproti dlouhodobým normál�m. Srážkov� výrazn� podnormální byl 
m�síc listopad.    

Z hlediska odtokových pom�r� na sledovaných tocích v oblasti povodí Moravy  lze 
hodnotit rok 2011 jako celkov� podpr�m�rný, v rozmezí 70 až 85 % dlouhodobých 
pr�m�rných ro�ních pr�tok�.   
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Pr�m�rné ro�ní pr�toky ve vybraných vodom�rných stanicích a porovnání vzhledem 
k dlouhodobým pr�m�rným ro�ním pr�tok�m uvádí tabelární p�ehled: 

Vodom�rná 
stanice 

Tok 
Pr�m�rný ro�ní

pr�tok /2011 
(m3/s) 

Dlouhodobý 
pr�m�rný ro�ní 

pr�tok / Qa

(m3/s) 

      Srovnání  
v 
% 

Olomouc Morava 20,2 27,1 75 
Dluhonice Be�va 13,5 17,3 78 

Zlín D�evnice 1,57 2,21 71 
Uherský Brod Olšava 1,77 2,14 83 

Strážnice Morava 48,9 59,6 82 

2. Zdroje vody   

Za zdroje povrchové vody se považuje povrchová voda v p�irozeném prost�edí jejího 
ob�hu (vodní toky, vodní nádrže a p�evody vody). Množství povrchových vod v bilan�ních 
profilech VHB MR 2011 je charakterizováno: 

- pr�m�rnými m�sí�ními pr�toky vypo�tenými z nam��ených hodnot v roce 2011 - 
QMO [m3/s], 

- stavy hladin a objem� v nádržích k prvnímu dni v m�síci v roce 2011. 

2.1. Vodní toky 

V oblasti povodí Moravy tvo�í hydrografickou sí� 63 vodních tok� s plochou povodí nad 
50 km2. Podle plochy povodí je �etnost tok� v oblasti povodí Moravy následující: 

Plocha povodí Po�et tok�
nad 1000 km2 2 

500 až 999 km2 5 
250 až 499 km2 8 
100 až 249 km2 18 
50 až 99  km2 30 

Pro vodohospodá�skou bilanci jsou d�ležité toky, na nichž jsou umíst�ny kontrolní 
bilan�ní profily. V oblasti povodí Moravy je takových tok� 11. Základní charakteristiky t�chto 
tok� uvádí tabulka �.10.  

2.2. Vodní nádrže      

Vodní nádrž je prostor vytvo�ený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím p�írodní 
nebo um�lé prohlubn� na zemském povrchu nebo ohrázováním �ásti území, ur�ený k 
akumulaci vody a �ízení odtoku. �ízením odtoku vody z vodní nádrže se zabývá 
vodohospodá�ské �ešení nádrže, jehož výsledky a záv�ry jsou uvedeny ve 
vodohospodá�ském plánu nádrže. 

Do výpo�tu VHB MR 2011 byl v oblasti povodí Moravy zahrnut vliv hospoda�ení vodou, 
který se uplat	uje p�i pln�ní nádrže snížením (ochuzením) nebo p�i prázdn�ní zásobního 
objemu nadlepšením pr�tok� v toku pod nádrží. Povinnost ohlašovat údaje o stavu vody se 
ve smyslu vyhlášky MZe �. 431/2001 Sb. vztahuje na nádrže s objemem nad 1,0 mil. m3. 
Takových nádrží je v oblasti povodí Moravy 9, z toho 4 jsou vodárenské. Ostatní nádrže jsou 
víceú�elové. 

V oblasti povodí Moravy se nachází  nádrže pouze místního významu s relativn�
malým objemem. Jejich celkový objem �iní 42,16 mil. m3 . Toto je 12,4 x mén� než �iní 
celkový objem nádrží v oblasti povodí Dyje.  
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Ovlivn�ní odtokových pom�r� je závislé nikoliv na velikosti celkového, ale na velikosti 
zásobního objemu. Podle metodického pokynu MZe �l. 4 se sledují nádrže se zásobním 
objemem nad 1,0 mil. m3. Takových nádrží je v oblasti povodí Moravy 6 - jejich základní 
charakteristiky uvádí tabulka �.11. 
       V pr�b�hu roku 2011 se vhodnými manipulacemi na vodních nádržích ve správ� Povodí 
Moravy, s. p. da�ilo zabezpe�ovat bez v�tších problém� všechny vodárenské odb�ry a 
odb�ry vody pro energetiku.  

Mimo�ádná manipulace nad rámec manipula�ního �ádu byla v roce 2011 provedena na 
nádrži Plumlov za ú�elem realizace opat�ení a na nádrži  Luha�ovice za ú�elem �išt�ní 
nádrže. Ob� nádrže byly po celý rok 2011 vypušt�ny. Další krátkodobé mimo�ádné 
manipulace byly provedeny na nádržích Opatovice a Slušovice. 

P�ehledná mapa vodních nádrží s objemem vzduté vody nad 1 mil. m
3

S VD Dlouhé Strán� – horní není v bilanci uvažováno, je umíst�no mimo vodní tok 
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2.2.1. Nádrže s vodárenským využitím 

Z celkového po�tu 9 sledovaných nádrží je pro vodárenské ú�ely využito 4 nádrží, tj. 
44,4 %. Jejich  zásobní objem �iní celkem 21,865 mil. m3, tj. 72,6 % z celkového objemu  
hodnocených nádrží.  

Zásobní funkce nádrží a jejich využití je z�ejmé z tabulky �.5.  
Stejn� jako v minulých letech se nerealizoval odb�r pro vodárenské ú�ely z nádrže 

Fryšták, za�azené mezi vodárenské.  Tento vodárenský odb�r byl zrušen rozhodnutím OkÚ 
Zlín �.j. ŽP 10079/96-D� ze dne 6.12.1996 a ani v roce 2011 nebyl odb�r obnoven. Nádrž 
však i nadále z�stává za�azena ve skupin� vodárenských nádrží. Na ostatních nádržích, kde 
odb�ry pro vodárenské ú�ely byly realizovány, nedošlo k žádným omezením a požadavky 
vodárenských organizací byly v plném rozsahu zabezpe�eny.  

2.2.2. Ostatní vodní nádrže  

V této skupin� bylo v oblasti povodí Moravy hodnoceno 5 nádrží, jejichž využití je 
zna�n� rozdílné. P�evážn� energetickému využití slouží nádrž Dlouhé Strán� (sou�ást 
komplexu p�e�erpací vodní elektrárny).  

2.3. P�evody vody 

V oblasti povodí Moravy jsou p�evody vody mezi r�znými povodími ojedin�lé 
a nevýznamné. Do této skupiny lze za�adit pouze  p�evod z Be�vy do Mošt�nky (Malá 
Be�va).  

Charakteristiky uvedeného p�evodu obsahuje tabulka �. 12. 
Ostatní p�evody, které jsou v oblasti povodí Moravy �etné a významné, pat�í 

do skupiny laterárních (bo�ních) náhon�, které jsou po ur�ité délce soub�žného toku 
zaúst�ny do stejného toku, ze kterého odbo�ily. Z  tohoto typu p�evod� jsou nejvýznamn�jší: 
Malá voda nad Litovlí, St�ední Morava v Olomouci, Morávka, Boleloucký náhon, Strhanec, 
um�lé úseky Ba�ova plavebního kanálu. Krátkých náhon� lokálního významu je velký po�et.  

Specifickým p�evodem vody je p�evod vody z �eky Moravy do �eky Kyjovky v povodí 
Dyje, který se d�je odb�rem pro elektrárnu Hodonín z ramene Moravy. Tato voda je 
vypoušt�na do odpadního kanálu, místn� nazývaného „Teplý járek “, v GiSyPu nazývaný 
„Kopanice – kanál Moravy �.18 “, který je v povodí Kyjovky. 

Až na výjimky se množství p�evád�né vody nem��í a neeviduje. Tento stav, který nelze 
považovat za trvale p�ijatelný, však výsledky VHB MR v povodí Moravy neovlivní, protože 
kontrolní bilan�ní profily jsou zde rozmíst�ny tak, že v bilan�ním profilu je soust�ed�n 
veškerý pr�tok, žádná p�evád�ná voda bilan�ní profil neobchází.    

2.4. Ostatní vodní zdroje 

Do skupiny „ostatních“ zdroj� lze v oblasti povodí Moravy za�adit pouze prostory 
št�rkoviš� a pískoviš�, v nichž se materiál t�žil až pod úrove	 hladiny podzemní vody a 
vyt�žené prostory z�staly i po skon�ení t�žby trvale zatopeny. Št�rkovišt� se vyskytují 
zejména v moravní niv� vypln�né kvartérními sedimenty. Vzniklé vodní plochy, které byly 
v minulosti považovány za vodu podzemní, jsou pro dobrou jakost infiltrované vody hojn�
využívány pro vodárenské ú�ely a pro rekreaci.  

Seznam d�ležitých št�rkoviš� obsahuje tabulka �.13.  
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3. Požadavky na zdroje vody 

3.1. Minimální pr�toky 

Minimálním pr�tokem se rozumí pr�tok zabezpe�ující požadavek pro ur�itý 
vodohospodá�ský ú�el. V bilan�ních výpo�tech jsou využívány následující hydrologické 
charakteristiky: 

- MQ  pro zachování podmínek pro biologickou rovnováhu v toku a umožn�ní 
obecného užívání vody, 

- QZ k neškodnému odvedení a likvidaci zbytkového  zne�išt�ní, 
- Q330d pr�m�rný denní pr�tok p�ekro�ený 330 dní v roce, 
- Q355d pr�m�rný denní pr�tok p�ekro�ený 355 dní v roce, 
- Q364d pr�m�rný denní pr�tok p�ekro�ený 364 dní v roce, 
- MZP     minimální z�statkový pr�tok. 
Minimální pr�toky MQ a QZ byly stanoveny v roce 1985 dle Zásad SVP v p�vodní síti 

kontrolních profil�. Do sou�asné sít� kontrolních profil� byly p�evzaty ze sestavy SVHB MR 
2001, obdobn� jako hodnoty m-denních pr�tok� (Q330d, Q355d a Q364d), které pro bilan�ní 
úlohy p�edal �HMÚ Praha v roce 1999. 

V roce 1998 byl vydán Metodický pokyn OOV MŽP ke stanovení hodnot minimálních 
z�statkových pr�tok� (MZP) ve vodních tocích �R (V�stník MŽP 5/98 z �íjna 1998). Zásady 
stanovení t�chto pr�tok� zahrnují široké spektrum požadavk� v�etn� zohledn�ní jakosti vody 
a vlivu na podzemní vody. Jedná se, obdobn� jako u MQ, o pr�tok, který je nutno ve vodním 
toku ponechat za ú�elem udržení jeho základních vodohospodá�ských a ekologických funkcí. 
Sm�rné hodnoty MZP byly stanoveny z hydrologických charakteristik, zp�sobem uvedeným 
v následující tabulce:  

Pr�tok Q355d
Sm�rné hodnoty minimálních 

z�statkových pr�tok�

<  0,05 m
3
.s

-1 Q330d

0,05  -  0,5  m
3
.s

-1 (Q330d + Q355d) . 0,5 

0,51  -  5,0  m
3
.s

-1 Q355d

>  5,0  m
3
.s

-.1 (Q355d + Q364d ) . 0.5 

Navrhované hodnoty MZP jsou v mnoha p�ípadech výrazn� vyšší než d�íve používané 
hodnoty MQ.  

Hodnoty MZP jsou pro všechny hodnocené kontrolní profily uvedeny v tabulce �.14. 
P�i hodnocení VHB MR 2011 byly, stejn� jako v  p�edcházejících letech, pro srovnání 

použity vedle platných hodnot MZP i hodnoty MQ (viz tabulka �.14). 

3.2. Odb�ry a vypoušt�ní vod 

Údaje o realizovaných odb�rech povrchových a podzemních vod a o vypoušt�ní do 
povrchových a podzemních vod za rok 2011 byly tak jako v minulých letech shromaž
ovány 
podle postupu p�edepsaného vyhláškou MZe �. 431/2001 Sb. v�etn� kriteria pro spodní 
hranici velikosti odb�r� (vypoušt�ní), které zmín�ná vyhláška stanovila na 6000 m3/rok (resp.  
500 m3/m�s.).  

Všechna hlášení byla podrobena kontrolám v�cným i formálním a chybné údaje byly 
opraveny, chyb�jící dopln�ny, v�tšinou po konzultaci s ohlašovateli. Množství vypoušt�ných 
odpadních vod zahrnovaných do vodohospodá�ské bilance p�edstavuje množství nam��ené, 
vypo�tené nebo stanovené odborným odhadem na výtoku z �OV nebo kanalizace do vod 
povrchových. Do tohoto množství se promítá podíl deš�ových a jiných balastních vod 
procházejících p�es �OV nebo ve�ejnou kanalizací, napojenou na volné výusti. 

Údaje o odb�rech a vypoušt�ní vod získané z hlášení jsou uloženy u Povodí Moravy, 
s.p. v databázové Evidenci uživatel� vod, jejíž systém byl p�evzat od s.p. Povodí Labe a je 
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jednotn� užíván i u ostatních s.p. Povodí. V roce 2012 byl sb�r dat za rok 2011 provád�n 
elektronicky. 

V následujících p�ehledech jsou uvedeny po�ty odb�r� a vypoušt�ní a množství 
odebrané i vypoušt�né vody v roce 2011 za oblast povodí Moravy celkem, dále podle kraj� a 
podle druh� odb�r� (podle CZ NACE). Pro srovnání jsou uvedeny i obdobné údaje pro oblast 
povodí Moravy za rok 2007 až 2010. 

Odb�r podzemní 
vody 

Odb�r povrchové 
vody 

Vypoušt�ní 
do povrch. Vod Povodí 

Moravy, s.p. po�et 
odb�r�

množství 
v mil. m3

po�et 
odb�r�

množství 
v mil. m3

po�et 
vypoušt�ní

množství
v mil m 3

rok 2007 528 64,8 94 111,8 528 133,4 

rok 2008 532 64,6 103 117,3 562 125,5 

rok 2009 546 63,2 93 113,9 586 130,2 

rok 2010 546 63,0 91 111,5 614 162,5 

rok 2011 552 65,2 90 114,0 632 149,0 

index 
2011/2010 

1,01 1,03 0,99 1,02 1,03 0,92 

P�ehled podle druhu užívání vody – (dle CZ NACE) 
(stav 2011) 

POD POV VYP Obor CZ NACE 
mil.m3

Vodárenství 55,2 14,2 0,1 
Ve�ejné 
kanalizace 

0 0 111,0 

Zem�d�lství 2,1 0,1 0,2 
Energetika 0 84,9 24,2 
Pr�mysl 5,6 14,4 12,2 
Jiné 2,3 0,4 1,3 
Celkem 65,2 114,0 149,0 
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P�ehled podle kraj�

Odb�ry 
podzemní vody 

Odb�r 
povrchové vody

Vypoušt�né 
vody Kraj Rok

po�et množství Po�et množství po�et množství

Jihomoravský 

2007
2008
2009
2010
2011

53 
54 
61 
55 
57 

9,8 
9,4 
9,2 
8,4 
8,4 

5 
5 
6 
5 
5 

74,8 
80,9 
81,0 
80,2 
86,7 

60 
59 
62 
65 
62 

17,6 
18,1 
18,9 
23,9 
34,9 

Moravskoslezský

2007
2008
2009
2010
2011

8 
6 
9 

12 
9 

0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,5 

2 
2 
2 
1 
0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

8 
8 
8 
7 
4 

0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,0 

Olomoucký 

2007
2008
2009
2010
2011

272 
277 
278 
282 
285 

31,5 
31,3 
30,4 
31,6 
33,0 

45 
49 
44 
43 
45 

15,1 
14,7 
13,5 
12,3 
10,3 

230 
252 
261 
268 
287 

59,0 
54,1 
56,7 
74,4 
60,3 

Pardubický 

2007
2008
2009
2010
2011

48 
45 
49 
48 
46 

3,6 
3,5 
3,5 
2,6 
2,6 

3 
4 
4 
5 
4 

0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 

22 
22 
23 
26 
26 

3,5 
3,3 
3,5 
4,0 
3,6 

Zlínský 

2007
2008
2009
2010
2011

147 
149 
149 
149 
155 

19,5 
20,0 
19,6 
19,9 
20,7 

39 
43 
37 
37 
36 

21,4 
21,3 
19,0 
18,5 
16,6 

208 
221 
232 
248 
253 

53,0 
49,6 
50,7 
59,8 
50,2 

Vyso�ina 

2007
2008
2009
2010
2011

0 
1 
0 
0 
0 

0 
0,1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

Celkem 

2007
2008
2009
2010
2011

528 
532 
546 
546 
552 

64,8 
64,6 
63,2 
63,0 
65,2 

94 
103 
93 
91 
90 

111,8 
117,3 
113,9 
111,5 
114,0 

528 
562 
586 
614 
632 

133,4 
125,5 
130,2 
162,5 
149,0 

        Z p�ehled� je z�etelné zv�tšení po�tu evidovaných vypoušt�ní o 2,9 %, po�et odb�r�
podzemní vody vzrostl o 1 %. Zvýšený po�et vypoušt�ní je d�sledkem soustavného 
zp�es	ování databáze. Nov� za�azovaná vypoušt�ní mají vesm�s velmi nízká množství 
vody, takže objem vypoušt�ných vod neovlivní. Po�et evidovaných  odb�r� povrchové vody 
je tém�� totožný jako v roce 2010. U povrchových vod došlo oproti roku 2010 ke zvýšení 
množství  odebrané vody o 2,2 %. U vypoušt�ní odpadních vod došlo k  významnému 
poklesu množství. Rok 2010 byl charakteristický velkým množstvím srážek, nárust 
vypoušt�ných odpadních vod se v roce 2010 objevil p�edevším u �OV, které jsou napojeny 
na jednotnou kanalizaci a tudíž odvád�jí i deš�ové vody na �istírnu. V roce 2011 došlo op�t 
ke snížení množství vypoušt�ných odpadních vod v závislosti na poklesu ro�ních srážek. 



Vodohospodá�ská bilance oblasti povodí Moravy za rok 2011 Textová �ást 

Povodí Moravy, s.p., Brno - 21 - Brno, zá�í 2012 

Nárust oproti rok�m 2007-2009 byl zp�sobený zvýšeným vypoušt�ním z elektrárny Hodonín 
do m�stského ramene, a to o cca 14 mil. m3/rok. 
Celkov� lze konstatovat, že v roce 2011 došlo k velmi mírnému nárustu odb�r�, pokra�uje 
snaha o zp�es	ování m��ení skute�n� odebíraného množství instalací p�esn�jších m��idel a 
realizace úsporných opat�ení u odb�ratel�.  

3.2.1. P�ehled nejvýznamn�jších odb�r� povrchové a podzemní vody 

Hranici významných odb�r� ur�uje metodika  pro sestavení VHB MR takto: 
- pro odb�ry podzemní vody                   315,0 tis.m3/rok 
- pro odb�ry povrchové vody                  500,0 tis.m3/rok 

U POV i POD se jmenovitý p�ehled dále �lení na odb�ry pro vodárenské využití a na 
odb�ry s jiným než vodárenským využitím.  

Jmenovité p�ehledy jsou obsahem tab. �. 1, 2, 3 a 4. 
Po�ty odb�r� nad stanoveným limitem, úhrnný objem jimi odebrané vody a podíl na 

celkových odb�rech v p�íslušné skupin� je vyjád�en v následujícím p�ehledu, v n�mž jsou 
pro srovnání uvedeny i korespondující hodnoty z roku 2007 až 2010: 

Druh odb�ru Rok Po�et 
% 

z celkového 
po�tu +) 

Objem 
odebrané 

vody v mil. 
m3 

% 
z celkového 

objemu 
odb�r� +) 

POD  
pro vodárenské 
ú�ely 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

38 
38 
38 
37 
38 

7,20 
7,12 
6,96 
6,78 
6,88 

42,104 
41,970 
40,330 
39,783 
41,815 

64,98 
65,00 
63,84 
63,11 
64,13 

POD  
pro jiné než 
vodárenské ú�ely

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

4 
4 
4 
6 
6 

0,76 
0,75 
0,73 
1,10 
1,09 

1,830 
1,700 
1,700 
2,658 
2,726 

2,82 
2,63 
2,69 
4,21 
4,18 

POV  
pro vodárenské 
ú�ely 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

9 
9 
9 
8 
7 

9,57 
8,74 
9,68 
8,79 
7,78 

19,801 
18,982 
18,891 
16,566 
12,993 

17,71 
16,19 
16,59 
14,86 
11,40 

POV  
pro jiné než  
vodárenské ú�ely

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

11 
11 
9 

11 
10 

11,70 
10,70 
10,23 
12,09 
11,11 

85,802 
91,776 
89,354 
90,187 
95,879 

76,74 
78,25 
78,45 
80,88 
84,11 

+)  Rozumí se % z celkového po�tu (z celkového objemu) všech evidovaných odb�r�  v oblasti povodí 
Moravy 

Po�adí na prvních místech u sledovaných skupin odb�r� se oproti p�edcházejícím 
letem  podstatn� nezm�nilo. Také po�ty odb�r� vody z�stávají ve vymezených skupinách 
bez podstatných zm�n. V�tšími odb�ry povrchové vody, které p�estaly být brealizovány bu

�áste�n� nebo úpln�, jsou odb�ry ze št�rkoviš� Tova�ov I a Kvasice.Tyto odb�ry byly ve 
velké mí�e nahrazeny odb�ry podzemní vody v závislosti na novele vodního zákona z r. 
2010, která nov� zavedla zpoplatn�ní odb�r� ostatních povrchových vod. Z tohoto d�vodu je 
z�ejmý pokles objemu odebírané povrchové vody pro pitné ú�ely.  
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3.2.2. P�ehled nejvýznamn�jších vypoušt�ní  vody 

Hranici pro nejvýznamn�jší vypoušt�ní vody ur�uje metodika pro sestavení VHB MR 
t�emi parametry:   

- vypoušt�ným množstvím odpadních vod, které p�esáhlo 500,0 tis. m3/rok; tento 
limit spl	ovalo v roce 2011 v oblasti povodí Moravy 42 vypoušt�ní. Jejich seznam je 
uveden v tabulce �. 7, 

- produkovaným zne�išt�ním p�esahujícím v ukazateli BSK5 500 t/rok; seznam 
t�chto vypoušt�ní je v tabulce �. 8, v roce 2011 bylo takových vypoušt�ní 16, 

- vypoušt�ným zne�išt�ním, p�esahujícím v ukazateli BSK5 15 t/rok; seznam je 
v tabulce �. 9, t�chto p�ípad� v roce 2011 bylo 9. 

  
4. Bilan�ní hodnocení 

Bilan�ní hodnocení minulého roku 2011 je provedeno z hlediska posouzení situace na 
vodních tocích, dále je posouzen vliv hospoda�ení vodních nádrží na režim vodních tok� a  
kone�n� je sestaven podrobný rozbor bilan�ního stavu v jednotlivých kontrolních profilech. 

4.1. Vodní toky 

Výpo�tový aparát VHB umož	uje sestavit všechny aktivity ovliv	ující pr�tokový režim 
v tocích do hydrologického sledu a provést jejich vzájemnou superpozici. Získáme tak ur�itou 
formu „psaného“ podélného profilu - sou�tovou �áru ovlivn�ní, v níž u každé položky krom�
hodnoty odb�ru, �i vypoušt�ní v daném míst� je vypo�tena také sumární hodnota odb�r� a 
vypoušt�ní spo�ítaných od pramene hodnoceného toku až k danému místu ( profilu ). 
Odb�r�m povrchové a podzemní vody jsou p�isouzena záporná znaménka, vypoušt�ní vody 
má  znaménko kladné. 
P�i VHB MR 2011 byl pro oblast povodí Moravy sestaven podélný profil v tab. �.15. V tabulce 
jsou uvedeni všichni známí uživatelé vody evidovaní v EUV, kte�í za rok 2011 nakládali 
s vodami v nadlimitním množství (více nž 500 m3/m�s.). Vedle názvu uživatele a pot�ebných 
identifikátor� je v tabulce uvedena také hodnota ro�ního odb�ru za rok 2011 a ro�ní 
povolená hodnota. Tato sestava je v plném zn�ní k dispozici pouze v elektronické verzi. 

V této sestav� jsou všechny odb�ry a vypoušt�ní se�azeny v hydrologickém sledu od 
pramene sm�rem po toku v�etn� p�ítok�. Výsledné hodnoty ovlivn�ní v místech bilan�ních 
profil� jsou uvedeny v tab.15 pro oblast povodí Moravy.  

V tabulce �.16, která je sestavena pro vybrané vodní toky, významn� ovlivn�né 
nakládáním s vodami, je uvád�na nejvyšší záporná hodnota zm�ny pr�toku na hodnoceném 
vodním toku a celková zm�na pr�tok� v záv�rovém profilu, tj. v míst�, kde se nachází odb�r 
nebo vypoušt�ní nejblíže položené k ústí hodnoceného toku. V oblasti povodí Moravy jsou 
v roce 2011 vybrány dva vodní toky, a to Haná a Rožnovská Be�va. 
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4.2. Vodní nádrže 

V bilan�ním hodnocení se vliv nádrží zapo�ítává jako pr�toková zm�na (ZPN) na 
základ� vztahu: 

m�síci  vsekundpo�et 

ON - ON
ZPN

1mm �
�

kde:  ONm  - celkový objem nádrže k 1. dni v m�síci m, 
   ONm+1 - celkový objem nádrže k 1. dni v m�síci následujícím 
Hodnota ZPN je kladná, jestliže se nádrž prázdnila, záporná hodnota zna�í její pln�ní. 
Dále je ve výpo�tu zahrnut vliv výparu z volné hladiny, vypo�tený z podklad� o 

zatopených plochách a p�edpokládaného výparu. 
Celková zm�na pr�toku:  

                                  
                                               ZPNC  =   (ZPN + výpar) 

Pozn.: Použitý výpo�etní program Povodí Labe ozna�uje hodnotu ZPN slovem „delta“  a 
hodnotu ZPN + výpar slovy  „delta celkem“. 

4.2.1. Vodní nádrže s vodárenským využitím 

Z vodárenských nádrží vykazuje nejvyšší ovlivn�ní zm�ny pr�tok� nádrž Opatovice 
(157,89 %). Celkový p�ehled s hodnocením všech nádrží je v tabulce �.17. 

4.2.2. Vodní nádrže s ostatním využitím 

V roce 2011 byly vykázány maximální zm�ny pr�toku (maximální absolutní hodnotu z 
m�sí�ních pr�m�r� vyjád�enou v % Qa) na nádrži Dlouhé Strán� (190,65 %). 

4.3. Kontrolní profily 

4.3.1. P�ehled kontrolních profil�

V roce 2011 bylo pro vyhodnocení bilan�ního stavu za�azeno do výpo�tu 18 profil�, tj. 
stejný po�et jako v roce 2010 a i p�edešlých letech.  

4.3.1.1. P�ehled kontrolních profil� státní sít�

Seznam kontrolních profil� státní sít� se základními hydrologickými charakteristikami je 
uveden v tabulce �.14.  

4.3.1.2. P�ehled kontrolních profil� vložených 

V oblasti povodí Moravy jsou do hodnocení za�azeny dva vložené profily, a to 
Bezm�rov a Otrokovice.    
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4.3.2. Bilan�ní hodnocení v kontrolních profilech 

St�žejní �ást bilan�ního hodnocení je provád�na v kontrolních (bilan�ních) profilech, 
kde jsou hodnoty nam��ených (ovlivn�ných) pr�tok� (QMO) v jednotlivých m�sících 
minulého roku porovnány s limitními charakteristikami, definujícími 6 možných bilan�ních 
stav� BS1 až BS6. Jednotlivé BS jsou vymezeny následovn�: 

BS1 pro p�ípad QMO  >= Q330d

BS2 pro p�ípad Q330d  >  QMO  >= Q355d

BS3 pro p�ípad Q355d  >  QMO  >= Q364d

BS4 pro p�ípad Q364d  >  QMO
BS5 pro p�ípad MQ  (MZP)  >  QMO 
BS6 pro p�ípad QZ  >  QMO 

kde znamená: 
QMO - pr�m�rný m�sí�ní pr�tok vypo�tený z nam��ených hodnot v kontrolním profilu 
(ovlivn�ný), 
Q330d, Q355d, Q364d - pr�m�rné denní pr�toky p�ekro�ené po dobu 330, 355 nebo 364 dní 
v roce, 
MQ  -  minimální bilan�ní pr�tok, 
QZ  -  minimální pr�tok pot�ebný k neškodnému odvedení a likvidaci zbytkového 
zne�išt�ní, 
MZP  -  minimální z�statkový pr�tok. 

           Dále byl ve všech profilech proveden výpo�et neovlivn�ných pr�tok� QMN pro 
všechny m�síce roku 2011. Pro výpo�et ur�uje metodika vztah:   

QMN = QMO -  VYP +  POD +  POV -  ZPNC, 

kde znamená: 
QMO   - pr�m�rný m�sí�ní pr�tok vypo�tený z nam��ených hodnot v kontrolním profilu 
(ovlivn�ný), 
VYP    - sou�et vypoušt�ní do povrchových vod nad kontrolním profilem, 
POD  - sou�et odb�r� podzemních vod nad kontrolním profilem, 
POV   - sou�et odb�r� povrchových vod nad kontrolním profilem, 
ZPNC  - sou�et zm�n pr�tok� vlivem nádrží nad kontrolním profilem. 

Zjišt�né hodnoty BS i hodnoty QMN jsou obsaženy v souboru tabulek �.18. Pro každý  
profil, pro který byly dodány hydrologické podklady, zejména hodnoty QMO, je zpracována 
samostatná tabulka s vyhodnocením všech m�síc� kalendá�ního roku 2011. Hodnotící 
tabulky byly zpracovány pro 18 profil�.  

Oproti metodice VHB MR není v hodnotících tabulkách provedeno porovnání 
p�irozeného pr�toku QMN a ovlivn�ného pr�toku PO s maximálním m�sí�ním pr�tokem 
QMX, který nebyl od �HMÚ dodán. 

Bilan�ní výpo�et byl i v roce 2011 proveden ve všech profilech ve dvou variantách, 
lišících se zp�sobem vyhodnocení bilan�ního stavu BS5, který je hlavním kritériem pro 
hodnocení bilan�ní situace, protože zaznamenává p�ípady, kdy nebyl dodržen stanovený 
minimální bilan�ní pr�tok. 

V první variant�, p�edepsané metodikou VHB MR a kterou považujeme za základní, 
bylo použito hodnot minimálního z�statkového pr�toku MZP, stanoveného podle 
metodického pokynu MŽP. Ve druhé variant� byl jako limitní pr�tok uvažován minimální 
bilan�ní pr�tok MQ, užívaný v bilan�ních výpo�tech jako rozhodující až do roku 2001. Tyto 
výsledky považujeme za orienta�ní a srovnávací. 

Výsledky výpo�t� a zjišt�né bilan�ní stavy jsou uvedeny v tabulce �.19. 
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Meziro�ní porovnání za období 2007 až 2011 uvádí následující tabelární p�ehled. 
Uvážíme-li, že hodnocení bylo provedeno v 18 profilech, v každém ve 12 m�sících, pak je 
hodnoceno  celkem 216 hodnot bilan�ních stav�:  

Bilan�ní 
stav 

Po�et 
m�síc�

Podíl 
z celkového 
po�tu 
hodnocení v 
% 
rok 2011 

Podíl 
z celkového 
po�tu 
hodnocení v 
% 
rok 2010 

Podíl 
z celkového 
po�tu 
hodnocení v 
% 
rok 2009 

Podíl 
z celkového 
po�tu 
hodnocení v 
% 
rok 2008 

Podíl 
z celkového 
po�tu 
hodnocení v 
% 
rok 2007 

BS1 190 88,0 95,8 82,9 87,5 85,6 
BS2 6 2,8 - 4,6 1,8 2,8 
BS3 -  - - - - 
BS4 -  - - - - 
BS5 1 0,4 - 2,8 2,8 2,8 
BS6 17 7,9 4,2 8,3 7,9 8,8 
BS5 i BS6 2 0,9 - 1,4   
celkem 216 100 100 100 100 100 

         Stav BS1 byl ve všech m�sících hodnoceného roku 2011 zjišt�n u 8 profil�.  
V roce 2011 se stav BS5 vyskytl ve t�ech profilech, je to zhoršení proti velmi vodnému 

roku 2010. Pokud je hlavním kriteriem hodnocení BS5, lze konstatovat, že bilan�ní situace 
byla v roce 2011 horší než v p�edchozímm roce.   

4.4.  Minimální pr�toky 

4.4.1. P�ehled kontrolních profil� s nedodržením hodnot  minimálních pr�tok� MQ 

Hodnoty MQ byly dodrženy ve všech profilech.  

4.4.2. P�ehled kontrolních profil� s nedodržením hodnot  minimálních pr�tok� MZP 

Hodnota MZP nebyla dodržena ve t�ech profilech, a to Krásno na vodním toku 
Rožnovská Be�va a Bezm�rov a Vyškov na vodním toku Haná. 

Porovnání hodnocení bilan�ního stavu v letech 2007 až 2011 uvádí následující p�ehled: 

Rok 
Celkový 
po�et  profil�

Profil� s         
 BS3 -BS6 

     Z toho 
 profil� s BS5 

2007 18 6 3 
2008 18 4 2 
2009 18 9 7 
2010 18 2 0 
2011 18 4 3 

Územní �len�ní 
dle kraj�
(údaje pro rok 2011) 

Celkový 
po�et  profil�

Profil� s         
 BS3 -BS6 

     Z toho 
 profil� s BS5 

Pardubický - - - 
Jihomoravský 2 1 1 
Olomoucký 8 - - 
Moravskoslezský - - - 
Zlínský 8 3 2 
celkem oblast PM 18 4 3 
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Bilan�ní metodika zavádí pojem „vybraný tok“, za který je považován tok významn�
ovlivn�ný nakládáním s vodami, což vyjad�ují stupn� bilan�ního stavu BS4, BS5. 
Podrobnosti tohoto hodnocení uvádí tabulka  �.20. 

V roce 2011 byl u t�ech profil� zjišt�n bilan�ní stav  BS5, u žádného profilu nebyl stav 
BS4.  

Bilan�ní stav BS6 byl vyhodnocen na 3 tocích (Rožnovské Be�v�, Hané a D�evnici) ve 
3 profilech (v 19 m�sících).   

Kritické bilan�ní profily byly v roce 2011 v oblasti povodí Moravy p�edevším na 
p�ítocích vodního toku Morava.  

Vysv�tlení kritické situace na postižených tocích je stejné jako v p�edchozích letech: 
Jedná se o toky, které odvod	ují d�ležitá centra osídlení a pr�myslu. Navíc se v povodích 
t�chto tok� nacházejí významná prameništ� podzemní vody, ze kterých jsou centra osídlení 
zásobována. Protože jsou podle platné metodiky odb�ry podzemní vody v plné hodnot�
zapo�ítány k tíži povrchových tok�, vytvá�í se nep�íznivá relace mezi požadavky a zdroji a p�i 
bilan�ním hodnocení vychází nep�íznivý stav BS5 a BS6. 

Výstupy ze zpracování množství povrchových vod 

Podrobnými výstupy z bilance množství povrchových vod jsou: 
� Tabelární vyhodnocení hospoda�ení nádrží v roce 2011 - vyhodnocení bylo 

provedeno pro 9 nádrží a je obsaženo v tabulkách �.5 a 6.  
� Tabelární zpracování bilan�ního hodnocení pro jednotlivé kontrolní profily v m�sí�ním 

kroku, které obsahuje bilan�ní stavy BS1 - BS6 a neovlivn�né m�sí�ní pr�toky QMN, 
vypo�ítané na základ� vztahu vysv�tleného výše v �ásti: „Bilan�ní hodnocení v kontrolních 
profilech“. 

� Zm�ny pr�tok� v podélném profilu hlavního toku Moravy v�etn� jejích p�ítok�
       

U jednotlivých jev� (jevem na toku se rozumí odb�r, vypoušt�ní, nádrž, kontrolní profil) 
je uveden kumulativní sou�et zm�n pr�tok� p�i rovnom�rném provozu ZPRR �m3s-1

�. Má 
sloužit zejména k  podrobn�jšímu rozboru užívání vody a k vymezení  kritických oblastí.  

5. ZÁV�R 

Bilan�ní stav se v roce 2011 oproti roku 2010 mírn� zhoršil. Pouze ve dvou m�sících 
v roce byl podkro�en minimální z�statkový pr�tok, tzn. byl zjišt�n stav BS5. Profily se stavy 
BS6 se vyskytovaly op�t na p�ítocích v oblasti st�ední Moravy (Hané, D�evnice, Rožnovské 
Be�vy). Stav BS6 je porovnání pr�m�rných skute�ných m�sí�ních pr�tok� s Qz, což je 
pr�tok nutný k neškodnému odvedení a likvidaci zbytkového  zne�išt�ní. V p�ípad� profilu 
Zlín-tok a svod je Qz stanovený více než 11x vyšší než minimální z�statkový pr�tok. 

I když se stále  rozši�uje po�et sledovaných odb�r� a vypoušt�ní vody, celkové objemy 
nakládání s vodami spíše stagnují. S p�isp�ním cílené manipulace na vodních nádržích se 
tak všechny požadavky poda�ilo uspokojit 

Bilan�ní situace v roce 2011 znovu p�ipomíná, že v hydrologicky pr�m�rných letech, i 
když nejde o roky kriticky suché, jsou toky v povodí Moravy ohroženy minimálními pr�toky. 
Odb�r�m vody i manipulacím na nádržích je nutno v�novat maximální pozornost. Velmi 
pe�liv� je nutno zvažovat povolování nových nakládání s vodami zejména v oblastech, kde 
byly vyhodnoceny nep�íznivé bilan�ní stavy. 
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B – Morava  Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v oblasti 
povodí Moravy za období 2010–2011 (minulý rok) 

1. Úvod 
V roce 2012, stejn� jako v p�edchozích letech, bylo sestaveno bilan�ní hodnocení 

minulého roku.Toto hodnocení vycházelo z výsledk� monitoringu povrchových vod v letech 
2010-2011.

1. 1. Metodika zpracování 
Bilan�ní hodnocení jakosti povrchových vod bylo zpracováno podle Metodického 

pokynu MZe (�.j. 25248/2002-6000) – v pr�b�hu let 2010 a 2011 v profilech sledovaných 
v rámci provozního i dopl	kového (interního) monitoringu Povodí Moravy, s.p. 

Statistické charakteristiky jednotlivých chemických ukazatel� jakosti povrchové vody 
uvedené v této zpráv� vychází z pravidelného monitoringu, který probíhal v intervalu 
1x m�sí�n�. U vybraných ukazatel� zne�išt�ní (BSK5, CHSKCr, dusi�nanový dusík, 
amoniakální dusík, celkový fosfor, vodivost, pH a teplota vody) se porovnávají s limity 
uvedenými v Na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., ve zn�ní Na�ízení vlády �. 23/2011 Sb. (p�íloha 
�. 3 – Ukazatele vyjad�ující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a 
požadavky na užívání vod) a s �SN 75 7221 „Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových 
vod“. 

 V souladu s výše uvedenou metodikou se za charakteristickou hodnotu považuje pro 
porovnání s �SN 75 7221 koncentrace, která nebyla v toku ve sledovaném období 
p�ekro�ena s pravd�podobností 90 %. Výpo�et této charakteristické hodnoty je provád�n dle 
P�ílohy A �SN 75 7221 (str. 9) – Výpo�et charakteristické hodnoty s p�edem zvolenou 
pravd�podobností. 

Pro porovnání s limity Na�ízení vlády �. 61/2003 Sb. jde o koncentraci p�edstavující 
ro�ní aritmetický pr�m�r. 

Bilan�ní stav jednotlivých tok� v oblasti povodí Moravy podle Na�ízení vlády 
�. 61/2003 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (p�íloha �. 3 – imisní standardy ukazatel�
p�ípustného zne�išt�ní povrchových vod) je pro každý ukazatel dán po�tem nevyhovujících 
profil� na toku. Celkový stav oblasti povodí Moravy je dán pro každý hodnocený ukazatel 
po�tem vyhovujících tok� (toky bez nevyhovujících profil�). 

Bilan�ní stav tok� podle �SN 75 7221 je dán pro každý ukazatel po�tem profil�
v jednotlivých t�ídách jakosti (I. až V.).  

Dále bylo zpracováno hodnocení 7 záv�rných profil� vybraných významných vodních 
tok�. Zde bylo hodnoceno krom� výše uvedených základních ukazatel� dalších až 14 
ukazatel� zne�išt�ní, pro které byl k dispozici za sledované období v p�íslušném profilu 
dostate�ný rozsah stanovení. Jednalo se o kovy, specifické organické slou�eniny a 
termotolerantní bakterie.  

U t�chto tok� jsou graficky zpracovány podélné profily jakosti povrchové vody. 

1.2. Srážkové a odtokové pom�ry v oblasti povodí Moravy 

Srážkové a odtokové pom�ry jsou podrobn� popsány v �ásti „Hydrologická situace“. 

2. Jakost povrchové vody ve vodních tocích ve dvouletí 2010–2011 (minulý rok) 

Hodnoceno bylo 130 tok� na základ� monitoringu 219 profil�. Na všech profilech 
neprobíhalo sledování ve stejném rozsahu stanovovaných ukazatel� a se stejnou �etností. 
Hodnocení bylo provedeno v p�ípadech, kdy byl k dispozici statisticky reprezentativní soubor 
dat (tedy minimáln� 11 m��ení). Celkem 87 tok� bylo sledováno na 1 profilu p�evážn�
situovaném do dolní �ásti toku, na 23 tocích byly monitorovány 2 profily a 20 tok� bylo 
sledováno na 3 a více odb�rných místech. Významn� vyšší po�et profil� sledování jakosti 
vody je pouze na tocích Be�va (9) a Morava (15).  
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2.1. Hodnocení tok� a profil� v základních ukazatelích 

2.1.1. Hodnocení podle Na�ízení vlády �. 61/2003 Sb. ve zn�ní Na�ízení vlády �.23/2011 
Sb. (p�íloha �. 3 – Ukazatele vyjad�ující stav vody ve vodním toku, normy 
environmentální kvality a požadavky na užívání vod) – Metodický pokyn Mze – 
�lánek 8, kapitola 2 

Vyhovuje Vyhovuje Ukazatel Hodnoceno 
tok� po�et % 

Hodnoceno 
profil� po�et % 

BSK5 117 104 89 200 187 94 
CHSKCr 130 127 98 214 211 99 
N-NO3 130 97 75 219 178 81 
N-NH4 130 78 60 219 153 70 
Celkový fosfor 130 64 49 219 136 62 
Vodivost 129 * * 215 *  * 
pH 130 127 98 219 216 99 
Teplota vody 130 130 100 219 219 100 

* nejsou stanoveny limity  

Tok je považován za vyhovující pro daný ukazatel, vyhovují-li Na�ízení vlády 
�. 61/2003 Sb. všechny profily sledování jakosti vody na n�m. 

Hodnocené ukazatele byly sledovány na všech m�rných profilech. Oproti minulému 
dvouletí se mírn� snížilo procento vyhovujících tok� i profil� v ukazatelích dusi�nanový a 
amoniakální dusík. V tocích byl nej�ast�ji nevyhovujícím ukazatelem p�edevším celkový 
fosfor (51 % tok� nevyhovovalo). Nejp�ízniv�ji vychází hodnocení z hlediska teploty vody, 
pH, CHSKCr a BSK5. 

Podrobné hodnocení je uvedeno v tabulkách �. 21/1 až 21/46. 

2.1.2 Hodnocení tok� podle �SN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových 
vod – Metodický pokyn Mze – �lánek 8, kapitola 2  

T�ída I. T�ída II. T�ída III. T�ída IV. T�ída V. 

Ukazatel 
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BSK5 117 31 26 47 41 31 26 7 6 1 1 
CHSKCr 130 51 39 47 36 30 23 2 2 0 0 
N-NO3 130 46 35 35 27 37 29 7 5 5 4 
N-NH4 130 62 48 28 21 32 25 5 4 3 2 
Celkový fosfor 130 16 12 25 19 53 41 32 25 4 3 
Vodivost 129 21 16 48 37 49 38 11 9 0 0 
pH 130 * * * * * * * * * * 
Teplota vody 130 * * * * * * * * * * 

*nejsou stanoveny limity  

Celý tok je v konkrétním ukazateli za�azen do t�ídy jakosti na základ� nejhorší t�ídy 
ur�ené na všech profilech, které jsou na tomto toku sledovány. 
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2.1.3. Hodnocení profil� podle �SN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti 
povrchových vod – Metodický pokyn Mze – �lánek 8, kapitola 2 

T�ída I. T�ída II. T�ída III. T�ída IV. T�ída V. 

Ukazatel 
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BSK5 200 62 31 92 46 38 19 7 3 1 1 
CHSKCr 214 85 40 86 40 41 19 2 1 0 0 
N-NO3 219 88 40 69 32 49 22 7 3 6 3 
N-NH4 219 124 57 51 23 36 17 5 2 3 1 
Celkový fosfor 219 28 13 63 29 88 40 36 16 4 2 
Vodivost 215 48 22 89 42 61 28 17 8 0 0 
pH 219 * * * * * * * * * * 
Teplota vody 219 * * * * * * * * * * 
* nejsou stanoveny limity  

Nejhorším ukazatelem byl celkový fosfor, kdy se 16 % profil� �adilo do IV. t�ídy jakosti
Nejlepšími sledovanými ukazateli stále z�stávají CHSKCr, BSK5 a vodivost. Podobná situace 
byla i p�i hodnocení jednotlivých tok�. 

Podrobné hodnocení je uvedeno v tabulkách �. 21/1 až 21/46. 

2.2. Hodnocení záv�rných profil�

2.2.1. Hodnocení podle Na�ízení vlády �. 61/2003 Sb. (p�íloha �. 3) – Metodický pokyn 
MZe – �lánek 8, kapitola 2 

Limit�m na�ízení vlády vyhovuje
Vodní tok Profil 

Po�et 
hodnocených 

ukazatel� Po�et % 

Be�va Troubky 21 20 95,2 
Byst�ice  Bystrovany 17 16 94,1 

Haná  Bezm�rov 18 15 83,3 
Morava Lanžhot 21 21 100 
Moravská Sázava Rájec 17 16 94,1 
Olšava Kunovice 21 18 85,7 
Oskava P	ovice 19 18 94,7 

   
Z tabulky �. 4 je patrné, že nejlepšího stavu dle NV bylo dosaženo na záv�rných 

profilech tok� Morava, Be�va, Oskava, Byst�ice a Moravská Sázava. Naopak nejhorší stav 
vykazoval záv�rný profil toku Haná a Olšava. Toto hodnocení bylo však ovlivn�no škálou a 
množstvím stanovovaných chemických ukazatel�, ve které se jednotlivé profily lišily. 

Podrobné hodnocení je uvedeno  v tabulkách �. 22/1 – 22/7. 
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2.2.2. Hodnocení podle �SN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod 
– Metodický pokyn MZe – �lánek 8, kapitola 2 

T�ída I. T�ída II. T�ída III. T�ída IV. T�ída V. 
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Be�va Troubky 20 III. 10 50 8 40 2 10 0 0 0 0 
Byst�ice  Bystrovany 16 III. 11 69 2 12 3 19 0 0 0 0 
Haná  Bezm�rov 17 IV. 3 18 7 41 5 29 2 12 0 0 
Morava Lanžhot 20 III. 7 35 12 60 1 5 0 0 0 0 
Moravská 
Sázava  

Rájec 16 III. 7 44 7 44 2 12 0 0 0 0 

Olšava Kunovice 20 III. 6 30 11 55 3 15 0 0 0 0 
Oskava P	ovice 18 III. 6 33 11 61 1 6 0 0 0 0 

Žádný záv�rný profil nevykazoval dle �SN lepší výslednou t�ídu jakosti než III. 
Hodnocení nejlépe vycházelo pro toky Byst�ice, kde 69 % sledovaných ukazatel� spadalo do 
první t�ídy jakosti, Be�va a Moravská Sázava. Nejhorším záv�rným profilem z�stává Haná 
v Bezm�rov�, která dlouhodob� spadá do �tvrté jakostní t�ídy.  

Podrobné hodnocení je uvedeno v tabulkách �. 22/1 – 22/7. 

2.2.3. Statistika zne�išt�ní kovy, specifickými organickými slou�eninami a bakteriemi 

�SN 75 7221 
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AOX 7 7 0 4 2 1 0 
As 7 7 1 6 0 0 0 
Cd 7 7 6 1 0 0 0 
Cr 7 7 7 0 0 0 0 
Cu 7 7 4 3 0 0 0 
Hg 7 6 5 1 1 0 0 
Ni 7 7 3 4 0 0 0 
Pb 7 7 5 2 0 0 0 
Zn 7 7 1 6 0 0 0 
PAU 5 5 0 4 1 0 0 
PCB 4 4 4 0 0 0 0 
Dichlorbenzeny 3 3 3 0 0 0 0 
Chlorbenzen 3 3 3 0 0 0 0 
Termotolerantní bakterie 7 2 2 3 2 0 0 

Ze specifických ukazatel� byly nej�ast�ji sledovány termotolerantní bakterie, arsen, 
kadmium, chrom, m�
, rtu�, nikl, olovo, zinek a AOX, nejmenší �etnost byla u chlorbenzenu, 
dichlorbenzen�, PCB a PAU. 
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P�i použití limit� NV �. 61/2003 Sb. jeden záv�rný profil nevyhov�l v ukazateli rtu� a 
v�tšina sledovaných záv�rných profil� nevyhov�la v ukazateli termotolerantní bakterie. 
Ostatní sledované látky se v tocích vyskytovaly ve vyhovujících koncentracích. 

Z hlediska �SN 75 7221 se toky  �adily ve výše uvedených ukazatelích do I. až III. t�ídy 
jakosti, s vyjímkou ukazatele AOX – jeden profil byl za�azen do IV. t�ídy jakosti. Obsah PCB, 
dichlorbenzen� a chlorbenzenu v povrchových vodách je velmi nízký, na úrovni mezí 
stanovení. Proto se všechny profily, kde byly tyto polutanty sledovány, �adily do I. t�ídy 
jakosti.  

Podrobné hodnocení je uvedeno v tabulkách �. 22/1 - 22/7.  

3. ZÁV�R 

V oblasti povodí Moravy se oproti lo	skému roku zvýšil po�et hodnocených tok� z 93 
na 130 a po�et profil� ze 179 na 219. D�vodem bylo cyklování profil� monitorovací sít�. 
Po�et hodnocených záv�rných profil� z�stal na stejné úrovni, tedy 7. 

Ve všech ukazatelích p�ípustného zne�išt�ní povrchových vod krom� ukazatele BSK5

(stále vyhovujících 89 % tok�) a teploty vody (100 %) se oproti minulému dvouletí snížilo 
procento tok� vyhovujících limit�m NV �. 61/2003 Sb. Nejvýznamn�jší posun je u celkového 
fosforu (z p�vodních 66 % vyhovujících tok� na 49 % vyhovujících tok�) a dusi�nanového 
dusíku.

Nejh��e hodnoceným ukazatelem z�stává celkový fosfor a amoniakální dusík. 
V porovnání s minulým dvouletím se zvýšil po�et profil� v nevyhovující V. t�íd� jakosti 

u ukazatele N-NO3 a zárove	 se zvýšilo procento sledovaných profil� v I. t�íd� jakosti u 
ukazatel� N-NH4 a CHSKCr a BSK5. 

Nejhoršími toky sledovanými Povodím Moravy, s. p. v oblasti povodí Moravy z�stávají 
dolní �ásti tok� Haná, Rost�nický potok, Kozrálka, Rakovec a Tištínka. 

I v letošním roce bylo provedeno podrobn�jší hodnocení až 22 r�zných ukazatel�
u 7 záv�rných profil� na nejvýznamn�jších tocích v oblasti povodí Moravy. Celkové 
hodnocení je výrazn� ovlivn�no rozdílnou škálou a po�tem sledovaných ukazatel� na 
jednotlivých profilech. 

Nejlépe hodnocenými profily dle �SN 75 7221 jsou Be�va – Troubky, Byst�ice – 
Bystrovany, Morava – Lanžhot, Moravská Sázava – Rájec, Olšava - Kunovice a Oskava – 
P	ovice, kde ani jeden z hodnocených ukazatel� není ve IV. a V. t�íd� jakosti. Dle Na�ízení 
vlády �. 61/2003 Sb. je to pak Be�va – Troubky, Oskava – P	ovice, Moravská Sázava – 
Rájec a Byst�ice – Bystrovany, kde více jak 90 % ukazatel� tomuto p�edpisu vyhovuje. 
V p�ípad� záv�rného profilu Morava – Lanžhot se jedná dokonce o 100 % ukazatel�. 

Z vyhodnocení specifických organických látek, kov� a bakteriálního zne�išt�ní u 
7 záv�rných profil� byl patrný nesoulad mezi limitními koncentracemi stanovenými NV 
�. 61/2003 Sb. a �SN 75 7221 pro termotolerantní bakterie, kdy dle prvního p�edpisu 
nevyhov�lo p�t ze sedmi profil�, ale dle normy se dva �adily do I. t�ídy a t�i z nich do II. t�ídy 
jakosti. Pouze jeden profil nevyhov�l v ukazateli rtu�, který dle �SN 75 7221 spadal do III. 
t�ídy jakosti. 
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Seznam použitých podklad�
- Zákon �. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 
- Vyhláška MZe �. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, zp�sobu jejího sestavení 

a o údajích pro vodní bilanci 
- Metodický pokyn MZe pro sestavení vodohospodá�ské bilance oblastí povodí ze dne 

28.8.2002 
- Na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p�ípustného zne�išt�ní 

povrchových a odpadních vod 
- �SN 75 7221 Jakost vod - Klasifikace jakosti povrchových vod 
- Povodí Moravy, s. p. - m��ené hodnoty 
- �HMÚ – m��ené hodnoty 
- �SN 75 7214 Jakost vod – Surová voda pro úpravu na pitnou vodu 

Seznam tabulek 
Morava - Tabulka 21 Jakost povrchové vody v období let 2010 a 2011 a porovnání  
                                    s limitními hodnotami NV �. 61/2003 Sb. a �SN 75 7221. Mezné  
                                    hodnoty vybraných ukazatel� jakosti povrchových vod dle NV �.  
                                    61/2003 Sb. a �SN 75 7221 
Morava  - Tabulka 22 Jakost povrchové vody v roce 2010 a 2011 v záv�rných profilech a  
                                   porovnání s limitními hodnotami NV �. 61/2003 Sb. a �SN 75 7221 
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C - Morava Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod 
v oblasti povodí Moravy za rok 2011                                    

1. ÚVOD 

1.1. Popis hydrologické situace 

Podrobné zhodnocení srážkových, teplotních a odtokových pom�r� za rok 2011 
provedl �eský hydrometeorologický ústav – úsek Hydrologie v elaborátu Hydrologická 
bilance �eské republiky vydaném v srpnu 2012. Hydrologická situace je popsána v �ásti 
povrchové vody, která je sou�ástí této textové zprávy. 

1.2. Metodika zpracování 

Hodnocení množství a jakosti podzemních vod se zpracovává podle Metodického 
pokynu MZe pro sestavení vodohospodá�ské bilance oblastí povodí z 28.8. 2002. 
Ve smyslu �lánk� 10 – 13 bylo provedeno hodnocení množství podzemní vody v minulém 
roce 2011. Hodnocení jakosti podzemních vod bylo provedeno podle �lánku 14.  

Metodický pokyn MZe pro sestavení vodohospodá�ské bilance neuvažuje hodnocení 
množství podzemních vod v hydrogeologických rajonech, jejichž plošný rozsah p�esahuje 
správní území hodnoceného povodí a p�esahuje do dalších oblastí povodí. Jedná se o 10 
rajon�, které zasahují jak do povodí Moravy, tak do povodí Dyje a o rajony 4262 a 4232, 
které p�esahují do oblastí povodí Labe. Pro tyto rajony byly vyžádány odb�ry podzemních 
vod u jejich správce, tedy Povodí Labe, státní podnik.  

Hodnocení podle Metodického pokynu nemohlo být sestaveno pro 10 
hydrogeologických rajon�, protože pro tyto rajony nebyla k dispozici data o zdrojích 
podzemních vod ve smyslu �l. 10, odstavec 4 a 5 Metodického pokynu.  

Zpracování a vyhodnocení dat bylo provedeno v po�íta�ové aplikaci Evidence uživatel�
vod (Povodí Moravy, státní podnik Brno). 

2. Zdroje podzemních vod 

2.1. Zdroje podzemních vod 

Množství podzemní vody v hydrogeologických rajonech, p�ípadn� jejich �ástech 
(subrajonech, hydrogeologických strukturách, kolektorech, hydrologických povodích) 
je udáváno velikostí p�írodních zdroj� podzemních vod. Velikost p�írodních zdroj�
charakterizuje intenzitu ob�hu podzemní vody v objemových jednotkách v �ase (l/s). Velikost 
zdroj� podzemních vod se stanovuje hydrogeologickým pr�zkumem podle Vyhlášky 
�. 369/2004 Sb., o projektování, provád�ní a vyhodnocování geologických prací. V rámci 
vodohospodá�ských opat�ení C.6 v Plánu Hlavních povodí �R se plánuje provedení 
p�ehodnocení zásob podzemních vod. Tímto by se odstranily nep�esnosti ve zdrojové �ásti 
vodohospodá�ské bilance. 

Zjednodušen� je možné odvodit aktuální velikost p�írodních zdroj� podzemních vod 
ze základního odtoku. Velikost základního odtoku stanovuje �HMÚ. Na základ� údaj�
z m��ení pr�tok� ve vybraných profilech vodom�rných stanic na vodních tocích a z m��ení 
hladin podzemních vod ve vrtech zahrnutých do státní pozorovací sít� podzemních vod, jsou 
po�ítány konkrétní hodnoty pro jednotlivé hydrogeologické rajony. Základní odtok je po�ítán 
pro jednotlivé hydrogeologické rajony pop�ípad� jiná bilan�ní území v m�sí�ním kroku.  

P�írodní zdroje nebyly stanoveny pro následující hydrogeologické rajony 
na správním území povodí Moravy: 1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1631, 1632, 1651, 4292 a 
6640. Stanovené a p�edané m�sí�ní hodnoty (mediány) p�írodních zdroj� podzemních vod 
v roce 2011 a dlouhodobé hodnoty (pr�m�rné m�sí�ní mediány za období 1981 – 2010) 
p�írodních zdroj� podzemních vod pro bilancované rajony jsou uvedeny v tabulce P�írodní 
zdroje podzemních vod v hydrogeologických rajonech.  
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2.2. Hydrogeologické rajony 

V roce 2005 byla zpracována nová verze hydrogeologické rajonizace. Aktualizované 
rajony se zna�n� p�iblížily útvar�m podzemních vod. 

Rajonizace 2005 je zpracována s podrobností 1:50 000 technologií GIS ve t�ech vrstvách: 

základní vrstv�, která pokrývá celé území �R, s rajony v terciérních a k�ídových pánevních 
sedimentech (ozna�ení 2xxx), sedimentech svrchní k�ídy (41xx až 46xx, krom� 4420), 
sedimentech permokarbonu (5xxx) a v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika 
(6xxx), 
svrchní vrstv� zahrnující oblast kvartérních a propojených kvartérních a neogenních 
sediment� (1xxx) a jizerský coniak (4420), 
vrstv� bazálního k�ídového kolektoru v oblasti Pojize�í a pravostranných p�ítok� Labe 
(4710, 4720 a 4730). 

Na území �eské republiky je vymezeno celkem 152 hydrogeologických rajon�, z toho 
111 v základní vrstv�, 38 ve svrchní vrstv� a 3 rajony ve vrstv� bazálního k�ídového 
kolektoru. 

Pro pot�eby vodohospodá�ské bilance �eský hydrometeorologický ústav vždy 
zajiš�oval data zdrojové �ásti bilancí  formou stanovení základního odtoku. Požadavky  
Rámcové sm�rnice ES o vodní politice a na n� navazujícího Metodického pokynu MŽP 
a Mze pro monitorování vod nyní p�edpokládají místo výpo�tu základního odtoku 
vyhodnocování p�írodních zdroj� podzemních vod. Zatím není možné stanovovat velikost 
p�írodních zdroj� pro všechny rajony základní vrstvy – bu
 jsou natolik ovlivn�ny 
antropogenní �inností, že je stanovení nereálné, nebo v nich nejsou dostupná jakákoliv data. 

Základní charakteristikou, která vyjad�uje zdrojovou kapacitu, je tedy hodnota 
p�írodního zdroje. Ta se ur�uje pro každý ur�itý m�síc a rok a také jako pr�m�rná hodnota 
za ur�ité sledované období. Hodnoty p�írodního zdroje stanovuje v rámci hydrologické 
bilance �HMÚ. 

2.2.1. P�ehled hydrogeologických rajon� v oblasti povodí Moravy 

Do oblasti povodí Moravy zasahuje 29 hydrogeologických rajon� (HGR). Z t�chto 29 
rajon� zasahuje 10 jak do oblasti povodí Moravy tak i oblasti povodí Dyje. 2 rajony zasahují 
do povodí Moravy i do povodí Labe. V HGR 1652 a 6560 se nenacházejí žádné nadlimitní 
odb�ry a HGR 3223, 3224 jsou geograficky na území povodí Moravy, ale hydrogeologicky 
pat�í do povodí Vláry. 
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Seznam hydrogeologických rajon� zasahujících pouze do oblasti povodí Moravy 
ID rajonu Název rajonu Plocha rajonu v km2 

1610 Kvartér Horní Moravy 92,2 
1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní �ást 356,8 
1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - jižní �ást 289,1 
1623 Pliopleistocén Blaty 99,7 
1624 Kvartér Valové, Romže a Hané 84,2 
1631 Kvartér Horní Be�vy 52,5 
1632 Kvartér Dolní Be�vy 52,8 
1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu 168,2 
2211 Be�evská brána 169,3 
2220 Hornomoravský úval 1257,2 
3221 Flyš v povodí Be�vy 1291,6 
3222 Flyš v povodí Moravy 1682,0 
3223 Flyš v povodí Váhu – severní �ást 316,9 
3224 Flyš v povodí Váhu – jižní �ást 109,7 
4292 Kralický prolom – jižní �ást 44,6 
6432 Krystalinikum jižní �ásti Východních Sudet 1422,8 
6612 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy 790,9 
6640 Mlade�ský kras 74,6 

Seznam hydrogeologických rajon� p�esahujících do povodí Dyje 
ID rajonu Název rajonu Plocha rajonu v km2 

1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje  (216,8) 
2230 Vyškovská brána  516,4 (733,9) 
2250 Dolnomoravský úval  579,8 (1416,9) 
3230 St�edomoravské Karpaty  243,3 (1173,6) 
4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy V 20,8 (358) 
4280 Velkoopatovická k�ída  47,4 (49,6) 
5212 Poorlický perm – jižní �ást  209,1 (209,6) 
5221 Boskovická brázda – severní �ást  105,2 (323,3) 
6620 Kulm Drahanské vrchoviny  876,9 (1215,5) 
6560 Krystalinikum v povodí Svratky 2,8 (1608,3) 

Seznam hydrogeologických rajon� p�esahujících do povodí Labe 
ID rajonu Název rajonu Plocha rajonu v km2 

4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy  20,8 (358) 
4262 Kyšperská synklinála – jižní �ást  186,8 (236,4) 
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Mapa hydrogeologická rajon� na území povodí Moravy 

2.2.2. P�ehled významných hydrogeologických rajon� v oblasti povodí Moravy 

Za významné se považují HGR intenzivn� využívané k odb�r�m podzemních vod 
a HGR s významným ob�hem podzemních vod. Výb�r t�chto rajon� by se m�l provád�t 
ve spolupráci se zpracovateli hydrologické bilance. K tomu ani v letošním roce nedošlo, 
proto byly za významné považovány ty rajony, k nimž dodal �HMÚ hodnoty p�írodních 
zdroj�. Jedná se o 15 rajon�, pro které je zpracováno hodnocení v tabulce �. 24.   

2.3. Zdroje podzemních vod v hydrogeologických rajonech 

V tabulce jsou pro jednotlivé hydrogeologické rajony (pro které byla p�edána data) 
porovnány m�sí�ní mediány hodnoceného roku (2011) s hodnotami dlouhodobých 
pr�m�rných m�sí�ních medián� za období 1981 – 2010. V tabulce chybí m�sí�ní mediány 
hydrogeologických rajon� 1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1631, 1632, 1651, 4292 a 6640, 
které nebyly stanoveny. 
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Tab. P�írodní zdroje podzemních vod v hydrogeologických rajónech – m�sí�ní mediány hodnoceného 
roku v l/s (2011) a dlouhodobé pr�m�rné m�sí�ní mediány za období 1981 – 2010 v l/s (p�evzatá data 
od �HMÚ) 

HGR 2211 HGR 2220 HGR 2230 HGR 2250 M�síc 
11 81-10 11 81-10 11 81-10 11 81-10 

I. 591 197 1342 773 517 298 2285 1059 
II. 614 194 1447 886 558 341 3699 1003 
III. 603 187 1407 1108 542 427 4850 786 
IV. 638 182 1506 1445 580 557 4265 753 
V. 625 215 1396 1310 538 505 3523 1566 
VI. 544 250 1201 1262 463 486 3310 1808 
VII. 463 234 1176 1142 453 439 3092 1898 
VIII. 508 236 1103 1062 425 410 2922 1915 
IX. 333 218 876 895 338 345 2578 2106 
X. 258 222 670 787 258 303 2255 2087 
XI. 318 229 551 718 212 277 1678 1786 
XII. 361 223 482 693 185 267 1803 1502 

Pr�m�r 488 216 1096 1007 423 388 3022 1522 

HGR 3221 HGR 3222 HGR 3230 HGR 4232 M�síc 
11 81-10 11 81-10 11 81-10 11 81-10 

I. 5790 3180 3941 1849 355 132 95 36 
II. 5214 3405 3695 2171 357 155 100 39 
III. 4297 4205 3051 2935 347 195 98 45 
IV. 3704 5299 2728 3423 354 228 95 53 
V. 3434 4792 2526 2935 316 208 91 52 
VI. 2956 4306 1880 2504 261 201 85 49 
VII. 3700 3729 2380 1978 209 172 75 48 
VIII. 4358 3198 2478 1584 179 142 66 46 
IX. 2959 3039 1896 1341 141 129 60 42 
X. 2457 2803 1245 1223 120 118 53 39 
XI. 2072 2839 875 1199 111 114 47 37 
XII. 1719 2959 695 1413 110 122 42 36 

Pr�m�r 3555 3646 2282 2046 239 160 76 44 
         

HGR 4262 HGR 4280 HGR 5212 HGR 5221 M�síc 
11 81-10 11 81-10 11 81-10 11 81-10 

I. 877 465 155 69 762 404 185 114 
II. 929 544 163 77 807 473 180 131 
III. 789 650 151 91 686 565 164 167 
IV. 723 764 143 107 629 664 167 206 
V. 619 659 132 97 538 573 139 182 
VI. 515 625 118 93 447 543 122 164 
VII. 469 547 105 86 407 476 111 158 
VIII. 436 474 95 78 379 412 110 140 
IX. 371 430 84 72 322 374 99 128 
X. 332 380 74 65 288 330 92 111 
XI. 292 369 66 62 254 321 85 103 
XII. 280 387 60 63 243 336 80 103 

Pr�m�r 553 525 112 80 480 456 128 142 
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HGR 6432 HGR 6612 HGR 6620 M�síc 
11 81-10 11 81-10 11 81-10 

I. 10151 6158 2924 1405 1698 1012 
II. 10257 6316 2509 1643 1521 1216 
III. 8988 7236 1752 2282 1256 1668 
IV. 8741 10261 1549 2915 1375 2081 
V. 7912 11681 1261 2028 1208 1462 
VI. 6674 10019 964 1530 945 1033 
VII. 6654 8844 910 1167 676 884 
VIII. 7872 7556 1409 895 625 764 
IX. 6899 6832 1031 746 397 656 
X. 5764 6346 638 727 285 593 
XI. 4870 6168 431 841 266 610 
XII. 4359 6128 458 1114 298 732 

Pr�m�r 7429 7795 1320 1441 879 1059 

Pozn.: Hodnoty v tabulce (l/s) vzešly vynásobením nam��ených hodnot p�írodních zdroj�
(�HMÚ zaslal hodnoty v jednotkách l/s.km2) a ploch rajon�  

3. Požadavky na zdroje podzemní vody 

Požadavky na zdroje podzemní vody v roce 2011 p�edstavovaly odb�ry podzemních 
vod vykázané v Evidenci uživatel� vody. Údaje o realizovaných odb�rech podzemních vod 
za rok 2011 se shromaž
ovaly podle postupu p�edepsaného vyhláškou MZe �. 431/2001 
Sb., která p�edepisuje hlásit odb�ry podzemní vody p�ekra�ující hranici 500 m3/m�s. 
a 6000 m3/rok. 

V následujícím p�ehledu jsou uvedeny po�ty odb�r� v roce 2011 ve srovnání s roky 
2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 a 2003: 

Podzemní vody Povodí 
Moravy, s.p. Po�et 

odb�r�
Množství 
v mil. m3

rok 2003 480 75,0 
rok 2004 481 70,9 
rok 2005 495 66,8 
rok 2006 506 66,9 
rok 2007 528 64,8 
rok 2008 532 64,6
rok 2009 546 63,2 
rok 2010 546 63,0 
rok 2011 552 65,2 
2011/2010 +1,1% +3,5% 

Pokra�ovala tendence nárustu po�tu odb�r�, oproti minulým rok�m došlo i k nárustu 
odebraného množství. To je zp�sobeno VaK P�erov, který snížil odb�r povrchové vody ze 
št�rkovišt� Tova�ov a navýšil odb�ry z prameništ� Troubky.
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P�ehled užití odb�r� z podzemních zdroj� v roce 2011 v oblasti povodí Moravy 
dokladuje následující sestava:

Druh užití mil. m3/rok 
Vodárenství 55,2 
Zem�d�lství 2,1 
Energetika 0,0 
Pr�mysl 5,6 
Jiné 2,3 
Celkem 65,2 

Odb�ry podzemních vod byly sledovány ve dvou skupinách:
- odb�ry pro vodárenské ú�ely, 
- odb�ry pro jiné než vodárenské ú�ely.  

P�ehled nejvýznamn�jších odb�r� v obou skupinách je uveden v tabulkách 1 a 2. 
Hranici významnosti ur�uje metodika pro odb�ry podzemní vody hodnotou 315,0 tis. m3/rok. 

Po�ty odb�r� nad stanoveným limitem, úhrnný objem jimi odebrané vody a podíl 
na celkových odb�rech v p�íslušné skupin� je pro oblast povodí Moravy vyjád�en 
v následujícím p�ehledu:

Druh odb�ru Po�et 
% 

z celkového 
po�tu +) 

Objem 
odebrané vody 

v mil. m3 

% z celkového 
objemu odb�r� +) 

POD pro vodárenské 
         ú�ely 

38 6,88 41,815 64,13

POD pro jiné než 
         vodárenské ú�ely 

6 1,09 2,726 4,18

Celkem nejvýznamn�jší 44 7,97 44,541 68,31 

+) Rozumí se % z celkového po�tu (z celkového objemu) všech evidovaných odb�r�  v oblasti povodí 
Moravy 

Pro bilan�ní hodnocení množství podzemních vod je d�ležité rozd�lení odb�r� podle 
HGR, které je provedeno v tabulce �.23. Absolutn� nejvyšší úhrn odb�r� podzemních vod 
vykazují rajony HGR 1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - jižní �ást – 13,8 mil. 
m3/rok, HGR 1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní �ást – 10,8 mil. m3/rok a 
HGR 1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu – 6,8 mil. m3/rok.
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4. Bilan�ní hodnocení 

4.1. Hodnocení množství podzemních vod 

Bilan�ní hodnocení množství podzemních vod spo�ívá v porovnání maximálních 
odb�r� podzemní vody s minimálními zdroji (s minimální vyhodnocenou kapacitou p�írodních 
zdroj�) na úrovni jednotlivých HGR. Toto porovnání je provedeno v tabulce �. 25. V HGR 
4232 (Ústecká synklinála v povodí Svitavy) a 4262 (Kyšperská synklinála - jižní �ást)  nejsou 
zapo�ítány nadlimitní odb�ry (146,219 tisíc m3/rok a 746,059 tisíc m3/rok), které jsou 
geograficky na území povodí Labe, ale hydrogeologicky pat�í do povodí Moravy.
           Za minimální hodnotu zdroje (HGR) považujeme minimální m�sí�ní hodnotu 
p�írodního zdroje v hodnoceném roce (2011). Ta je k dispozici pouze u 15 HGR (tzn. v�etn�
6 rajon�, které zasahují jak do oblasti povodí Moravy tak Dyje a jsou v nich nadlimitní 
odb�ry), proto pouze pro tyto rajony byl vy�íslen pom�r MAX/MIN. Dodáváme, že stejn� jako 
u maximálních odb�r� tak i u minimálních hodnot p�írodních zdroj� platí, že hodnoty u rajon�
zasahujících ješt� do jiných oblastí povodí jsou d�leny mezi tyto oblasti a jen �ást se týká 
oblasti povodí Moravy. Tzn., že u 6 rajón�, které zasahují do povodí Moravy i do povodí 
Dyje, se porovnává maximální hodnota odb�ru na povodí Moravy s minimální hodnotou 
p�írodních zdroj� na ploše povodí Moravy. 

Výsledek bilan�ního hodnocení hydrogeologických rajon� se pak hodnotí následovn�:  

Pom�r MAX/MIN < 50%  ….. dobrý bilan�ní stav 
Pom�r MAX/MIN > 50%  ….. napjatý bilan�ní stav 

Pro bilan�n� napjaté hydrogeologické rajony se pak provádí  hodnocení sou�asného stavu, 
kdy se porovnávají zdroje a odb�ry v m�sí�ním kroku. 

Napjatá bilance 
Napjatá bilance mezi zdroji a odb�ry podzemních vod je v hodnocených 

hydrogeologických rajonech, kde stanovený pom�r MAX/MIN p�esahuje 50 %. Jedná se 
o rajon 4280 Velkoopatovická k�ída (87 %). U ostatních HGR jsou hodnoty MAX/MIN 
v rozmezí 3 až 38 %. 
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Rajon 4280 - Velkoopatovická k�ída

Z HGR 4280 bylo v roce 2011 odebráno 1 532 370 m3 podzemní vody. Nejvýznamn�jší 
odb�ry jsou: VAS Boskovice – Velké Opatovice (941 045 m3) a VAS Boskovice – Velké 
Opatovice 2 (188 938 m3). Dalším významn�jším odb�rem je pro VHOS Moravská T�ebová – 
Dlouhá Lou�ka, VZ Wölfel (157 750 m3). 

Specifický odtok podzemní vody je dán ze zaslaných hodnot �HMÚ v pr�m�ru 
2,36 l/s.km2, plocha rajónu 47,4 km2. V nejnep�ízniv�jším m�síci (prosinec) je pom�r 
MAX/MIN 81,5 %.  

Hodnocení hydrogeologického rajonu 4280 

HGR 4280 

M�síc Odebrané množství (l/s) P�írodní zdroje 2011 (l/s) 
P�írodní zdroje - 

období 1981/2010 
(l/s) 

I. 51,5 155 69 
II. 46,6 163 77 
III. 46,5 151 91 
IV. 45,6 143 107 
V. 49,8 132 97 
VI. 52,0 118 93 
VII. 46,6 105 86 
VIII. 51,0 95 78 
IX. 49,7 84 72 
X. 46,1 74 65 
XI. 48,7 66 62 
XII. 48,7 60 63 

HGR 4280
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4.2. Hodnocení jakosti podzemních vod 

Zm�nou vodního zákona �. 254/2001 Sb. (novela 150/2010 Sb.) a zm�nou vyhlášky 
�.20/2002 Sb. (novela 93/2011 Sb.) byla provozovatel�m zrušena povinnost m��it a hlásit 
jakost podzemní vody.  

Jakost podzemní vody v devíti ukazatelích (chloridy, amonné ionty, dusi�nany, sírany, 
chemická spot�eba kyslíku manganistanem, m�
, kadmium, olovo, pH) je hodnocena z údaj�
monitoringu na objektech státní sít� v Hydrologické bilanci množství a jakosti vody �eské 
republiky 2011 vydané �HMÚ. 

5. ZÁV�R  

Bilan�ní hodnocení množství  podzemních vod za rok 2011 bylo provedeno podle 
stejné metodiky a ve stejných hydrogeologických rajonech jako v p�edchozích letech 2007, 
2008, 2009, 2010. Oproti p�edchozímu roku 2010  po�et  odb�r� (o 1,1%) i objem odebrané 
vody (o 3,5%) pon�kud vzrostly. Celkový objem odebrané podzemní vody, po�ítaný 
z ohlášených odb�r�, �inil v r. 2011 65,2 mil m3. Odebraná podzemní voda byla z 85% 
využita pro vodárenské ú�ely, tedy v souladu s ustanovením §29 odst. 1 vodního zákona. 

Napjatý stav byl pozorován v jediném hydrogeologickém rajonu, a to stejn� jako 
v minulém období v hydrogeologickém rajonu 4280 – Velkoopatovická k�ída. V tomto 
hydrogeologickém rajonu by v p�ípad� pot�eby bylo možno relativn� jednoduše dosáhnout 
snížení napjatosti vodohospodá�ské bilance, pokud by se za�ala využívat vodárenská nádrž 
Boskovice. 

Bilan�ní hodnocení jakosti podzemních vod za rok 2011 bylo provedeno odlišn� od 
p�edchozích let vzhledem k tomu, že novelou vodního zákona zanikla povinnost odb�ratel�
podzemní vody hlásit do vodní bilance výsledky rozbor� odebraných podzemních vod. 
Hodnocení kvality podzemních vod se proto provádí od roku 2011 na jinak definovaném 
souboru vzork�, a to v pozorovací síti �eského hydrometeorologického ústavu. Celkem bylo 
v díl�ím povodí Moravy a p�ítok� Váhu odebráno 77 vzork�; nej�ast�ji byly limitní hodnoty  
p�ekro�eny  v ukazateli  amonné ionty (18,2%), dusi�nany (10,4%), celková mineralizace 
(9,1%) a chloridy (5,2%). Tyto údaje však nejsou vztaženy k jednotlivým hydrogeologickým 
rajon�m, takže porovnání s p�edchozí �asovou �adou není možné. 
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A -  Dyje  Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v oblasti 
povodí  Dyje za rok 2011 

1. ÚVOD 

Ú�elem VHB MR je posouzení hospoda�ení s vodou v oblasti povodí Dyje, které 
spo�ívá v porovnání požadavk� s vodními zdroji. Princip bilan�ního posouzení je uveden 
v kapitole Morava – úvod.  

V oblasti povodí Dyje bylo pro sledování a hodnocení množství vody za rok 2011 
použito 21 kontrolních profil�, stejn� jako v roce 2010, které jsou dislokovány na 11 tocích. 
Pro 3 profily (Pod Brnem, Židlochovice - Litava a Lanžhot), které nejsou lokalizovány v míst�, 
kde �HMÚ provádí a vyhodnocuje vodom�rná pozorování, se poda�ilo zjistit p�epo�ítací 
koeficienty a pot�ebné hydrologické údaje jsou stanoveny výpo�tem z nejbližších profil�, kde 
�HMÚ m��ení provádí a pro které hydrologické údaje pro bilanci poskytuje. V jednotlivých 
tabelárních p�ehledech jsou  profily s odvozenými údaji  ozna�eny hv�zdi�kou.  

Seznam kontrolních profil� s lokaliza�ními a základními hydrologickými 
charakteristikami je uveden v tabulce �.14.  

Po�ty kontrolních bilan�ních profil� na d�ležitých tocích v oblasti povodí Dyje a na 
území kraj� uvádí následující tabulka:  

�len�ní dle 
d�ležitých tok�

Po�et profil�

Dyje 
Svratka 
Jihlava 
Svitava 
Litava 
Kyjovka 
na dalších 5 tocích 

4 
5 
2 
2 
2 
2 
4 

celkem 21 

�len�ní dle kraj� Po�et profil�

Pardubický 
Vyso�ina 
Jihomoravský 
Olomoucký 
Zlínský 
Jiho�eský 

1 
2 

17 
- 
- 
1 

celkem  21 

1.1. Popis hydrologické situace v roce 2011

Hydrologická situace je zpracována pro celé území povodí Moravy a je popsána 
v úvodu pro oblast povodí Moravy.  

V oblasti povodí Dyje se nam��ené ro�ní srážkové úhrny pohybovaly okolo 79 % 
dlouhodobých pr�m�rných ro�ních srážkových úhrn�. Rok hodnotíme jako srážkov�
podnormální.  
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Z hlediska odtokových pom�r� na sledovaných tocích v oblasti povodí Dyje  lze 
hodnotit rok 2011 jako podpr�m�rný. Pr�toky na tocích v oblasti povodí Dyje se pohybovaly 
v rozmezí 70-85 % oproti dlouhodobým ro�ním pr�m�r�m, stejn� jako v oblasti povodí 
Moravy.  

Pr�m�rné ro�ní pr�toky ve vybraných vodom�rných stanicích a porovnání vzhledem     
k dlouhodobým pr�m�rným ro�ním pr�tok�m: 

Vodom�rná stanice Tok 
Pr�m�rný ro�ní
pr�tok / 2011 

(m3/s) 

Dlouhodobý 
pr�m�rný ro�ní
pr�tok/Qa (m

3/s)
Srovnání v% 

Janov Moravská Dyje 2,15 2,63 82 
Vranov Hamry Dyje 7,59 9,74 78 
Židlochovice Svratka 12,12 15,4 79 
Ivan�ice Jihlava 8,09 11,5 70 
Bílovice nad Sv. Svitava 3,93 5,22 75 
Oslavany Oslava 2,62 3,58 73 
Ladná Dyje 35,1 41,7 84 

2. Zdroje vody    

Za zdroje povrchové vody se považuje povrchová voda v p�irozeném prost�edí jejího 
ob�hu (vodní toky, vodní nádrže a p�evody vody). Množství povrchových vod v bilan�ních 
profilech VHB MR 2011 je charakterizováno: 

� pr�m�rnými m�sí�ními pr�toky vypo�tenými z nam��ených hodnot za rok 2011 
QMO [m3/s],  

� stavy hladin a objem� v nádržích k prvnímu dni v m�síci za rok 2011. 

2.1. Vodní toky 

V oblasti povodí Dyje tvo�í hydrografickou sí� 65 vodních tok� s plochou povodí nad 
50 km2.  Podle plochy povodí je �etnost tok� následující: 

Plocha povodí Po�et tok�
nad 1000 km2 4 

500 až 999 km2 6 
250 až 499 km2 3 
100 až 249 km2 20 
50 až 99  km2 32 

Pro vodohospodá�skou bilanci jsou d�ležité toky, na nichž jsou umíst�ny kontrolní 
bilan�ní profily. V oblasti povodí Dyje je takových tok� 11. Základní charakteristiky t�chto 
tok� uvádí tabulka �.10.  

2.2. Vodní nádrže      

Vodní nádrž je prostor vytvo�ený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím p�írodní 
nebo um�lé prohlubn� na zemském povrchu nebo ohrázováním �ásti území, ur�ený k 
akumulaci vody a �ízení odtoku. �ízením odtoku vody z vodní nádrže se zabývá 
vodohospodá�ské �ešení nádrže, jehož výsledky a záv�ry jsou uvedeny ve 
vodohospodá�ském plánu nádrže. 



Vodohospodá�ská bilance oblasti povodí Dyje za rok 2011 Textová �ást 

Povodí Moravy, s.p., Brno - 49 - Brno, zá�í 2012 

Do výpo�tu VHB MR 2011 byl v oblasti povodí Dyje zahrnut vliv hospoda�ení vodou, 
který se uplat	uje p�i pln�ní nádrže snížením (ochuzením) nebo p�i prázdn�ní zásobního 
objemu nadlepšením pr�tok� v toku pod nádrží. Povinnost ohlašovat údaje o stavu vody se 
ve smyslu vyhlášky MZe �. 431/2001 Sb. vztahuje na nádrže s objemem nad 1,0 mil. m3. 
V roce 2011 bylo nádrží s objemem nad 1,0 mil. m3 v oblasti povodí Dyje 26, z toho 8 je 
vodárenských, 9 slouží výhradn� rybochovným ú�el�m. Ostatní nádrže jsou víceú�elové. 

V�tšina nádrží v oblasti povodí Dyje pat�í mezi významné nádrže. Jejich celkový objem 
�iní 521 mil. m3, tj. 12,4× více než je objem nádrží v oblasti povodí Moravy nad soutokem s 
Dyjí. 

Ovlivn�ní odtokových pom�r� je závislé nikoliv na velikosti celkového, ale na velikosti 
zásobního objemu. Podle metodického pokynu MZe �l. 4 se sledují nádrže se zásobním 
objemem nad 1,0 mil. m3,  jejich základní charakteristiky uvádí tabulka �.11. 

Vhodnou manipulací na vodních nádržích ve správ� Povodí Moravy, s.p. se da�ilo 
v pr�b�hu roku zabezpe�ovat bez v�tších problém� všechny vodárenské odb�ry a odb�ry 
vody pro energetiku.  

Mimo�ádná manipulace nad rámec manipula�ního �ádu byla schválena a uskute�n�na 
na VD Letovice - prob�hla v �íjnu až prosinci 2011 za ú�elem rekonstrukce p�elivu, a na VD 
Jevišovice - probíhá od listopadu 2011 za ú�elem �išt�ní nádrže. 

P�ehledná mapa vodních nádrží s objemem vzduté vody nad 1 mil. m
3
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2.2.1. Nádrže s vodárenským využitím 

Z celkového po�tu 26 sledovaných nádrží je pro vodárenské ú�ely využito 8 nádrží, tj. 
30,8 %. Jejich  zásobní objem �iní celkem 71,6 mil. m3, tj. 22,4 % z celkového objemu  
hodnocených nádrží. Zásobní funkce nádrží a jejich využití je z�ejmé z tabulky �.5.  

Vodárenské odb�ry zajiš�uje také víceú�elová nádrž Vranov, která není ve výše 
uvedených po�tech za�azena. 

Stejn� jako v minulých letech se nerealizoval odb�r pro vodárenské ú�ely z jedné 
nádrže za�azené mezi vodárenské, a to z VD Boskovice. S možností odb�ru z této nádrže se 
stále po�ítá, bylo vydáno nové povolení k odb�ru povrchové vody. 

Na ostatních nádržích, kde byly odb�ry pro vodárenské ú�ely realizovány, nedošlo 
k žádným omezením a požadavky vodárenských organizací byly v plném rozsahu 
zabezpe�eny. Vodárenské spole�nosti odebírají zhruba od 50 do 80 % povolených množství. 
Pouze odb�r Brn�nských vodáren a kanalizací z VN Vír je dlouhodob� velmi nízký, cca 3 % 
z povoleného množství

2.2.2.  Ostatní vodní nádrže  

V této skupin� bylo v oblasti povodí Dyje hodnoceno 18 nádrží, jejichž využití je zna�n�
rozdílné. Nejv�tší a typicky víceú�elové jsou nádrže Vranov a soustava nádrží Nové Mlýny. 
Za víceú�elovou lze považovat i nádrž Dalešice, kde je však dominantním zájmem využití 
pro pot�eby energetiky (p�e�erpávací elektrárna a odb�ry pro JEDU). K vyrovnání 
špi�kového provozu p�e�erpávací vodní elektrárny slouží nádrž Mohelno. Rybochovný ú�el 
dominuje u rybni�ních nádrží Nesyt, Hlohovecký, Mlýnský, Jaroslavický, Veselský, 
Mat�jovský, Novoveský, Vrko� a Starý. 

U rybni�ních nádrží docházelo k výraznému poklesu hladin a následnému pln�ní 
v období výlovu, jinak byla hladina na setrvalé úrovni.  

V roce 2011 i nadále  trval nezájem odb�ratel� o odb�ry v povolených množstvích, 
zejména závlahové odb�ry byly výrazn� omezeny. Od roku 2007, kdy byla obnovena v�tšina 
povolení k odb�r�m povrchové vody pro závlahu, došlo k výraznému snížení povoleného 
množství.

2.3. P�evody vody 

V oblasti povodí Dyje jsou p�evody vody mezi r�znými povodími ojedin�lé a 
nevýznamné. Do této skupiny lze za�adit pouze p�evody do vodárenské nádrže Hubenov ze 
sousedních povodí Jedlovského a Ji�inského potoka, dále p�evod ze Svitavy do Svratky 
v Brn� (tzv. Svitavský náhon). Charakteristiky uvedených p�evod� obsahuje tabulka �. 12. 

Ostatní p�evody, které jsou v oblasti povodí Dyje �etné a významné, pat�í do skupiny 
laterárních (bo�ních) náhon�, které jsou po ur�ité délce soub�žného toku zaúst�ny do 
stejného toku, ze kterého odbo�ily. Z  tohoto typu p�evod� jsou nejvýznamn�jší: kanál 
Krhovice – Hevlín a Dyjsko - mlýnský náhon na Dyji, Mlýnský náhon u Poho�elic. Krátkých 
náhon� lokálního významu je velký po�et.  

Specifickým p�evodem vody je p�evod vody z �eky Moravy do �eky Kyjovky v povodí 
Dyje, který se d�je odb�rem pro elektrárnu Hodonín z ramene Moravy. Tato voda je 
vypoušt�na do odpadního kanálu, místn� nazývaného „Teplý járek “, v GiSyPu nazývaný 
„Kopanice – kanál Moravy �.18 “, který je v povodí Kyjovky. Voda vypoušt�ná do Teplého 
járku je �áste�n� využívána pro závlahu lužních les�. 

Až na výjimky se množství p�evád�né vody nem��í a neeviduje. Tento stav, který nelze 
považovat za trvale p�ijatelný, však výsledky VHB MR v oblasti povodí Dyje krom� profilu 
Lanžhot na vodním toku Kyjovka neovlivní, protože kontrolní bilan�ní profily jsou zde 
rozmíst�ny tak, že v bilan�ním profilu je soust�ed�n veškerý pr�tok, žádná p�evád�ná voda 
bilan�ní profil neobchází.    
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2.4. Ostatní vodní zdroje 

Do skupiny „ostatních“ zdroj� lze v  povodí Moravy za�adit pouze prostory št�rkoviš� a 
pískoviš�, v nichž se materiál t�žil až pod úrove	 hladiny podzemní vody  
a vyt�žené prostory z�staly i po skon�ení t�žby trvale zatopeny. Velká št�rkovišt� se 
v oblasti povodí Dyje nevyskytují.  

3. Požadavky na zdroje vody 

3.1. Minimální pr�toky 

Minimální pr�toky a v bilan�ních výpo�tech využívané hydrologické charakteristiky jsou 
popsány ve stati 3.1. v �ásti A  - Morava. 

3.2. Odb�ry a vypoušt�ní vod 

Údaje o realizovaných odb�rech povrchových a podzemních vod a o vypoušt�ní do 
povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Dyje za rok 2011 byly op�t  shromaž
ovány 
podle postupu p�edepsaného vyhláškou MZe �. 431/2001 Sb. v�etn� kriteria pro spodní 
hranici velikosti odb�r� (vypoušt�ní), které zmín�ná vyhláška stanovila na 6000 m3/rok (resp.  
500 m3/m�s.).  

Všechna hlášení byla podrobena kontrolám v�cným i formálním a chybné i chyb�jící 
údaje byly opraveny, v�tšinou po konzultaci s ohlašovateli. Množství vypoušt�ných 
odpadních vod zahrnovaných do vodohospodá�ské bilance p�edstavuje množství nam��ené, 
vypo�tené nebo stanovené odborným odhadem na výtoku z �OV nebo kanalizace do vod 
povrchových. Do tohoto množství se promítá podíl deš�ových a jiných balastních vod 
procházejících p�es �OV. 

Údaje o odb�rech a vypoušt�ní vod získané z hlášení jsou uloženy u Povodí Moravy, 
s.p. v databázové Evidenci uživatel� vod, jejíž systém byl p�evzat od s.p. Povodí Labe a je 
jednotn� užíván i u ostatních s.p. Povodí.  

V následujících p�ehledech jsou uvedeny po�ty odb�r� a vypoušt�ní a množství 
odebrané i vypoušt�né vody v roce 2011 za oblast povodí Dyje celkem, dále podle kraj� a 
podle druh� odb�r� (d�íve podle OKE�, nov� podle CZ NACE). Pro srovnání jsou uvedeny i 
obdobné údaje za rok  2007 až 2010. 

Odb�r podzemní 
vody 

Odb�r povrchové 
vody 

Vypoušt�ní 
do povrch. vod Povodí 

Moravy, s.p. po�et 
odb�r�

množství 
mil. m3

po�et 
odb�r�

množství 
mil. m3

po�et 
vypoušt�ní

množství
mil. m3

rok 2007 560 64,0 94 105,6 505 186,3 

rok 2008 591 65,2 94 105,9 542 186,7 

rok 2009 604 64,7 88 110,4 557 196,2 

rok 2010 618 63,2 83 106,9 582 213,4 

rok 2011 630 61,8 95 111,1 601 183,2 

index 
2011/2010 

1,02 0,98 1,14 1,04 1,03 0,86 
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P�ehled podle druhu užívání vody – (dle CZ NACE) 
POD POV VYP Obor CZ NACE 

(stav 2011) 
mil.m3

Vodárenství 55,7 18,0 0,4 
Ve�ejné 
kanalizace 

- - 92,3 

Zem�d�lství 2,3 39,1 0 
Energetika - 50,2 80,5 
Pr�mysl 2,7 3,7 9,5 
Jiné 1,1 0,1 0,5 
Celkem 61,8 111,1 183,2 

P�ehled podle kraj�
Odb�ry podzemní 

vody 
Odb�r povrchové 

vody 
Vypoušt�né 

vody Kraj Rok 
po�et množství 

mil. m3 po�et množství 
mil. m3 po�et množství

mil. m3

Jihomoravský

2007
2008
2009
2010
2011

327 
331 
336 
343 
355 

25,2 
25,4 
25,2 
24,5 
25,2 

55 
57 
52 
49 
57 

41,8 
41,7 
47,8 
44,6 
47,5 

282 
298 
307 
316 
327 

135,6 
137,8 
144,6 
157,6 
134,0 

Jiho�eský 

2007
2008
2009
2010
2011

15 
17 
15 
18 
16 

0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,3 

2 
3 
3 
2 
3 

0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 

19 
22 
23 
23 
24 

1,2 
1,1 
1,4 
1,6 
1,3 

Olomoucký 

2007
2008
2009
2010
2011

0 
2 
1 
2 
2 

0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 

0 
0 
0 
0 
0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0 
2 
2 
2 
2 

0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Pardubický 

2007
2008
2009
2010
2011

30 
32 
36 
36 
37 

33,2 
33,7 
33,3 
32,1 
30,2 

3 
4 
2 
2 
2 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

12 
13 
12 
12 
13 

3,5 
3,1 
3,3 
3,6 
2,9 

Vyso�ina 

2007
2008
2009
2010
2011

182 
203 
211 
214 
215 

5,1 
5,5 
5,6 
5,9 
5,8 

32 
29 
29 
28 
30 

61,8 
62,3 
60,8 
60,6 
61,9 

184 
199 
205 
221 
228 

45,8 
44,3 
46,5 
50,2 
44,6 

Zlínský 

2007
2008
2009
2010
2011

6 
6 
5 
5 
5 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

2 
1 
2 
2 
3 

1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 

8 
8 
8 
8 
7 

0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Celkem 

2007
2008
2009
2010
2011

560 
591 
604 
618 
630 

64,0 
65,2 
64,7 
63,2 
61,8 

94 
94 
88 
83 
95 

105,6 
105,9 
110,4 
106,9 
111,1 

505 
542 
557 
582 
601 

186,3 
186,7 
196,2 
213,4 
183,2 
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Z p�ehled� je z�etelné zv�tšení po�tu evidovaných odb�r� podzemní vody o 2 %, u 
vypoušt�ní o 3 %. Objemy odebrané podzemní vody se zmenšily o 2 %, objem vypoušt�né 
vody se zmenšil o 14 %.  Vypoušt�né množství  výrazn� kleslo oproti p�edchozím vodn�jším 
letem z d�vodu, že se do jednotných kanalizací dostalo díky menšímu množství srážek 
menší množství deš�ových a balastních vod.  

Po�et odb�r� povrchové vody stoupl o 14 %. Toto bylo zp�sobeno p�edevším tím, že 
rok 2011 byl oproti 2010 výrazn� sušší a proto závlahá�i, kte�í v p�edchozích letech  vodu na 
závlahy v�bec neodebírali byli nuceni alespo	 mírn� zavlažovat. Zvýšený objem o 4 % 
ukazuje, že p�es velký nár�st po�tu odb�ratel� není nár�st množství výrazný. Z toho je 
z�ejmé, že se jedná �asto o mírn� nadlimitní uživatele vody, u kterých velikost odb�r� závisí 
na po�así.  

Díky v�tší informovanosti uživatel� a tím stále nov� vydávaným rozhodnutím se do 
evidence dostává velké množství odb�r� a vypoušt�ní, které mají povolení mírn� v�tší než je 
zákonem evidovaný limit. To je také d�vodem stálého mírného nár�stu po�tu uživatel�. 

Celkov� lze konstatovat, že v roce 2011 pokra�ovala stagnace odb�r� vody, p�es 
neustálý nár�st po�tu odb�ratel� podzemní vody nedochází k  zvýšení množství.  

3.2.1. P�ehled nejvýznamn�jších odb�r� povrchové a podzemní vody 

Hranici významných odb�r� ur�uje metodika  pro sestavení VHB MR: 
� pro odb�ry podzemní vody                   315,0 tis.m3/rok 
� pro odb�ry povrchové vody                  500,0 tis.m3/rok 

U POV i POD se jmenovitý p�ehled dále �lení na odb�ry vodárenské a na odb�ry 
s jiným než vodárenským využitím.  Jmenovité p�ehledy jsou obsahem tab. �. 1, 2, 3 a 4. 

Po�ty odb�r� nad stanoveným limitem, úhrnný objem jimi odebrané vody a podíl na 
celkových odb�rech v p�íslušné skupin� je vyjád�en v následujícím p�ehledu, v n�mž jsou 
pro srovnání uvedeny i korespondující hodnoty z roku  2007 až 2010: 

Druh odb�ru Rok Po�et 
% 

z celkového 
po�tu +)

Objem 
odebrané 

vody v mil. 
m3 

% 
z celkového 

objemu 
odb�r� +)

POD  
pro vodárenské 
ú�ely 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

20 
18 
17 
17 
17 

3,57 
3,05 
2,81 
2,74 
2,70 

44,640 
44,861 
44,171 
42,357 
40,753 

69,75 
68,78 
68,24 
67,02 
65,94 

POD  
pro jiné než 
vodárenské ú�ely

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

1 
1 
2 
1 
2 

0,18 
0,17 
0,33 
0,16 
0,32 

0,563 
0,572 
0,678 
0,471 
0,820 

0,88 
0,88 
1,05 
0,74 
1,33 

POV  
pro vodárenské 
ú�ely 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

10 
10 
10 
10 
9 

10,64 
10,64 
11,37 
12,05 
9,47 

20,020 
19,236 
18,831 
18,212 
17,501 

18,96 
18,17 
17,06 
17,03 
15,76 

POV  
pro jiné než  
vodárenské ú�ely

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

7 
6 
6 
6 
6 

7,45 
6,38 
6,82 
7,23 
6,32 

79,369 
80,577
86,232
84,841 
88,604 

75,16 
76,10
78,11
79,35 
79,77 

+)  Rozumí se % z celkového po�tu (z celkového objemu) všech evidovaných odb�r�  v oblasti povodí 
Dyje 
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Po�adí na prvních místech u sledovaných skupin odb�r� se oproti roku 2010 výrazn�
nezm�nilo, také po�ty odb�r� i objemy odebrané vody z�stávají ve vymezených skupinách 
bez podstatných zm�n.  

U podzemních vod pro jiné než vodárenské ú�ely byl op�t realizován odb�r Lignitu 
Hodonín, d�l Mír Mikul�ice – snižování hladiny podzemní vody, který v rove 2010 nebyl v 
provozu. 

3.2.2. P�ehled nejvýznamn�jších vypoušt�ní  vody 

Hranici pro nejvýznamn�jší vypoušt�ní vody ur�uje metodika pro sestavení VHB MR t�emi 
parametry:   

- vypoušt�ným množstvím odpadních vod, které p�esáhlo 500,0 tis. m3/rok; tento 
limit spl	ovalo v roce 2011 v oblasti povodí Dyje 28 vypoušt�ní. Jejich seznam je 
uveden v tabulce �. 7, 

- produkovaným zne�išt�ním p�esahujícím v ukazateli BSK5 500 t/rok; seznam 
t�chto vypoušt�ní je v tabulce �. 8, v roce 2011 bylo takových vypoušt�ní 5, 

- vypoušt�ným zne�išt�ním, p�esahujícím v ukazateli BSK5 15 t/rok; seznam je 
v tabulce �. 9, v roce 2011 bylo t�chto p�ípad� 3.  

4. Bilan�ní hodnocení 

Bilan�ní hodnocení minulého roku 2011 je provedeno z hlediska posouzení situace na 
vodních tocích, dále je posouzen vliv hospoda�ení vodních nádrží na režim vodních tok� a  
kone�n� je sestaven podrobný rozbor bilan�ního stavu v jednotlivých kontrolních profilech. 

4.1. Vodní toky 

Výpo�tový aparát VHB umož	uje sestavit všechny aktivity ovliv	ující pr�tokový režim 
v tocích do hydrologického sledu a provést jejich vzájemnou superpozici. Získáme tak ur�itou 
formu „psaného“ podélného profilu - sou�tovou �áru ovlivn�ní, v níž u každé položky krom�
hodnoty odb�ru �i vypoušt�ní v daném míst� je vypo�tena také sumární hodnota odb�r� a 
vypoušt�ní spo�ítaných od pramene hodnoceného toku až k danému místu. Odb�r�m 
povrchové a podzemní vody jsou p�isouzena záporná znaménka, vypoušt�ní vody má  
znaménko kladné. 

P�i VHB MR 2011 byl pro oblast povodí Dyje sestaven podélný profil v tab. �.15. 
V tabulce jsou uvedeni všichni známí uživatelé vody evidovaní v EUV, kte�í za rok 2011 vzali 
v�tší množství než stanoví zákon o vodách (tzn. více než 500 m3/m�s.).  Vedle názvu 
uživatele a pot�ebných identifikátor� je v tabulce uvedena hodnota ro�ního odb�ru za rok 
2011. Tato sestava je v plném zn�ní k dispozici pouze v elektronické verzi. 

V této sestav� jsou všechny odb�ry a vypoušt�ní se�azeny v hydrologickém sledu od 
pramene sm�rem po toku v�etn� p�ítok�. Výsledné hodnoty ovlivn�ní v místech bilan�ních 
profil� jsou uvedeny v tab.15 pro oblast povodí Dyje. 

V tabulce �.16, která je sestavena pro vybrané vodní toky, je uvád�na nejvyšší záporná 
hodnota zm�ny pr�toku na hodnoceném vodním toku a celková zm�na pr�tok� v záv�rovém 
profilu, tj. v míst�, kde se nachází odb�r nebo vypoušt�ní nejblíže položené k ústí 
hodnoceného toku. 
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4.2. Vodní nádrže 

V bilan�ním hodnocení se vliv nádrží zapo�ítává jako pr�toková zm�na (ZPN) na 
základ� vztahu: 

m�síci  vsekundpo�et 

ON - ON
ZPN

1mm �
�

kde:  ONm  - celkový objem nádrže k 1. dni v m�síci m, 
         ONm+1 - celkový objem nádrže k 1. dni v m�síci následujícím 

Hodnota ZPN je kladná, jestliže se nádrž prázdnila, záporná hodnota zna�í její pln�ní. 
Dále je ve výpo�tu zahrnut vliv výparu z volné hladiny, vypo�tený z podklad� o 

zatopených plochách a p�edpokládaného výparu. 
Celková zm�na pr�toku:  

                                  
                                               ZPNC  =   (ZPN + výpar) 

Pozn.: Použitý výpo�etní program Povodí Labe ozna�uje hodnotu ZPN slovem „delta“                          
a hodnotu ZPN + výpar slovy  „delta celkem“. 

4.2.1. Vodní nádrže s vodárenským využitím 

Z vodárenských nádrží vykazuje nejvyšší ovlivn�ní zm�ny pr�tok� nádrž Nová �íše 
(78,10 %). Celkový p�ehled s hodnocením všech nádrží s povoleným objemem akumulované 
vody nad 1,0 mil. m3 je v tabulce �.17. 

4.2.2. Vodní nádrže s ostatním využitím 

V roce 2011 vykázaly maximální zm�ny pr�toku (maximální absolutní hodnotu z 
m�sí�ních pr�m�r� vyjád�enou v % Qa) nádrže Nesyt (850,00 %) a Novoveský rybník 
(480,58 %). U jmenovaných nádrží, které mají funkci rybník�, jsou vysoké hodnoty ovlivn�ní 
zp�sobeny vypoušt�ním p�i výlovu. 

4.3. Kontrolní profily 

4.3.1. P�ehled kontrolních profil�

V roce 2011 bylo pro vyhodnocení bilan�ního stavu za�azeno do výpo�tu 21 profil�, tj. 
stejný po�et jako v roce 2010.  

4.3.1.1. P�ehled kontrolních profil� státní sít�

Seznam kontrolních profil� státní sít� se základními hydrologickými charakteristikami je 
uveden v tabulce �.14.  

4.3.1.2. P�ehled kontrolních profil� vložených 

Stejn� jako v roce 2010 je v oblasti povodí Dyje do hodnocení za�azen vložený profil 
s názvem Židlochovice, umíst�ný na Litav�,  profil Pod Brnem, umíst�ný na Svratce a profil 
Lanžhot, umíst�ný na Kyjovce.  
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4.3.2.  Bilan�ní hodnocení v kontrolních profilech 

St�žejní �ást bilan�ního hodnocení je provád�na v kontrolních (bilan�ních) profilech, 
kde jsou hodnoty nam��ených (ovlivn�ných) pr�tok� (QMO) v jednotlivých m�sících 
minulého roku porovnány s limitními charakteristikami, definujícími 6 možných bilan�ních 
stav� BS1 až BS6. Jednotlivé BS jsou vymezeny stejn� jako pro oblast povodí Moravy 
v kapitole A - Morava – 4.3.2.  

Dále byl ve všech profilech proveden výpo�et neovlivn�ných pr�tok� QMN pro všechny 
m�síce roku 2011. Pro výpo�et ur�uje metodika vztah dle kapitoly A - Morava – 4.3.2.   

Zjišt�né hodnoty BS i hodnoty QMN jsou obsaženy v souboru tabulek �.18. Pro každý  
profil, pro který byly dodány hydrologické podklady, zejména hodnoty QMO, je zpracována 
samostatná tabulka s vyhodnocením všech m�síc� kalendá�ního roku 2011. Hodnotící 
tabulky byly zpracovány pro 21 profil�.  

Oproti metodice VHB MR není v hodnotících tabulkách provedeno porovnání 
p�irozeného pr�toku QMN a ovlivn�ného pr�toku PO s maximálním m�sí�ním pr�tokem 
QMX, který nebyl od �HMÚ dodán. 

Bilan�ní výpo�et byl i v roce 2011 proveden ve všech profilech ve dvou variantách, 
lišících se zp�sobem vyhodnocení bilan�ního stavu BS5, který je hlavním kritériem pro 
hodnocení bilan�ní situace, protože zaznamenává p�ípady, kdy nebyl dodržen stanovený 
minimální bilan�ní pr�tok. 

V první variant�, p�edepsané metodikou VHB MR, kterou považujeme za základní, bylo 
použito hodnot minimálního z�statkového pr�toku MZP, stanoveného podle metodického 
pokynu MŽP. Ve druhé variant� byl jako limitní pr�tok uvažován minimální bilan�ní pr�tok 
MQ, užívaný v bilan�ních výpo�tech jako rozhodující až do roku 2001. Tyto výsledky 
považujeme za orienta�ní a srovnávací. Výsledky výpo�t� a zjišt�né bilan�ní stavy jsou 
uvedeny v tabulce �.19. 

Po�et m�síc� se stavem BS1 byl v roce 2011 nižší než v roce 2010 a vyšší než 
v ostatních porovnávaných letech. Meziro�ní porovnání za období 2007 až 2011 uvádí 
následující tabelární p�ehled. Uvážíme-li, že hodnocení bylo provedeno v 21 profilech, 
v každém ve 12 m�sících, pak je hodnoceno  celkem 252 hodnot bilan�ních stav�: 

Bilan�ní 
stav 

Po�et 
m�síc�

rok 2011 

Podíl 
z celkového

po�tu 
hodnocení 

v % 
rok 2011 

Podíl 
z celkového

po�tu 
hodnocení 

v % 
rok 2010 

Podíl 
z celkového

po�tu 
hodnocení 

v % 
rok 2009 

Podíl 
z celkového

po�tu 
hodnocení 

v % 
rok 2008 

Podíl 
z celkového
po�tu 
hodnocení 
v % 
rok 2007 

BS1 248 98,4 99,2 96,8 94,4 94,0 

BS2 2 0,8 0,8 1,6 3,17 5,2 

BS3 - - - - - - 

BS4 - - - - - - 

BS5 2 0,8 - 1,6 2,4 0,8 

BS6 - - - - - - 

celkem 252 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Stav BS1 byl ve všech m�sících hodnoceného roku 2011 zjišt�n u 19 profil� (v roce 
2010  to bylo 20 kontrolních profil�). 

V roce 2011 se stav BS5 vyskytl v 1 profilu, v roce 2010 v žádném. Bilan�ní stav BS3, 
BS4 a BS6  nebyl zaznamenán v žádném profilu. 

4.4.  Minimální pr�toky 

4.4.1. P�ehled kontrolních profil� s nedodržením hodnot  minimálních pr�tok� MQ 

Hodnota MQ byla dodržena ve všech profilech.  
  

4.4.2. P�ehled kontrolních profil� s nedodržením hodnot  minimálních pr�tok� MZP 
  

Hodnoty MZP nebyly dodrženy pouze v jenom profilu, a to Rozhraní na vodním toku 
Svitava (2 m�síce).   

Porovnání hodnocení bilan�ního stavu v letech  2007 až 2011 uvádí následující p�ehled: 

Rok 
Celkový 

po�et  profil�
profil� s BS3 -BS6

z toho 
profil� s BS5 

2007  21   2    2 

2008  21 2                2 

2009 21 1                1 

2010 21 -                - 

2011 21 1                1 

Územní �len�ní 
dle kraj�

(údaje pro rok 
2011) 

Celkový 
po�et 
profil�

Profil� s BS3 -BS6 Profil� s BS5 

Jiho�eský 1 - - 
Zlínský - - - 
Pardubický 1 1 1 
Vyso�ina 2 - - 
Jihomoravský 17 - - 
Olomoucký - - - 
Celkem oblast PM 21 - - 

Bilan�ní metodika zavádí pojem „vybraný tok“, za který je považován tok významn�
ovlivn�ný nakládáním s vodami, což vyjad�ují stupn� bilan�ního stavu BS4, BS5, BS6. 
Podrobnosti tohoto hodnocení uvádí tabulka  �.20. 

V roce 2011 nebyl v žádném z hodnocených profil� zjišt�n bilan�ní stav BS4 a BS6.  

Bilan�ní stav BS5 byl vyhodnocen v profilu Rozhraní na Svitav�. Tento profil je 
významn� dot�en odb�ry podzemní vody z prameništ� B�ezová, které je hlavním zdrojem 
vody pro m�sto Brno. Op�t je nutno p�ipomenout, že bilan�ní situace v roce 2011 by mohla 
být výrazn�ji nep�ízniv�jší, kdyby odb�ry vody nestagnovaly a p�iblížily se k vodoprávn�
povoleným hodnotám.     
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Výstupy ze zpracování množství povrchových vod 
Podrobnými výstupy z bilance množství povrchových vod jsou: 

- Tabelární vyhodnocení hospoda�ení nádrží v roce 2011 - vyhodnocení bylo 
provedeno pro 26 nádrží a je obsaženo v tabulkách �.5 a 6.  

- Tabelární zpracování bilan�ního hodnocení pro jednotlivé kontrolní profily v m�sí�ním 
kroku, které obsahuje bilan�ní stavy BS1 - BS6 a neovlivn�né m�sí�ní pr�toky QMN, 
vypo�ítané na základ� vztahu vysv�tleného výše v �ásti: „Bilan�ní hodnocení“. 

- Zm�ny pr�tok� v podélném profilu hlavního toku  Dyje v�etn� jejích p�ítok�

U jednotlivých jev� (jevem na toku se rozumí odb�r, vypoušt�ní, nádrž, kontrolní profil) 
je uveden kumulativní sou�et zm�n pr�tok� p�i rovnom�rném provozu ZPRR �m3/s�. Má 
sloužit zejména k  podrobn�jšímu rozboru užívání vody a k vymezení  kritických oblastí.  

5. ZÁV�R 

Bilan�ní stav se v oblasti povodí Dyje v roce 2011 oproti roku 2010 mírn� zhoršil.  Stav 
BS5  se vyskytl v jednom profilu, stav BS6 se nevyskytl v�bec. Jako v d�ív�jších letech byl 
nejkriti�t�jší profil Rozhraní na vodním toku Svitava, ve kterém byl bilan�ní stav BS5 
vyhodnocen v m�sících listopadu a prosinci. Tento stav byl op�t zp�soben p�edevším 
vysokými odb�ry podzemní vody nad daným profilem, a to v prameništi B�ezová, které 
zásobuje Brno pitnou vodou. Vzhledem k stále se opakujícím nep�íznivým bilan�ním stav�m 
v profilu Rozhraní byla Povodím Moravy, s.p. objednána studie „Up�esn�ní vodohospodá�ské 
bilance v profilech Rozhraní a Moravský Krumlov“. Tato studie byla zpracována spole�ností 
Pöyry Environment, a.s., Brno. 

I když se stále  rozši�uje po�et sledovaných odb�r� a vypoušt�ní vody, celkové objemy 
nakládání s vodami spíše stagnují. Kolísání množství vypoušt�né vody je zp�sobeno 
p�edevším srážkovými vodami, které jsou odvád�ny jednotnými kanalizacemi na �OV a 
tudíž m��eny jako vypoušt�né odpadní vody. 

Bilan�ní situace v roce 2011 znovu p�ipomíná, že v hydrologicky pr�m�rných letech, i 
když nejde o roky kriticky suché, jsou n�které toky v povodí Dyje ohroženy minimálními 
pr�toky. Odb�r�m vody i manipulacím na nádržích je nutno v�novat maximální pozornost. 
Velmi pe�liv� je nutno zvažovat povolování nových nakládání s vodami zejména v oblastech, 
kde byly vyhodnoceny nep�íznivé bilan�ní stavy. 
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28.8.2002 
- �HMÚ – údaje z hydrologické bilance 
- EUV – souhrn hlášení jednotlivých uživatel� vod za rok 2011 
- Hydrologická  bilance �R-rok 2011, �HMÚ úsek hydrologie 
- Dispe�ink Povodí Moravy, s.p. - informace o zvláštních manipulacích na nádržích ve 

správ�  Povodí Moravy, s.p. 
- Výro�ní zpráva 2011, Povodí Moravy,s.p.

Seznam tabulek 

Dyje - Tabulka 1 Nejvýznamn�jší odb�ry podzemní vody s vodárenským využitím 
v oblasti povodí Dyje v roce 2011 

Dyje - Tabulka 2 Nejvýznamn�jší odb�ry podzemní vody s jiným než vodárenským 
využitím v oblasti povodí Dyje v roce 2011 

Dyje - Tabulka 3 Nejvýznamn�jší odb�ry povrchové vody s vodárenským využitím 
v oblasti povodí Dyje v roce 2011 

Dyje - Tabulka 4 Nejvýznamn�jší odb�ry povrchové vody s jiným než vodárenským 
využitím v oblasti povodí Dyje v roce 2011 

Dyje - Tabulka 5 Vodárenské nádrže v oblasti povodí Dyje v roce 2011 
Dyje - Tabulka 6 Nejvýznamn�jší vodní nádrže s jiným než vodárenským využitím 

v oblasti povodí Dyje v roce 2011 
Dyje - Tabulka 7 Nejvýznamn�jší vypoušt�ní vod v oblasti povodí Dyje v roce 2011 
Dyje - Tabulka 8 P�ehled zdroj� zne�išt�ní s produkovaným zne�išt�ním nad 500 tun 

v ukazateli BSK5 v oblasti povodí Dyje v roce 2011 
Dyje - Tabulka 9 P�ehled zdroj� zne�išt�ní s vypoušt�ním nad 15 tun v ukazateli BSK5

v oblasti povodí Dyje v roce 2011 
Dyje - Tabulka 10 Vodní toky – základní charakteristiky 
Dyje - Tabulka 11 Vodní nádrže – základní charakteristiky 
Dyje - Tabulka 12 Nejvýznamn�jší p�evody vody v oblasti povodí Dyje 
Dyje - Tabulka 13 Ostatní vodní zdroje v oblasti povodí Dyje 
Dyje - Tabulka 14 Minimální pr�toky ve vodních tocích 
Dyje - Tabulka 15 Hodnocení množství povrchových vod za rok 2011 – podélné profily 

tok�
Dyje - Tabulka 16 Hodnocení množství povrchových vod za rok 2011 – významn�

ovlivn�né toky 
Dyje - Tabulka 17 Hodnocení množství povrchových vod za rok 2011 - pro vodní nádrže 
Dyje - Tabulka 18 Hodnocení množství povrchových vod za rok 2011 - pro kontrolní 

profily 
Dyje - Tabulka 19 Výsledky bilan�ního hodnocení všech hodnocených profil�
Dyje - Tabulka 20 Vyhodnocení napjatých �i pasivních bilan�ních stav� hodnocených 

profil�



Vodohospodá�ská bilance oblasti povodí Dyje za rok 2011 Textová �ást 

Povodí Moravy, s.p., Brno - 60 - Brno, zá�í 2012 

B – Dyje  Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v oblasti 
povodí Dyje za období 2010–2011 (minulý rok) 

1. Úvod 

V roce 2012, stejn� jako v p�edchozích letech, bylo sestaveno bilan�ní hodnocení 
minulého roku. Toto hodnocení vycházelo z výsledk� monitoringu povrchových vod v letech 
2010-2011.

1. 1. Metodika zpracování 

Bilan�ní hodnocení jakosti povrchových vod bylo zpracováno podle Metodického 
pokynu MZe (�.j. 25248/2002-6000) – v pr�b�hu let 2010 a 2011 v profilech sledovaných 
v rámci provozního i dopl	kového (interního) monitoringu Povodí Moravy, s.p. 

Statistické charakteristiky jednotlivých chemických ukazatel� jakosti povrchové vody 
uvedené v této zpráv� vychází z pravidelného monitoringu, který probíhal v intervalu 1x 
m�sí�n�. U vybraných ukazatel� zne�išt�ní (BSK5, CHSKCr, dusi�nanový dusík, amoniakální 
dusík, celkový fosfor, vodivost, pH a teplota vody) se porovnávají s limity uvedenými 
v Na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., ve zn�ní Na�ízení vlády �. 23/2011 Sb. (p�íloha �. 3 – 
Ukazatele vyjad�ující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky 
na užívání vod) a s �SN 75 7221 „Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod“. 

V souladu s výše uvedenou metodikou se za charakteristickou hodnotu považuje pro 
porovnání s �SN 75 7221 koncentrace, která nebyla v toku ve sledovaném období 
p�ekro�ena s pravd�podobností 90 %. Výpo�et této charakteristické hodnoty je provád�n dle 
P�ílohy A �SN 75 7221 (str. 9) – Výpo�et charakteristické hodnoty s p�edem zvolenou 
pravd�podobností. 

Pro porovnání s limity Na�ízení vlády �. 61/2003 Sb. jde o koncentraci p�edstavující 
ro�ní aritmetický pr�m�r. 

Bilan�ní stav jednotlivých tok� v oblasti povodí Dyje podle Na�ízení vlády 
�. 61/2003 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (p�íloha �. 3 – Ukazatele vyjad�ující stav vody 
ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky na užívání vod) je pro každý 
ukazatel dán po�tem nevyhovujících profil� na toku. Celkový stav oblasti povodí Dyje je dán 
pro každý hodnocený ukazatel po�tem vyhovujících tok� (toky bez nevyhovujících profil�). 

Bilan�ní stav tok� podle �SN 75 7221 je dán pro každý ukazatel po�tem profil�
v jednotlivých t�ídách jakosti (I. až V.). 

Dále bylo zpracováno hodnocení 9 záv�rných profil� vybraných významných vodních 
tok�. Zde bylo hodnoceno krom� výše uvedených základních ukazatel� dalších až 14 
ukazatel� zne�išt�ní, pro které byl k dispozici za sledované období v p�íslušném profilu 
dostate�ný rozsah stanovení. Jednalo se o kovy, specifické organické slou�eniny a 
termotolerantní bakterie.  

U t�chto tok� jsou graficky zpracovány podélné profily jakosti povrchové vody. 

1.2. Srážkové a odtokové pom�ry v oblasti povodí Dyje 

Srážkové a odtokové pom�ry jsou podrobn� popsány v �ásti „Hydrologická situace“.  

2. Jakost povrchové vody ve vodních tocích ve dvouletí 2010 - 2011 (minulý 
rok) 

Hodnoceno bylo 123 tok� na základ� monitoringu 225 profil�. Na všech profilech 
neprobíhalo sledování ve stejném rozsahu stanovovaných ukazatel� a se stejnou �etností. 
Hodnocení bylo provedeno v p�ípadech, kdy byl k dispozici statisticky reprezentativní soubor 
dat (tedy minimáln� 11 m��ení). Celkem 90 tok� bylo sledováno na 1 profilu p�evážn�
situovaném do dolní �ásti toku, na 13 tocích byly monitorovány 2 profily a 20 tok� bylo 
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sledováno na 3 a více odb�rných místech. Významn� vyšší po�et profil� sledování jakosti 
vody je pouze na tocích Dyje (14), Svratka (13), Jihlava (12), Oslava (9) a Kyjovka (7). 

2.1. Hodnocení tok� a profil� v základních ukazatelích 

2.1.1. Hodnocení podle Na�ízení vlády �. 61/2003 Sb. (p�íloha �. 3 – Ukazatele 
vyjad�ující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky 
na užívání vod) – Metodický pokyn MZe – �lánek 8, kapitola 2 

Vyhovuje Vyhovuje Ukazatel Hodnoceno 
tok� po�et % 

Hodnoceno 
profil� po�et % 

BSK5 92 71 77 185 160 87 
CHSKCr 123 94 76 217 186 86 
N-NO3 123 56 46 225 120 53 
N-NH4 123 65 53 225 160 71 
Celkový fosfor 123 44 36 224 116 52 
Vodivost 123 * * 223 * *  
pH 123 119 97 225 221 98 
Teplota vody 123 123 100 225 225 100 

* nejsou stanoveny limity 

Tok je považován za vyhovující pro daný ukazatel, vyhovují-li Na�ízení vlády 
�. 61/2003 Sb. všechny profily sledování jakosti vody na n�m. 

Nejvyšší procento vyhovujících tok� odpovídá ukazateli teplota vody, pH, BSK5 a 
CHSKCr. Stejn� tak tomu bylo i minulé dvouletí. Toky se vyzna�ovaly vysokým obsahem 
fosforu (vyhovovalo pouze 36 % tok�) a dusi�nan� (vyhov�lo 46 % tok�).  

Podrobné hodnocení je uvedeno v tabulkách �. 21/1 až 21/39. 

2.1.2. Hodnocení tok� podle �SN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti 
povrchových vod Metodický pokyn MZe – �lánek 8, kapitola 2 

T�ída I. T�ída II. T�ída III. T�ída IV. T�ída V. 

Ukazatel 
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BSK5 92 11 12 28 30 41 45 11 12 1 1 
CHSKCr 123 9 7 30 24 73 60 6 5 5 4 
N-NO3 123 4 3 18 15 61 49 27 22 13 11 
N-NH4 123 50 40 28 23 31 25 7 6 7 6 
Celkový fosfor 123 0 0 17 14 49 40 42 34 15 12 
Vodivost 123 27 22 39 32 23 19 20 16 14 11 
pH 123 * * * * * * * * * * 
Teplota vody 123 * * * * * * * * * * 
* nejsou stanoveny limity  

Celý tok je v konkrétním ukazateli za�azen do t�ídy jakosti na základ� nejhorší t�ídy 
ur�ené na všech profilech, které jsou na tomto toku sledovány. 
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2.1.3. Hodnocení profil� podle �SN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti 
povrchových vod – Metodický pokyn Mze – �lánek 8, kapitola 2 

T�ída I. T�ída II. T�ída III. T�ída IV. T�ída V. 

Ukazatel 
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BSK5 185 35 19 71 38 65 35 13 7 1 1 
CHSKCr 217 11 5 81 37 111 51 8 4 6 3 
N-NO3 225 16 7 36 16 123 55 37 16 13 6 
N-NH4 225 128 57 46 20 36 16 8 4 7 3 
Celkový fosfor 224 6 3 46 20 106 47 51 23 15 7 
Vodivost 223 76 34 69 31 39 18 23 10 16 7 
pH 225 * * * * * * * * * * 
Teplota vody 225 * * * * * * * * * * 
* nejsou stanoveny limity  

Nejhorším ukazatelem byl celkový fosfor a dusi�nanový dusík, kdy se 23, respektive 
16 % profil� �adilo do IV. t�ídy jakosti a 7, respektive 6 % profil� do V. t�ídy jakosti. Nejlepšími 
sledovanými ukazateli z�stávají ukazatele BSK5, amoniakální dusík a vodivost. Podobná 
situace byla i p�i hodnocení jednotlivých tok�. 

Podrobné hodnocení je uvedeno v tabulkách �. 21/1 až 21/39. 

2.2. Hodnocení záv�rných profil�

2.2.1. Hodnocení podle Na�ízení vlády �. 61/2003 Sb. (p�íloha �. 3) – Metodický pokyn 
MZe – �lánek 8, kapitola 2 

Limit�m na�ízení vlády vyhovuje
Vodní tok Profil 

Po�et 
hodnocených 

ukazatel� Po�et % 
Dyje Pohansko 21 19 91 
Jihlava Iva	 21 19 91 

Kyjovka Lanžhot 16 12 75 
Litava Židlochovice 18 11 61 
Oslava Oslavany pod 18 15 83 
Rokytná Ivan�ice 16 14 88 
Svitava ústí 21 19 91 

Svratka Vranovice 21 19 91 
Trkmanka Podivín 20 13 65 

Z tabulky �. 4 je patrné, že nejlepšího stavu dle NV bylo dosaženo na záv�rných 
profilech tok� Dyje, Jihlava, Svitava a Svratka. Opa�ná situace je u Litavy, Trkmanky a 
Kyjovky. Ke zvýšení po�tu vyhovujících ukazatel� došlo oproti minulému dvouletí u tok�
Dyje, Jihlava, Oslava, Rokytná, Svitava a Svratka. Toto hodnocení bylo však ovlivn�no 
škálou stanovovaných chemických ukazatel�, ve které se jednotlivé profily lišily. 

Podrobné hodnocení je uvedeno v tabulkách �. 22/1-22/9. 
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2.2.2. Hodnocení podle �SN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod 
– Metodický pokyn Mze – �lánek 8, kapitola 2

T�ída I. T�ída II. T�ída III. T�ída IV. T�ída V. 
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Dyje Pohansko 20 IV. 10 50 5 25 4 20 1 5 0 0 
Jihlava Iva	 20 III. 9 45 6 30 5 25 0 0 0 0 
Kyjovka Lanžhot 15 IV. 3 20 6 40 4 27 2 13 0 0 
Litava Židlochovice 17 IV. 2 11 4 24 7 41 4 24 0 0 
Oslava Oslavany pod 17 IV. 5 30 6 35 4 24 2 11 0 0 
Rokytná Ivan�ice 15 IV. 5 33 4 27 3 20 3 20 0 0 
Svitava ústí 20 III. 9 45 8 40 3 15 0 0 0 0 
Svratka Vranovice 20 III. 5 25 11 55 4 20 0 0 0 0 
Trkmanka Podivín 19 V. 3 16 4 21 6 32 5 26 1 5 

Žádný záv�rný profil nevykazoval dle �SN lepší výslednou t�ídu jakosti než III. 
K žádnému zlepšení ani zhoršení výsledné jakostní t�ídy oproti minulému dvouletí nedošlo. 
Hodnocení vycházelo nejh��e stejn� jako v p�edchozích letech pro Trkmanku v Podivín�.  

Podrobné hodnocení je uvedeno v tabulkách �. 22/1-22/9. 

2.2.3. Statistika zne�išt�ní kovy, specifickými organickými slou�eninami a bakteriemi 

�SN 75 7221  
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AOX 9 7 0 0 5 4 0 
As 9 9 0 9 0 0 0 
Cd 9 9 6 3 0 0 0 
Cr 9 9 8 1 0 0 0 
Cu 9 9 2 6 1 0 0 
Hg 5 4 3 1 1 0 0 
Ni 9 9 0 9 0 0 0 
Pb 9 9 5 2 1 1 0 
Zn 9 9 1 6 2 0 0 
PAU 7 7 1 4 2 0 0 
PCB 6 6 6 0 0 0 0 
Dichlorbenzeny 5 5 5 0 0 0 0 
Chlorbenzen 5 5 5 0 0 0 0 
Termotolerantní bakterie 9 4 4 3 2 0 0 

Ze specifických ukazatel� byly nej�ast�ji sledovány termotolerantní bakterie, AOX, 
arsen, kadmium, chrom, m�
, nikl, olovo a zinek. Nejmenší �etnost byla u dichlorbenzenu, 
chlorbenzenu, rtuti, PCB a PAU. 
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P�i použití limit� NV �. 61/2003 Sb. p�t záv�rných profil� nevyhov�lo v ukazateli 
termotolerantní bakterie, dva záv�rné profily nevyhov�ly v ukazateli AOX a jeden v ukazateli 
rtu�. Ostatní sledované látky se v tocích vyskytovaly ve vyhovujících koncentracích. 

Z hlediska �SN 75 7221 se toky �adily ve výše uvedených ukazatelích do I. až III. t�ídy 
jakosti, s vyjímkou ukazatele AOX a olovo. V p�ípad� AOX byly �ty�i profily za�azeny do 
�tvrté t�ídy jakosti a v ukazateli olovo jeden profil do �tvrté t�ídy jakosti. Obsah PCB, 
dichlorbenzen� a chlorbenzenu v povrchových vodách je velmi nízký, na úrovni mezí 
stanovení. Proto se všechny profily, na kterých byly tyto polutanty sledovány, �adily do I. t�ídy 
jakosti.  

Podrobné hodnocení je uvedeno v tabulkách �. 22/1 - 22/9.  

3. ZÁV�R  

V oblasti povodí Dyje se oproti lo	skému roku zvýšil po�et hodnocených tok� z 57 na 
123 a po�et profil� se zvýšil ze 159 na 225. D�vodem bylo cyklování profil� monitorovací 
sít�. Po�et hodnocených záv�rných profil� z�stal na stejné úrovni, tedy 9.  

Oproti minulému dvouletí došlo ke zvýšení po�tu tok� i profil� vyhovujících limit�m NV 
�. 61/2003 Sb. v ukazatelích CHSKCr a BSK5. U ostatních ukazatel� (pH, dusi�nanový a 
amoniakální dusík) došlo k mírnému snížení po�tu vyhovujících tok� i profil�. Nejh��e 
hodnoceným ukazatelem nadále z�stává celkový fosfor. 

V porovnání s lo	ským rokem vzrostl po�et procent profil� v nevyhovující V. t�íd�
jakosti u ukazatel� N-NO3, N-NH4, celkový fosfor a vodivost. Zárove	 se zvýšilo procento 
sledovaných profil� v I. t�íd� jakosti u ukazatele BSK5, CHSKCr a N-NH4. Nejhoršími toky 
sledovanými Povodím Moravy, s. p. v oblasti povodí Dyje jsou i nadále Trkmanka, Litava, 
N�m�anský potok a Jevišovka 

I v letošním roce bylo provedeno podrobn�jší hodnocení až 22 r�zných ukazatel� u 9 
záv�rných profil� na nejvýznamn�jších tocích v oblasti povodí Dyje. Celkové hodnocení je 
výrazn� ovlivn�no rozdílnou škálou a po�tem sledovaných ukazatel� na jednotlivých 
profilech. 

Nejlépe hodnocenými profily dle �SN 75 7221 jsou Jihlava – Iva	, Svratka – Vranovice 
a Svitava – ústí, kde ani jeden z hodnocených ukazatel� není ve IV. a V. t�íd� jakosti. Dle NV 
�. 61/2003 Sb. je to pak Dyje – Pohansko, Jihlava – Iva	, Svitava – ústí a Svratka - 
Vranovice, kde limit�m na�ízení vlády vyhovuje shodn� 91 % hodnocených ukazatel�. 

Z vyhodnocení specifických organických látek, kov� a bakteriálního zne�išt�ní u 9 
záv�rných profil� byl patrný nesoulad mezi limitními koncentracemi stanovenými Na�ízením 
vlády �. 61/2003 Sb. a �SN 75 7221 pro termotolerantní bakterie, kdy dle prvního p�edpisu 
nevyhov�lo p�t z devíti profil�, ale dle normy se naopak �adily v�tšinou do II. a III. t�ídy 
jakosti. Dva profily nevyhov�ly v ukazateli AOX a jeden profil nevyhov�l v ukazateli rtu�. 
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Seznam použitých podklad�
- Zákon �. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 
- Vyhláška MZe �. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, zp�sobu jejího sestavení 

a o údajích pro vodní bilanci 
- Metodický pokyn MZe pro sestavení vodohospodá�ské bilance oblastí povodí ze dne 

28.8.2002 
- Na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p�ípustného zne�išt�ní 

povrchových a odpadních vod 
- �SN 75 7221 Jakost vod - Klasifikace jakosti povrchových vod 
- Povodí Moravy, s. p. - m��ené hodnoty 
- �HMÚ – m��ené hodnoty 
- �SN 75 7214 Jakost vod – Surová voda pro úpravu na pitnou vodu 

Seznam tabulek 
Dyje - Tabulka 21 Jakost povrchové vody v období let 2010 a 2011 a porovnání  
                                    s limitními hodnotami NV �. 61/2003 Sb. a �SN 75 7221. Mezné  
                                    hodnoty vybraných ukazatel� jakosti povrchových vod dle NV �.  
                                    61/2003 Sb. a �SN 75 7221 
Dyje  - Tabulka 22 Jakost povrchové vody v roce 2010 a 2011 v záv�rných profilech a  
                                   porovnání s limitními hodnotami NV �. 61/2003 Sb. a �SN 75 7221 
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C – Dyje Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod 
v oblasti povodí Dyje za rok 2011                                    

1. ÚVOD 

1.1. Popis hydrologické situace 

Podrobné zhodnocení srážkových, teplotních a odtokových pom�r� za rok 2011 
provedl �eský hydrometeorologický ústav – úsek Hydrologie v elaborátu Hydrologická 
bilance �eské republiky vydaném v srpnu 2012. Hydrologická situace je popsána v �ásti 
povrchové vody, která je sou�ástí této textové zprávy.

1.2. Metodika zpracování 

Hodnocení množství a jakosti podzemních vod se zpracovává podle Metodického 
pokynu MZe pro sestavení vodohospodá�ské bilance oblastí povodí z 28.8.2002. 
Ve smyslu �lánk� 10 – 13 bylo provedeno hodnocení množství podzemní vody v minulém 
roce 2011. Hodnocení jakosti podzemních vod bylo provedeno podle �lánku 14.  

Metodický pokyn MZe pro sestavení vodohospodá�ské bilance neuvažuje hodnocení 
množství podzemních vod v hydrogeologických rajonech, jejichž plošný rozsah p�esahuje 
správní území hodnoceného povodí a p�esahuje do dalších oblastí povodí. Jedná se o 10 
rajon�, které zasahují jak do povodí Dyje, tak do povodí Moravy a o rajon 4232, který 
p�esahuje do oblastí povodí Labe. Pro tento rajon byly vyžádány odb�ry podzemních vod 
u jejich správc�, tedy Povodí Labe, státní podnik. 

Naopak rajon 4270 Vysokomýtská synklinála v povodí Dyje p�esahuje významn�
do oblasti povodí Horního a st�edního Labe. Pro tento rajon byla sestavena pouze 
informativní neúplná bilance a evidované odb�ry vod byly p�edány na Povodí Labe 
k sestavení celkové bilance rajonu 4270. 

Hodnocení podle Metodického pokynu nemohlo být sestaveno pro 6 hydrogeologických 
rajon�, protože pro tyto rajony nebyla k dispozici data o zdrojích podzemních vod ve smyslu 
�l. 10, odstavec 4 a 5 Metodického pokynu.  

Zpracování a vyhodnocení dat bylo provedeno v po�íta�ové aplikaci Evidence uživatel�
vod (Povodí Moravy, státní podnik Brno). 

2. Zdroje podzemních vod 

2.1. Zdroje podzemních vod 

Množství podzemní vody v územních jednotkách – hydrogeologických rajonech, 
p�ípadn� jejich �ástech (subrajonech, hydrogeologických strukturách, kolektorech, 
hydrologických povodích) je udáváno velikostí p�írodních zdroj� podzemních vod. Velikost 
p�írodních zdroj� charakterizuje intenzitu ob�hu podzemní vody v objemových jednotkách 
v �ase (nap�. l/s). Velikost zdroj� podzemních vod se stanovuje hydrogeologickým 
pr�zkumem podle Vyhlášky �. 369/2004 Sb., o projektování, provád�ní a vyhodnocování 
geologických prací. V rámci vodohospodá�ských opat�ení C.6 v Plánu Hlavních povodí �R 
se plánuje provedení p�ehodnocení zásob podzemních vod. Tímto by se odstranily 
nep�esnosti ve zdrojové �ásti vodohospodá�ské bilance. 

Zjednodušen� je možné odvodit aktuální velikost p�írodních zdroj� podzemních vod ze 
základního odtoku. Velikost základního odtoku stanovuje �HMÚ. Na základ� údaj� z m��ení 
pr�tok� ve vybraných profilech vodom�rných stanic na vodních tocích a z m��ení hladin 
podzemních vod ve vrtech zahrnutých do státní pozorovací sít� podzemních vod, jsou 
po�ítány konkrétní hodnoty pro jednotlivé hydrogeologické rajony. Základní odtok je po�ítán 
pro jednotlivé hydrogeologické rajony pop�ípad� jiná bilan�ní území v m�sí�ním kroku.  
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P�írodní zdroje nebyly stanoveny pro následující hydrogeologické rajony na správním 
území povodí Dyje: 1641, 1642, 1643, 1644, 1652 a 3110. 

Stanovené a p�edané m�sí�ní hodnoty (mediány) p�írodních zdroj� podzemních vod 
v roce 2011 a dlouhodobé hodnoty (pr�m�rné m�sí�ní mediány za období 1981 – 2010) 
p�írodních zdroj� podzemních vod pro bilancované rajony jsou uvedeny v tabulce P�írodní 
zdroje podzemních vod v hydrogeologických rajonech.  

2.2. Hydrogeologické rajony 

V roce 2005 byla zpracována nová verze hydrogeologické rajonizace. Aktualizované 
rajony se zna�n� p�iblížily útvar�m podzemních vod. 

Rajonizace 2005 je zpracována s podrobností 1:50 000 technologií GIS ve t�ech vrstvách: 
základní vrstv�, která pokrývá celé území �R, s rajony v terciérních a k�ídových pánevních 
sedimentech (ozna�ení 2xxx), sedimentech svrchní k�ídy (41xx až 46xx, krom� 4420), 
sedimentech permokarbonu (5xxx) a v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika 
(6xxx), 
svrchní vrstv� zahrnující oblast kvartérních a propojených kvartérních a neogenních 
sediment� (1xxx) a jizerský coniak (4420), 
vrstv� bazálního k�ídového kolektoru v oblasti Pojize�í a pravostranných p�ítok� Labe 
(4710, 4720 a 4730). 

Na území �eské republiky je vymezeno celkem 152 hydrogeologických rajon�, z toho 
111 v základní vrstv�, 38 ve svrchní vrstv� a 3 rajony ve vrstv� bazálního k�ídového 
kolektoru. 

Pro pot�eby vodohospodá�ské bilance �eský hydrometeorologický ústav vždy 
zajiš�oval data zdrojové �ásti bilancí formou stanovení základního odtoku. Požadavky  
Rámcové sm�rnice ES o vodní politice a na n� navazujícího Metodického pokynu MŽP 
a MZE pro monitorování vod nyní p�edpokládají místo výpo�tu základního odtoku 
vyhodnocování p�írodních zdroj� podzemních vod. Zatím není možné stanovovat velikost 
p�írodních zdroj� pro všechny rajony základní vrstvy – bu
 jsou natolik ovlivn�ny 
antropogenní �inností, že je stanovení nereálné, nebo v nich nejsou dostupná jakákoliv data. 

Základní charakteristikou, která vyjad�uje zdrojovou kapacitu, je tedy hodnota 
p�írodního zdroje. Ta se ur�uje pro každý ur�itý m�síc a rok a také jako pr�m�rná hodnota 
za ur�ité sledované období. Hodnoty p�írodního zdroje stanovuje v rámci hydrologické 
bilance �HMÚ. 
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2.2.1. P�ehled hydrogeologických rajon� v oblasti povodí Dyje 

Do oblasti povodí Dyje zasahuje 23 hydrogeologických rajon� (HGR). Z t�chto 23 
rajon� zasahuje 10 jak do oblasti povodí Moravy tak i oblasti povodí Dyje, 2 rajony zasahují 
do povodí Dyje i do povodí Labe. V HGR 5212 se nenacházejí žádné nadlimitní odb�ry. 

Seznam hydrogeologických rajon� zasahujících pouze do oblasti povodí Dyje 
ID rajonu Název rajonu Plocha rajonu v km2 

1641 Kvartér Dyje 167,4 
1642 Kvartér Jevišovky 102,2 
1643 Kvartér Svratky 152,3 
1644 Kvartér Jihlavy 50,5 
1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje 216,8 
2241 Dyjsko-svratecký úval 1460,8 
2242 Ku�imská kotlina 80,1 
3110 Pavlovské vrchy a okolí 62,5 
5222 Boskovická brázda - jižní �ást 128,9 
6540 Krystalinikum v povodí Dyje 1822,7 
6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy 2568,9 
6570 Krystalinikum brn�nské jednotky 501,1 
6630 Moravský kras 88,6 

Seznam hydrogeologických rajon� p�esahujících do povodí Moravy 
ID rajonu Název rajonu Plocha rajonu v km2 

2230 Vyškovská brána  217,6 (733,9) 
2250 Dolnomoravský úval  833,6 (1416,9) 
3230 St�edomoravské Karpaty  921,3 (1173,6) 
4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy V 263,4 (358) 
4280 Velkoopatovická k�ída  2,1 (49,6) 
5212 Poorlický perm – jižní �ást  0,5 (209,6) 
5221 Boskovická brázda – severní �ást  218,1 (323,3) 
6620 Kulm Drahanské vrchoviny  338,6 (1215,5) 
6560 Krystalinikum v povodí Svratky 1603,3 (1608,3)

Seznam hydrogeologických rajon� p�esahujících do povodí Labe 
ID rajonu Název rajonu Plocha rajonu v km2 

4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy  263,4 (358) 
4270 Vysokomýtská synklinála  47,2 (799,9) 

Pozn. V závorce je uvedena celková plocha rajonu 
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Mapa hydrogeologická rajon� na území povodí Dyje 
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2.1.2. P�ehled významných hydrogeologických rajon� v oblasti povodí Dyje 

Za významné se považují HGR intenzivn� využívané k odb�r�m podzemních vod 
a HGR s významným ob�hem podzemních vod. Výb�r t�chto rajon� by se m�l provád�t 
ve spolupráci se zpracovateli hydrologické bilance. K tomu ani v letošním roce nedošlo, proto 
byly za významné považovány ty rajony, k nimž dodal �HMÚ hodnoty p�írodního zdroje. 
Jedná se o 15 rajon� zasahujících do oblasti povodí Dyje, pro které je zpracováno 
hodnocení v tabulce �. 24.   

2.3. Zdroje podzemních vod v hydrogeologických rajónech 

V tabulce jsou pro jednotlivé hydrogeologické rajóny (pro které byla p�edána data) 
porovnány m�sí�ní mediány hodnoceného roku (2011) s hodnotami dlouhodobých 
pr�m�rných m�sí�ních medián� za období 1981 – 2010. V tabulce chybí m�sí�ní mediány 
hydrogeologických rajón� 1641, 1642, 1643, 1644, 1652 a 3110, které nebyly stanoveny. 

Tab. P�írodní zdroje podzemních vod v hydrogeologických rajonech – m�sí�ní mediány hodnoceného 
roku v l/s (2011) a dlouhodobé pr�m�rné m�sí�ní mediány za období 1981 – 2010 v l/s (p�evzatá data 
od �HMÚ) 

HGR 2230 HGR 2241 HGR 2242 HGR 2250 M�síc 
11 81-10 11 81-10 11 81-10 11 81-10 

I. 218 126 4980 2308 340 158 3285 1523 
II. 235 144 8059 2185 550 149 5318 1442 
III. 229 180 10569 1712 721 117 6973 1130 
IV. 245 235 9293 1640 634 112 6132 1082 
V. 227 213 7678 3412 524 233 5066 2252 
VI. 195 205 7213 3941 492 269 4759 2600 
VII. 191 185 6737 4137 460 282 4445 2729 
VIII. 179 173 6368 4173 435 285 4201 2753 
IX. 142 145 5618 4588 384 313 3707 3028 
X. 109 128 4914 4589 335 310 3243 3001 
XI. 89 117 3656 3892 250 266 2412 2568 
XII. 78 113 3930 3272 268 223 2593 2159 

Pr�m�r 178 164 6585 3318 450 226 4344 2189 

HGR 3230 HGR 4232 HGR 4270 HGR 4280 M�síc 
11 81-10 11 81-10 11 81-10 11 81-10 

I. 1345 501 1208 458 353 179 7 3 
II. 1353 585 1268 493 381 200 7 4 
III. 1315 739 1240 574 338 230 7 4 
IV. 1339 864 1204 675 271 270 7 5 
V. 1198 787 1157 652 216 241 6 4 
VI. 989 761 1076 624 179 210 5 4 
VII. 792 650 947 610 172 192 5 4 
VIII. 681 536 843 583 180 187 4 4 
IX. 534 486 759 534 166 171 4 3 
X. 456 446 670 496 152 163 3 3 
XI. 422 433 600 472 139 157 3 3 
XII. 416 462 526 457 128 160 3 3 

Pr�m�r 903 604 958 552 223 197 5 4 
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HGR 5221 HGR 5222 HGR 6540 HGR 6550 M�síc 
11 81-10 11 81-10 11 81-10 11 81-10 

I. 384 236 138 85 2067 1134 6821 3288 
II. 372 272 134 98 2220 1387 7026 3984 
III. 339 346 122 124 1963 1790 5811 5228 
IV. 346 427 124 153 1901 2424 5552 7000 
V. 287 377 103 135 1480 2025 4316 5644 
VI. 253 340 91 122 1205 1661 3437 4601 
VII. 229 327 82 117 961 1400 2810 3612 
VIII. 228 291 92 104 855 1256 2528 3255 
IX. 204 265 73 95 798 1052 2620 2939 
X. 192 231 69 83 756 957 2615 2826 
XI. 176 212 63 76 682 928 2466 2733 
XII. 166 212 59 76 565 955 2132 2816 

Pr�m�r 265 295 95 106 1288 1414 4011 3994 

HGR 6560 HGR 6570 HGR 6620 HGR 6630 M�síc 
11 81-10 11 81-10 11 81-10 11 81-10 

I. 4571 2286 1080 526 656 391 362 174 
II. 5012 2774 1125 639 588 470 366 187 
III. 4351 3696 934 839 485 644 327 207 
IV. 3836 4785 882 1121 531 804 342 281 
V. 2847 3998 682 905 467 564 321 327 
VI. 2212 3217 540 735 365 399 279 335 
VII. 1721 2557 439 578 261 341 234 319 
VIII. 1504 2239 395 519 241 295 202 291 
IX. 1415 1953 406 465 153 253 176 254 
X. 1287 1801 404 445 110 229 176 247 
XI. 1250 1806 381 433 103 236 150 211 
XII. 1116 1941 328 449 115 283 122 183 

Pr�m�r 2593 2754 633 638 340 409 255 251 

Pozn.: Hodnoty v tabulce (l/s) vzešly vynásobením nam��ených hodnot p�írodních zdroj�
(�HMÚ zaslal hodnoty v jednotkách l/s.km2) a ploch rajon�
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3. Požadavky na zdroje podzemní vody 

Požadavky na zdroje podzemní vody v roce 2011 p�edstavovaly odb�ry podzemních 
vod vykázané v Evidenci uživatel� vody. Údaje o realizovaných odb�rech podzemních vod 
za rok 2011 se shromaž
ovaly podle postupu p�edepsaného vyhláškou MZe �. 431/2001 
Sb., která p�edepisuje kriterium pro spodní hranici velikosti odb�r� 6000 m3/rok nebo 500 
m3/m�s.  

V následujícím p�ehledu jsou uvedeny po�ty odb�r� v roce 2011 ve srovnání s roky 
2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 a 2003: 

Podzemní vody Oblast povodí 
Dyje Po�et 

odb�r�
Množství 
v mil. m3

rok 2003 461 66,5 

rok 2004 492 63,9 

rok 2005 491 63,5 

rok 2006 537 65,3 

rok 2007 560 64,0 

rok 2008 591 65,2 

rok 2009 604 64,7 

rok 2010 620 63,2 

rok 2011 630 61,8 

index 
2011/2010 

+1,6% -2,2% 

V oblasti povodí Dyje se do roku 2004 po�et odb�r� zvyšoval, v roce 2005 dochází 
ke stagnaci a od roku 2006 je op�t nár�st.  Množství vykazuje od roku 2002 mírné kolísání, 
objemy se výrazn� neliší. Tento vývoj je pravd�podobn� zp�soben stálým odb�rem 
podzemních vod pro I. a II. b�ezovský vodovod, který v roce 2011 tvo�il 45 % celkového 
množství, takže i p�es kolísání po�tu odb�r� není jejich vliv na množství výrazný.

P�ehled užití odb�r� z podzemních zdroj� v roce 2011 v oblasti povodí Dyje dokladuje 
následující sestava: 

Druh užití mil. m3/rok 
Vodárenství 55,7 
Zem�d�lství 2,3 
Energetika 0 
Pr�mysl 2,7 
Jiné 1,1 
Celkem 61,8 

Odb�ry podzemních vod byly sledovány ve dvou skupinách:
- odb�ry pro vodárenské ú�ely, 
- odb�ry pro jiné než vodárenské ú�ely.  
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P�ehled nejvýznamn�jších odb�r� v obou skupinách je uveden v tabulkách �.1 a �.2. 
Hranici významnosti ur�uje metodika pro odb�ry podzemní vody hodnotou 315,0 tis. m3/rok. 

Po�ty odb�r� nad stanoveným limitem, úhrnný objem jimi odebrané vody a podíl 
na celkových odb�rech v p�íslušné skupin� je pro oblast povodí Dyje vyjád�en v následujícím 
p�ehledu:  

Druh odb�ru Po�et 
% 

z celkového 
po�tu +) 

Objem 
odebrané vody 

v mil. m3 

% z celkového 
objemu odb�r� +) 

POD pro vodárenské 
         ú�ely 

17 2,70 40,753 65,94

POD pro jiné než 
         vodárenské ú�ely 

2 0,32 0,820 1,33

Celkem nejvýznamn�jší 19 3,02 41,573 67,27 

+) Rozumí se % z celkového po�tu (z celkového objemu) všech evidovaných odb�r�  v oblasti povodí Dyje 

Pro bilan�ní hodnocení množství podzemních vod je d�ležité rozd�lení odb�r� podle 
HGR, které je provedeno v tabulce �.23. Absolutn� nejvyšší úhrn odb�r� podzemních vod 
vykazuje HGR 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy – 29,6 mil. m3/rok, dále HGR 1652 
Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje – 7,3 mil. m3/rok a HGR 6550 Krystalinikum 
v povodí Jihlavy – 4,2 mil. m3/rok.

4. Bilan�ní hodnocení 

4.1. Hodnocení množství podzemních vod 

Bilan�ní hodnocení množství podzemních vod spo�ívá v porovnání maximálních 
odb�r� podzemní vody s minimálními zdroji (s minimální vyhodnocenou kapacitou p�írodních 
zdroj�) na úrovni jednotlivých HGR. Toto porovnání je provedeno v tabulce �. 25. V HGR 
4232 (Ústecká synklinála v povodí Svitavy)  nejsou zapo�ítány nadlimitní odb�ry (146,219 
tisíc m3/rok), které jsou geograficky na území povodí Labe, ale hydrogeologicky pat�í do 
povodí Moravy.
           Za minimální hodnotu zdroje (HGR) považujeme minimální m�sí�ní hodnotu 
p�írodního zdroje v hodnoceném roce (2011). Ta je k dispozici pouze u 16 HGR (tzn. v�etn�
6 rajon�, které zasahují jak do oblasti povodí Moravy tak Dyje a jsou v nich nadlimitní 
odb�ry), proto pouze pro tyto rajony byl vy�íslen pom�r MAX/MIN. Dodáváme, že stejn� jako 
u maximálních odb�r� tak i u minimálních hodnot p�írodních zdroj� platí, že hodnoty u rajon�
zasahujících ješt� do jiných oblastí povodí jsou d�leny mezi tyto oblasti a jen �ást se týká 
oblasti povodí Dyje. Tzn., že u 6 rajón�, které zasahují do povodí Dyje i do povodí Moravy, 
se porovnává maximální hodnota odb�ru na povodí Dyje s minimální hodnotou p�írodních 
zdroj� na ploše povodí Dyje. 

Výsledek bilan�ního hodnocení hydrogeologických rajón� se pak hodnotí následovn�:  

Pom�r MAX/MIN < 50%  ….. dobrý bilan�ní stav 
Pom�r MAX/MIN > 50%  ….. napjatý bilan�ní stav 

Pro bilan�n� napjaté a pro významné hydrogeologické rajóny se pak provádí hodnocení 
sou�asného stavu, kdy se porovnávají zdroje a odb�ry v m�sí�ním kroku. 

Napjatá bilance 

Napjatá bilance mezi zdroji a odb�ry podzemních vod je v hodnocených 
hydrogeologických rajonech, kde stanovený pom�r MAX/MIN p�esahuje 50 %. Jedná 
se o rajony 5222 Boskovická brázda – jižní �ást (73%) a 4232 Ústecká synklinála v 
povodí Svitavy (186 %). U ostatních HGR jsou hodnoty MAX/MIN v rozmezí  1 % až 39 %.
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Rajon 5222 – Boskovická brázda – jižní �ást 

Z HGR 5222 bylo v roce 2011 odebráno 1 255 527 m3 podzemní vody. Nejvýznamn�jší 
odb�ry jsou: VAS Brno-venkov - Tet�ice (401 860 m3), VAS Brno-venkov - Ivan�ice (313 080 
m3), SvaK, Vodárna Zbýšov – JÚ Zbýšov (194 031 m3). 

Specifický odtok podzemní vody je dán ze zaslaných hodnot �HMÚ v pr�m�ru 
0,74 l/s.km2, plocha rajónu 128,9 km2. V nejnep�ízniv�jším m�síci (prosinec) byl pom�r 
MAX/MIN 68 %.  

Hodnocení hydrogeologického rajonu 5222 

HGR 5222 

M�síc Odebrané množství (l/s) P�írodní zdroje 2011 (l/s) 
P�írodní zdroje - 

období 1981/2010 
(l/s) 

I. 34,9 138 85 
II. 40,5 134 98 
III. 36,9 122 124 
IV. 42,5 124 153 
V. 42,8 103 135 
VI. 43,3 91 122 
VII. 38,9 82 117 
VIII. 38,7 82 104 
IX. 40,9 73 95 
X. 38,0 69 83 
XI. 40,4 63 76 
XII. 40,1 59 76 

HGR 5222
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Rajon 4232 - Ústecká synklinála v povodí Svitavy 

Z HGR 4232 v �ásti povodí Dyje bylo v roce 2011 odebráno 29 579 857 m3 podzemní 
vody. Více než 93 % z vykázaného odb�ru je odebíráno z B�ezové - Brn�nce, kde se 
nachází prameništ� I. a II. b�ezovského vodovodu zásobujícího m�sto Brno pitnou vodou 
(27 572 149 m3). P�es 500 tis. m3 odebírají z HGR 4232 Vodárenská Svitavy – Svitavy, Lány 
(721 221 m3) a Vodárenská Svitavy – Svitavy, Olomoucká (539 731 m3). 

Specifický odtok podzemní vody je dán ze zaslaných hodnot �HMÚ v pr�m�ru 
3,64 l/s.km2, plocha rajónu na povodí Dyje 263,4 km2. V nejnep�ízniv�jším m�síci (prosinec) 
byl pom�r MAX/MIN 181 %.  

Hodnocení hydrogeologického rajonu 4232 

HGR 4232 

M�síc Odebrané množství (l/s) P�írodní zdroje 2011 (l/s) 
P�írodní zdroje - 

období 1981/2010 
(l/s) 

I. 893,8 1208 458 
II. 916,3 1268 493 
III. 903,0 1240 574 
IV. 938,7 1204 675 
V. 966,4 1157 652 
VI. 973,2 1076 624 
VII. 928,6 947 610 
VIII. 929,7 843 583 
IX. 912,0 759 534 
X. 965,0 670 496 
XI. 976,3 600 472 
XII. 952,1 526 457 
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4.2. Hodnocení jakosti podzemních vod 

Zm�nou vodního zákona �. 254/2001 Sb. (novela 150/2010 Sb.) a zm�nou vyhlášky 
�.20/2002 Sb. (novela 93/2011 Sb.) byla provozovatel�m zrušena povinnost m��it a hlásit 
jakost podzemní vody.  

Jakost podzemní vody v devíti ukazatelích (chloridy, amonné ionty, dusi�nany, sírany, 
chemická spot�eba kyslíku manganistanem, m�
, kadmium, olovo, pH) je hodnocena z údaj�
monitoringu na objektech státní sít� v Hydrologické bilanci �eské republiky 2011 vydané 
�HMÚ. 

5. ZÁV�R  

Bilan�ní hodnocení množství  podzemních vod za rok 2011 bylo provedeno podle 
stejné metodiky a ve stejných hydrogeologických rajonech jako v p�edchozích letech 2007, 
2008, 2009, 2010. Oproti p�edchozímu roku 2010 došlo k mírnému vzr�stu po�tu odb�r� (o 
1,6%) a k mírnému poklesu celkového objemu odebrané podzemní vody (o 2,2%); zm�ny 
nepovažujeme za významné. Celkový objem odebrané podzemní vody, po�ítaný 
z ohlášených odb�r�, �inil v r. 2011 61,8 mil m3. Odebraná podzemní voda byla z 90% 
využita pro vodárenské ú�ely, tedy v souladu s ustanovením §29 odst. 1 vodního zákona. 

Napjatý stav byl pozorován ve dvou hydrogeologických rajonech, a to  
v hydrogeologickém rajonu 4232 – Ústecká synklinála v povodí Svitavy, a 5222 – Boskovická 
brázda (jižní �ást). Oproti lo	skému roku se zlepšil stav v hydrogeologickém rajonu 2242 – 
Ku�imská kotlina. Situace v hydrogeologickém rajonu Ústecká synklinála v povodí Svitavy je 
za sou�asného stavu osídlení t�žko �ešitelná;  p�í�inou napjaté bilance je trvale vysoký 
odb�r pro m�sto Brno ob�ma b�ezovskými p�ivad��i. Oproti minulému období došlo ke 
zhoršení  bilance v hydrogeologickém rajonu 5222- Boskovická brázda (jižní �ást). Stav 
napjatosti v tomto hydrogeologickém rajonu je vyvolán pom�rem odb�r� a zdroj� v poslední 
t�etin� roku, který sice  p�evýšil 50%, ale lze d�vodn� p�edpokládat, že v jarním období dojde 
k vyrovnání bilance.  

Bilan�ní hodnocení jakosti podzemních vod za rok 2011 bylo provedeno odlišn� od 
p�edchozích let vzhledem k tomu, že novelou vodního zákona zanikla povinnost odb�ratel�
podzemní vody hlásit do vodní bilance výsledky rozbor� odebraných podzemních vod. 
Hodnocení kvality podzemních vod se proto provádí od roku 2011 na jinak definovaném 
souboru vzork�, a to v pozorovací síti �eského hydrometeorologického ústavu. Celkem bylo 
v díl�ím povodí Dyje odebráno 78 vzork�; nej�ast�ji byly limitní hodnoty  p�ekro�eny  
v ukazateli celková mineralizace (25,7%), amonné ionty (23,1%), dusi�nany (17,9%) a 
chloridy (5,1%). Tyto údaje však nejsou vztaženy k jednotlivým hydrogeologickým rajon�m, 
takže porovnání s p�edchozí �asovou �adou není možné. 
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- Zákon �. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 
- Vyhláška MZe �. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, zp�sobu jejího sestavení a o 

údajích pro vodní bilanci 
- Metodický pokyn MZe pro sestavení vodohospodá�ské bilance oblastí povodí ze dne 
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- EUV – souhrn hlášení jednotlivých uživatel� vod za rok 2011 
-     Hydrologická  bilance �R - rok 2011, �HMÚ úsek hydrologie 
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Dyje - Tabulka 23 P�ehled odebraného množství podzemních vod z bilancovaných 

odb�r� v HGR v oblasti povodí Dyje v roce 2011 
Dyje - Tabulka 24 P�ehled odebraného množství podzemních vod a o zdrojích 
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Vodohospodá�ská bilance sou�asného stavu  

Vodohospodá�ská bilance sou�asného stavu (VHB SS) je nedílnou  sou�ástí 
vodohospodá�ské bilance, jejíž zpracování ukládá § 25  zákona �254/2001 Sb.o vodách. VHB SS 
se zpracovává jednou za šest let pro všechny profily vyty�ené v daném povodí jako d�ležitý 
podkladový materiál pro zpracování Plán� oblastí povodí (POP). Krom� toho platná metodika 
ukládá povinnost zpracovat tento druh bilance v profilech, ve kterých byl t�i roky po sob� p�i 
hodnocení bilan�ního stavu minulého roku zjišt�n bilan�ní stav BS5. V sou�asné dob� tuto 
podmínku nespl�uje žádný profil v oblasti povodí Dyje ani v oblasti povodí Moravy. V roce 2011 
dosáhly bilan�ního stavu 5 profily Krásno na Rožnovské Be�v� (listopad), Vyškov a Bezm�rov
na Hané (�íjen) a Rozhraní na Svitav� (listopad a prosinec).  


