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VVýýchozchozíí situace pro ochranu VN situace pro ochranu VN 
ŠŠvihovvihov

Tabulka 1Tabulka 1
VVýývoj potvoj potřřeby vody na eby vody na úúzemzemíí hl.m.Prahyhl.m.Prahy

 

Rok   2000  2005 2010  2015  

Počet zásobených obyvatel t is.obyv.  1184  1192 1200  1155  

Voda vyrobená určená krealizaci (VVR) l/os×den  306  282 285  290  

Voda fakturovaná celkem (VFC)  l/os×den  218  218 225  233  
Voda fakturovaná domácnosti (VFD) l/os×den  143  143 150  155  

Voda fakturovaná ostatní (VFO)  l/os×den  75  75 75  78  

Voda nefakturovaná (VNF)  l/os×den  118  64 60  57  

tis.m3/rok 10  7,2 6,6 6,0 

%  35,1  22,8 20,9 19,7 



VVýýchozchozíí situace pro ochranu VN situace pro ochranu VN 
ŠŠvihovvihov

KvantitativnKvantitativněě dostatedostateččnnýý zdrojzdroj

                                             2002                   2010                            2015  
 Qp  Qd  Qp     Qd        Qp  Qd  
 l/s  
Zdroje pitné vody 
celkem  

6750,0  8800,0  6750,0  8800,0  6750,0  8800,0  

z tohoÚV Káraný  Jizera 
přirozená infiltrace 

950,0  1000,0  950,0  1000,0  950,0  1000,0  

Jizera umělá infiltrace  750,0  850,0  750,0  850,0  750,0  850,0  
Artézké studny Káraný  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  
ÚV Želivka nádrž Švihov  5000,0  6900,0  5000,0  6900,0  5000,0  6900,0  

Voda předaná celkem  504,5  708,2  626,8  901,8  651,6 937,2  

do Středočeského kraje  424,7  598,9  557,2  802,1  582,0 837,5  

Kraje Vysočina  79,8  109,3  69,6  99,7  69,6 99,7  

Potřeba vody celkem  4209,5  5439,4  3944,7  5102,2  3845,5 4976,8  
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Obavy z vObavy z výývoje kvality vodyvoje kvality vody –– eutrofizaceeutrofizace

MoMožžnnáá řřeeššeneníí

•• OpatOpatřřeneníími vmi v povodpovodíí vodvodáárenskrenskéé nnáádrdržže e 
ŠŠvihov omezovat vnos nutrientvihov omezovat vnos nutrientůů do ndo náádrdržže e 
vv takovtakovéé mmíířře, aby se e, aby se úúroveroveňň eutrofizace deutrofizace dáále le 
nezvynezvyššovala. ovala. 

•• Rezignovat na problematickRezignovat na problematickýý vvýývoj vvoj v nnáádrdržži a i a 
naopak zainvestovat vnaopak zainvestovat výýraznou intenzifikaci raznou intenzifikaci 
úúpravpraváárenskrenskéé technologie na technologie na ÚÚV V ŽŽelivka. elivka. 



Zdroje nutrientZdroje nutrientůů vv povodpovodíí nnáádrdržže e 
ŠŠvihovvihov

Obavy z vObavy z výývoje kvality vodyvoje kvality vody –– eutrofizaceeutrofizace

Zdroje zneZdroje zneččiiššttěěnníí

•• BodovBodovéé zdroje, kdy odpadnzdroje, kdy odpadníí voda je voda je 
soustsoustřřededěěna do jednoho mna do jednoho míísta (vysta (vyúúststěěnníí
kanalizace), takkanalizace), takžže ji lze ve ji lze v celceléém mnom množžstvstvíí
podrobit podrobit ččiiššttěěnníí ((čči alespoi alespoňň registraci a registraci a 
mměřěřeneníí, nap, napřř. u odleh. u odlehččovacovacíích komor) ch komor) 

•• NebodovNebodovéé zdroje, kterzdroje, kteréé svou povahou svou povahou 
neumoneumožňžňujujíí centralizovancentralizovanéé ččiiššttěěnníí vv odpadnodpadníí
vodvoděě..



OOššetetřřeneníí bodovbodovýých zdrojch zdrojůů znezneččiiššttěěnníí
SledovanSledovanéé povodpovodíí



OOššetetřřeneníí bodovbodovýých zdrojch zdrojůů znezneččiiššttěěnníí

SledovanSledovanéé povodpovodíí

1)1) Okres PelhOkres Pelhřřimov, imov, 
kraj Vysokraj Vysoččina ina 

2)2) Okres BeneOkres Beneššov, ov, 
StStřředoedoččeskeskýý krajkraj



dotazndotazníík o stavu k o stavu ČČOVOV



OOššetetřřeneníí bodovbodovýých zdrojch zdrojůů znezneččiiššttěěnníí

•• DatabDatabááze evidovanze evidovanýých bodovch bodovýých zdrojch zdrojůů

•• ProvozovProvozováány firmou VODAK Humpolec s.r.o. nebo ny firmou VODAK Humpolec s.r.o. nebo 
obcemiobcemi

•• VelkVelkýý rozptyl technologirozptyl technologiíí od rybnod rybnííkkůů, ko, kořřenovenovýých ch ČČOV aOV ažž
po aktivapo aktivaččnníí procesproces

•• ZnaZnaččnnáá zzáávislost na velikosti obce   vislost na velikosti obce   
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BiologickBiologickýý rybnrybníík k –– obec Radobec Raděějovjov

BiologickBiologickýý rybnrybníík k –– obec Salaobec Salaččova Lhotaova Lhota



OOššetetřřeneníí bodovbodovýých zdrojch zdrojůů znezneččiiššttěěnníí

KKČČOV OV 
ChmelnChmelnáá
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ČČOV OV ŽŽeliveliv



OOššetetřřeneníí bodovbodovýých zdrojch zdrojůů znezneččiiššttěěnníí

ČČOV HoOV Hořřepnepnííkk



OOššetetřřeneníí bodovbodovýých zdrojch zdrojůů znezneččiiššttěěnníí

ČČOV OV 
Pacov Pacov 

PPřřed ed 
rekonstrukcrekonstrukcíí



OOššetetřřeneníí bodovbodovýých zdrojch zdrojůů znezneččiiššttěěnníí

ČČOV PelhOV Pelhřřimov I a II imov I a II 

kontinukontinuáálnlníí rekonstrukce rekonstrukce 

PPřříísnsnýý dohled nad dohled nad 
kvalitou odtokukvalitou odtoku



OOššetetřřeneníí bodovbodovýých zdrojch zdrojůů znezneččiiššttěěnníí

Další možné bodové zdroje znečištění

• neregistrované (nejsou v evidenci vodopr. 
úřadů)
• vypouštění splaškových vod bez jakéhokoli 
čištění
• charakteristické pro malá sídla 
• v ploše vytvářejí zatížení podobné difúzním 
zdrojům 
• jejich podíl na celkovém vnosu nutrientů do 
nádrže významný, nutno upřesnit výši podílu     



OOššetetřřeneníí bodovbodovýých zdrojch zdrojůů znezneččiiššttěěnníí

BiologickBiologickáá nnáádrdržž –– ZD ZhoZD Zhořřecec

MokMokřřad u obce Arnead u obce Arnešštovicetovice



OOššetetřřeneníí bodovbodovýých zdrojch zdrojůů znezneččiiššttěěnníí

Trativod Trativod –– obec Bratobec Bratřřiceice

VyVyúúststěěnníí kanalizace kanalizace –– obec Velkobec Velkáá ChyChyšškaka



PlPláány rozvoje vodovodny rozvoje vodovodůů a kanalizaca kanalizacíí úúzemzemíí

krajkrajůů ČČeskeskéé republiky republiky PRVKPRVKÚÚKK

• obsahují koncepci řešení zásobování pitnou 
vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a 
podzemních vod, a koncepci odkanalizování a 
čištění odpadních vod v daném územním celku 

• PRVKÚK obsahují identifikační, demografické a 
bilanční údaje, technická a ekonomická řešení
pro 17 166 obcí a místních částí obcí České
republiky 

• informační systém v oboru vodovodů a 
kanalizací všech stupňů



PorovnPorovnáánníí zzíískanskanýých dat s ch dat s úúdaji PRVKdaji PRVKÚÚKK

PRVKÚ ČR navazuje na další strategické dokumenty a 
dokumenty rezortní politiky, zejména na Koncepci 
vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro 
období po vstupu do Evropské unie na léta 2004 – 2010. 
Rovněž respektuje požadavky vyplývající z následujících 
předpisů Evropských společenství:

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES z 
23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství
v oblasti vodní politiky, 

• směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 o čištění
městských odpadních vod, 

• směrnice Rady 75/440/EHS z 16. června 1975 o 
požadované jakosti povrchových vod určených k odběru 
pitné vody, 

• směrnice Rady 98/83/ES z 3. listopadu 1998 o kvalitě
vody určené pro lidskou potřebu. 



PlPláány rozvoje vodovodny rozvoje vodovodůů a kanalizaca kanalizacíí úúzemzemíí

krajkrajůů ČČeskeskéé republiky republiky PRVKPRVKÚÚKK

• navazují na plány oblastí povodí zpracované
podle zákona o vodách 

• obsahují rozhodující stavby pro splnění
požadavků přechodného období České
republiky 

• jsou základem pro využití fondů Evropských 
společenství a národních finančních zdrojů pro 
výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a 
kanalizací



TabulkovTabulkováá ččáást PRVKst PRVKÚÚKK



TabulkovTabulkováá ččáást PRVKst PRVKÚÚKK



MapovMapováá ččáást PRVKst PRVKÚÚKK



ZÁVĚRY 
• Žádná ze sledovaných ČOV se nejeví jako 
významný zdroj nutrientů do nádrže. 

• Znečištění pochází hlavně ze zemědělství
a z neregistrovaných zdrojů .

• Musíme pečovat o malé přítoky, 
budovat další ČOV a monitorovat 
znečišťovatele 

• Realizace chybějících ČOV, eliminace 
neregistrovaných výpustí. 



DDěěkujeme za kujeme za 
pozornost!pozornost!


