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Státní podnik Povodí Vltavy

závod Dolní Vltava, Horní Vltava, Berounka

28 708 km2 plocha povodí

cca 22 000 km vodních toků, z toho 5533 km významných

celkem 110 vodních nádrží a 10 poldrů, z toho je 31 vodních děl I. a II. kategorie

297 pevných jezů

48 pohyblivých jezů

21 plavebních komor na VVC

20 malých vodních elektráren



Kliknutím lze upravit styl předlohy.
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Základním posláním státního podniku je:

• výkon funkce správce povodí, správce významných, určených a dalších
drobných vodních toků, provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, k
nimž má právo hospodařit,

• výkon dalších činností stanovených právními předpisy, Statutem a
Zakládací listinou,

• výkon práva hospodařit s určeným majetkem ve vlastnictví státu,

• nakládání s vodami na vodních dílech v majetku státu, s nimiž má právo
hospodařit za stanovených podmínek,

• zajištění vyjadřovací činnosti k záměrům staveb, zařízení a činností v
povodí Vltavy,
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Základním posláním státního podniku je:

• zajišťování povinností správce vodních toků, správce, správce povodí a
vlastníka vodních děl při ochraně před povodněmi,

• zajišťování odborné pomoci vodoprávním úřadům při jejich činnosti,

• pořizování plánů dílčích povodí pro dílčí povodí Horní Vltavy, dílčí
povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí povodí ostatních přítoků
Dunaje,

• zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, včetně
zajišťování provozního monitoringu jakosti povrchových vod,

• vytváření podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné
využívání vodních toků
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Legislativa

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů

- Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností
souvisejících se správou vodních toků

- Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání
se závadnými látkami a náležitostech havarijního
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých
následků, ve znění pozdějších předpisů
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organizace havarijní služby

Havarijní technik podniku

Jiří Vait – havarijní telefon - 724 453 422
e-mail: jiri.vait@pvl.cz; telefon 221 401 423

Centrální vodohospodářský dispečink - 724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz; telefon 257 329 425

Havarijní technici závodů

ZDV – Ing. Jitka Kotelenská – 722 457 895 
e-mail: jitka.kotelenska@pvl.cz; telefon 257 099 218

ZHV – Ing. Michal Zoubek – 776 562 566
e-mail: michal.zoubek@pvl.cz; telefon 387 683 128

ZBE  – dispečink - 377 307 356
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Soubor preventivních opatření
administrativní

Havarijní plán správce vodního toku
Vodní toky ve správě - § 10 odst. 3) vyhlášky  č.178/2012 Sb.

Smlouva o zajištění havarijní pohotovosti
§ 10 odst. 7) vyhlášky  č.178/2012 Sb.

Havarijní plány objektů, průběžná aktualizace
celkem 36 objektů - § 39 odst.2 písm. a) VZ, vyhl. č.450/ 2005 Sb.

Pravidelné kontroly nakládání se závadnými látkami
1 x za 6 měsíců - § 39 odst. 4 písm. c) VZ

Základní hodnocení rizik ekologické újmy
více než 600 základních hodnocení pro 7 činností (p.č. 9 – 43 ks)
1 podrobné hodnocení - zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě
a o její nápravě a o změně některých zákonů

Protokoly o nezařazení 
celkem 41 objektů - zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
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Soubor preventivních opatření
administrativní

Dohoda o rámcové spolupráci mezi MZE a MV – GŘ HZS

↓
Dohody o spolupráci mezi státním podnikem Povodí  Vltavy
a Krajskými ředitelstvími HZS
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Soubor preventivních opatření
Realizace havarijních profilů

ve spolupráci s HZS
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Soubor preventivních opatření
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Soubor preventivních opatření
Havarijní cvičení
1 x 2 roky, střídání po závodech (Trnávka 2018)
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Havárie

§ 40 VZ

mimořádně závažné zhoršení nebo ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních vod

Oznamovací povinnost - § 41 VZ

Kdo způsobí nebo zjistí havárii je povinen ji neprodleně
hlásit HZS, PČR, případně správci povodí
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Realita ohlašování havárií

- Vodoprávní úřady

- HZS (OSKŠ)

- ČIŽP

- Média

- „Náhodný chodec“

- Původce
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ropné látky

org. látky
ostatní

Struktura ohlášených havárií
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Děkuji za pozornost


