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Plánování v oblasti vod je tradičním nástrojem prosazování tuzemské vodohospodářské politiky. V 50. letech
minulého století obdivovaly náš tehdejší (celo)Státní vodohospodářský plán (SVP) mnohé hospodářsky vyspělé
evropské státy. Později se záměry SVP dostaly do střetu s centrálně plánovaným rozvojem celého „národního“
hospodářství a SVP byl několikrát upravován. Slovo „Státní“v názvu SVP se změnilo na „Směrný“, avšak
základní princip ústředního řízení investic a opatření zůstal zachován. Po vstupu ČR do EU poslední platný
Směrný vodohospodářský plán nahradí Plány oblastí povodí, které byly připraveny ke konci roku 2009.
Z orientačního vyhodnocení jednoho z těchto plánů [18] vyplývá, že v tuzemských plánech oblastí povodí
nebyly zachyceny výsledky a závěry některých závažných výzkumů v Členských státech EU (viz např. [8], [11]
a [12]), které byly realizovány po téměř desetiletém neúspěšném uplatňování směrnice Rady 91/271/EHS
o čištění městských odpadních vod, směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů a později též, směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění.
V tuzemských plánech se nadále silně se prosazuje centrální rozhodování na principu „nařiď, kontroluj a
uplatňuj sankce“.
S vysokou pravděpodobností lze proto očekávat, že tyto přístupy k ochraně vodních zdrojů selžou v tuzemsku
stejně, jako selhaly a byly po roce 2000 prakticky opuštěny ve „starých“ členských zemích EU. V porovnání
s ostatními státy EU se v tuzemsku dosud nedaří nalézt účinný mechanismus pro sanaci zejména nitrátového
znečištění vod. Aktuální průzkumná zpráva EU [18] to výslovně uvádí pro všechny oblasti povodí vymezené na
území ČR (v jiných státech EU jen Wales a Guayana – viz obr. 01_Scénář_CZ_dusík.jpg). Potvrzuje to i
obrázek 02_Dusičnany_u_hráze.jpg [1] týkající se nádrže Švihov na Želivce

Obr. 01_Scénář_CZ_dusík.jpg

Obr. 02_Dusičnany_u_hráze.jpg

Stručné charakterizování nejzávažnějších
současných problémů při využívání nádrže
Želivka-Švihov
a) Charakter zdrojů znečištění v povodí nádrže
Švihov a účelné přístupy k jejich sanaci

Povodí nádrže tvoří charakteristická venkovská
krajina (viz obr. 03_Zelivka_Svihov_let.jpg vpravo)
s rozptýleným osídlením a vyváženým zastoupením
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zemědělských a lesnických pozemků. Krajina v okolí
nádrže připomíná svou neobyčejnou přírodní krásou
spíše severské země (Skandinávie, Irsko, Skotsko).
Ve větší vzdálenosti od nádrže charakterizují ráz
krajiny kromě rozptýlených sídel, polohově i
výškově poměrně členité údolní nivy drobných
potoků s četnými malými nádržemi a rybníky a
vyváženým zastoupením zemědělských a lesních
pozemků v jejich okolí (obr. 04_Horepnik.jpg
vpravo). Je známo, že stejně jako jinde na území ČR
je značná část zemědělských pozemků odvodněna
(většinou systematickými) drenážemi.
Následující tabulka převzatá z podkladu [3] a
doplněná o sloupce s procentním vyjádřením
ukazuje, že největší podíl znečištění ze sídel v souhrnu produkují nejmenší obce nevybavené čistírnami
odpadních vod (ČOV).
Odhad produkce znečištění ze sídelních zdrojů v povodí nádrže Švihov [3].
Obec
Pelhřimov
Pacov
nad 500 s ČOV
nad 500 bez ČOV
200 až 500 s ČOV
200 až 500 bez ČOV
do 200 s ČOV
do 200 bez ČOV
Celkem

tis. obyv.
15,667
4,78
7,447
1,287
1,063
5,61
0,401
17,248
53,503

% obyv.
29,3
8,9
13,9
2,4
2,0
10,5
0,7
32,2
100,0

BSK5
25
3
10,7
7,5
0,4
32,5
0,2
100
179,3

% BSK5
13,9
1,7
6,0
4,2
0,2
18,1
0,1
55,8
100,0

Pcelk
4
1,1
2,6
0,73
0,41
3,2
0,06
9,83
21,93

% Pcelk
18,2
5,0
11,9
3,3
1,9
14,6
0,3
44,8
100,0

Ncelk
74
35
51
11,5
4,8
49,3
4,1
151,8
381,5

% Ncelk
19,4
9,2
13,4
3,0
1,3
12,9
1,1
39,8
100,0

Dusičnanové (nitrátové) znečištění vody v nádrži pochází z velké části ze zemědělských zdrojů. Plošný
monitoring povodí nádrže Švihov [5] potvrdil všeobecně známý jev, že u pozemků s vysokou přirozenou
drenážní schopností (tzv. lehké půdy) a zejména pak u pozemků odvodněných systematickou trubkovou drenáží.
dochází k mineralizaci dusíkatých látek a k následnému vyluhování a vyplavování dusičnanů do potoků jako
recipientů podpovrchových vod. Stejné závěry k zemědělským zdrojům znečištění obsahuje také souhrnná
zpráva projektu ENV.D.2/SER/2009/0002r [18] zachycující stav přípravy Plánů povodí v Členských státech EU
k září 2009.
Některé terminologické nesrovnalosti zjištěné v plánu oblasti povodí [13] a jejich možné důsledky

V tuzemských plánovacích dokumentech, v publikacích určených pro informování obcí a veřejnosti a zvlášť
často ve veřejných médiích se namísto terminologie původně důsledně uplatňované při překladech směrnic EU
často používá profesní hantýrka (např. čistička, likvidace odpadních vod, odkanalizování, „PRVKÚKy aj.)
Oficiálně byly přijaty některé matoucí, se společnou politikou EU nekompatibilní terminy (plošné znečištění,
odvádění odpadních vod, aglomerace, nadobecní kanalizační systémy) a principy (Zásobování pitnou vodou a
odvádění odpadních vod je službou ve veřejném zájmu poskytovanou v prostředí přirozeného monopolu.)
a) Plošné vs. difúzní zdroje znečištění

V obou výše popsaných kategoriích zdrojů znečištění (malá rozptýlená sídla a zemědělství) jde o typicky
difúzní zdroje znečištění, které je třeba řešit ve smyslu článku 10 Rámcové směrnice pro vodu č.2000/60/EC
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zároveň s bodovými zdroji. Od roku 1993, kdy byla založena specializovaná skupina pro difúzní znečištění při
Mezinárodní asociaci pro vodu IWA, existuje v tuzemsku o problematice difúzního znečištění řada publikací.
V monotematickém čísle 6/2003 Vodního hospodářství byly publikovány příspěvky významných tuzemských a
zahraničních odborníku. V poslední době byly zaměřeny na difúzní znečištění v povodí nádrže Švihov např.
články [5] a [6].
V tuzemsku však nebyl termín „difúzní“ znečištění prakticky vůbec zaveden. V transponované tzv. nitrátové
směrnici č. 91/676/EHS a také v plánech oblastí povodí se doposud používá významově velmi odlišný termín
„plošné“ znečištění, který se vztahuje výlučně pouze na nitrátové znečištění ze zemědělských zdrojů.
b) Aglomerace, nadobecní kanalizační systémy, nákladová efektivnost

Do hodnoceného plánu [13] a zřejmě i do všech ostatních tuzemských plánů oblasti povodí dokončovaných ke
konci roku 2009 byly prakticky bez úprav zapracovány tzv. Plány rozvoje vodovodů a kanalizací [14], které
jsou koncepčně zastaralé a také obsahují závažné termínové nesrovnalosti (zejména problematické vymezení
pojmů „aglomerace“ a „nadobecní kanalizační systém“ v následujících dvou obrázcích [2]). Z návrhů opatření
pak v Plánech povodí vyplývá, že rozptýlené malé sídelní zdroje by měly být spojeny do „aglomerací“ a řešeny
jako bodové zdroje ve smyslu směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Vymezené
aglomerace se v případě povodí nádrže Švihov územně překrývají se zranitelnými a citlivými oblastmi
vymezenými ve smyslu přílohy IV, odst.1.iv. Rámcové směrnice pro vodu 2000/60/EC.

Obr. 05_Aglomerace_PRVKÚC.jpg [14]

Obr. 06_Nadobecní_KS.jpg [14]

Tuzemské plány oblastí povodí neberou přiměřeně
v úvahu ani rozhodnutí Evropského parlamentu A5386/2000, ani novější výsledky výzkumů zaměřených
na efektivní realizaci cílů společné politiky EU
v ochraně vod, rozvoji venkova a péči o územní
struktury NATURA 2000 (viz dále).
Obrázek vpravo (07_Závazek.jpg) ukazuje absurdní
manipulace s termíny obec, aglomerace a EO
(ukazatel kapacity čistíren odpadních vod). Podobně
rozporuplné informace byly uveřejněny i v dalších
Denících veřejné správy z 10.4.2008 s titulem
“Strategie financování čištění městských odpadních
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vod“ a z 3.11.2008 s titulem „Dodržíme závazek v čištění odpadních vod?“. Ústředním tématem všech těchto
informací je nedostatek dostupných finančních prostředků na spolufinancování projektů ve státním rozpočtu a
zejména v rozpočtech obcí.
Ve „Strategii financování“ (Zdroj: MZe, MŽP, z 19. 10. 2007) se doslovně uvádí: Jedinými povinnými osobami
se všemi důsledky (zejména sankce podle § 116 odst. 3 vodního zákona) jsou obce bez ohledu na to, zda-li jsou
samy provozovateli kanalizace, resp. dokonce i bez ohledu na to, zda-li kanalizaci v obci vlastní". Je na jejich
uvážení, zda-li tuto povinnost zajistí smlouvou (např. v rámci větší ČOV pro více obcí) nebo vybudováním nové
kanalizace a ČOV. Jejich povinností je toto nějakým způsobem zajistit.
Je překvapivé, že nikoho v průběhu dlouhých diskusí nenapadlo, zda „aglomerace“ účelově definované v letech
2004 až 2005 pro plány rozvoje kanalizací a „posvěcené“ usnesením vlády č. 1391/2006 by neměly být zásadně
přezkoumány. Naopak se obrátili na Evropskou komisi (EK) s otázkou kterou „aglomeraci“ lze ve smyslu
směrnice č. 91/271/EHS považovat na „vyřešenou“. Vzhledem k článku 1b) předmětné směrnice byla odpověď
EK nasnadě: „Aglomerace splňuje požadavky směrnice tehdy, je-li v ní zajištěn stupeň čištění odpovídající
velikosti aglomerace. Pokud není vybudování kanalizace a ČOV vhodné z důvodu příliš vysokých finančních
nákladů (ekonomické náročnosti), použijí se individuální nebo jiné vyhovující systémy čištění.“ Zdůrazňuje se
tím rozdíl mezi ekonomickou náročností (lze finanční prostředky vůbec reálně opatřit ?) a ekonomickou
efektivností (za jak dlouho se investice zaplatí ?) zavedenou v plánech rozvoje vodovodů a kanalizací.
c) Očekávatelné důsledky v případě nesplnění závazků ČR vůči EU

Při nesplnění požadavků, které se ČR zavázala splnit do konce roku 2010 hrozí finanční sankce, kterou
uplatňuje EK vůči členským zemím cestou písemných varování (od vysvětlení až po poslední varování
s požadavkem nápravy). Poté předá EK své zjištění Evropskému soudnímu dvoru (ESD), který rozhodne
o přestupku a vydá rozsudek o porušení práva. EK pak zveřejní, že rozsudek nabyl právní moci, zašle
členskému státu stanovisko s důvody pro uvalení sankce a předá žalobu ESD. Ten žalobu projedná a vynese
rozsudek, který již obsahuje sankce (finanční postih), a to buď pevnou jednorázovou částku (za nedodržení
"zpětně") anebo průběžnou pokutu po dobu, dokud není porušení napraveno (odstraněno). Oba typy sankcí však
lze uplatnit najednou, aby vymáhání včetně postihu za minulé období bylo naplněno.
Legislativa ČR uplatňuje vynucování povinností
vyplývajících z vodního zákona, což se dotýká všech
obcí, jejichž současně zastavěné území je zdrojem
znečištění o velikosti nad 2000 EO, včetně těch, které
dosáhnou této velikosti do 31. prosince 2010.
d) Hypertrofie vody v nádrži Želivka-Švihov

Zatížení nádrže Švihov živinami z bodových i
nebodových (difúzních) zdrojů [4] může mít velmi
nebezpečné důsledky. Většina monitorovaných
ukazatelů kvality vody vykazuje zhoršující tendence,
takže je jen otázkou času, kdy nádrž dosáhne stádia
hypertrofie, zavedeného po roce 1960 k původní
třístupňové škále úživnosti vody (oligo-, mezo- a
eutrofie). Vyznačuje extrémním růstem řas který byl
zjištěn i na přítocích a ramenech nádrže Švihov [4]
(viz obr. 08_sinice_Sedlický.jpg). Mimořádně
škodlivé jsou kyanobaktérie Microcystis aeruginosa
a Anabaena flos squa (viz obr. 09_sinice_mikro.jpg).
Na zemi se tyto organismy vyskytují již několik miliard let, protože jsou schopny přežívat i v krajně
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nepříznivých růstových podmínkách – za mrazu i horka, vyschnutí, nedostatku živin apod. Za příznivých
podmínek se rychle rozmnožují a dosahují koncentrací 10 4 až 10 6 buněk/L. Vláknitá struktura a husté kolonie
sinic brání jejich spásání vodní faunou. Mohou produkovat toxiny, které omezují využitelnost postižených vod
pro rekreaci (plavání, sportovní rybaření, plavba), ohrožují systémy úpravy a zásobování pitnou vodou a
poškozují komerční rybářství, akvakultury Jsou toxické pro ptáky a další organismy včetně člověka.
Kontrola hypertrofních podmínek a kvetení kyanobaktérií je mimořádně obtížná, omezení přísunu živin do
nádrží nepostačuje. Rozsáhlé studie a monitoring nádrže Švihov (včetně jejích tzv. předzdrží Sedlice, Nĕmčice,
Trnávka) prokázaly vysoký potenciál dosažení hypertrofie vody a reálné nebezpečí kolapsu celého systému
zásobování vodou sloužícího pro 1,2 milionu obyvatel Velké Prahy a několika dalších stovek tisíc obyvatel ve
Středních Čechách a v kraji Vysočina. Plány sanačních opatření pro dotčenou část povodí Želivky, pro příslušné
okrsky podzemních vod, pro nádrž Švihov a koneckonců pro celý systém zásobování Prahy vodou musí být
založeny na komplexním výzkumu klíčových problémů a zaměřen na specifické symptomy znečištění. Součástí
výzkumu musí být monitorování a vyhodnocením zátěží a zdrojů znečištění, vyhodnocení kvality vody a
ekologického stavu toků a nádrží, kalibrace a verifikace dat a výběr vhodných modelů pro odvození
alternativních opatření.
Legislativní předpisy a požadavky související s ochranou vody v EU a jejich interpretace v ČR
a) Principy subsidiarity a proporcionality v EU

Princip subsidiarity má v rámci EU zajistit, aby všechna opatření byla přijímána co nejblíže občanům, tedy na
nejnižším stupni správy, který umožňuje jejich realizaci nebo výkon. Na úrovni EU se nepřijmou opatření
(s výjimkou oblastí spadajících do výlučné pravomoci EU), pokud je efektivnější učinit tato opatření na národní,
regionální nebo lokální úrovni. Princip subsidiarity je úzce svázán s principy proporcionality a nezbytnosti,
které vyžadují, aby aktivity Unie nepřekročily rámec opatření nutných k realizaci cílů Smlouvy o Evropské unii.
Podle všeobecné encyklopedie DIDEROT z roku 1999 jde o právní pojem, podle něhož má být každá aktivita
státu a společnosti jen podpůrná (subsidiární), tj. jen v takových úkolech, na jejichž řešení nemůže stačit nižší
jednotka (zejména rodina).
Podrobné informace o významnosti a principech subsidiarity v EU lze získat z Internetu pomocí z dostupných
vyhledávačů po zadání hesla „Subsidiarita v legislativě EU“, nebo „Subsidiarity' in EU legislation“.
Principy subsidiarity (včetně samotného termínu) jsou v tuzemsku téměř neznámé. Když (přímo nevolený)
prezident republiky při ratifikaci tzv. Lisabonské smlouvy nerespektoval souhlasná stanoviska obou komor
Parlamentu ČR (přímo volených představitelů) a čekal se svým podpisem na výsledek referenda v Irsku (!), šlo
velmi pravděpodobně o zanedbání principu subsidiarity. Zřejmě také proto bylo váhání s konečným podpisem
ratifikační smlouvy vnímáno v zahraničí (např. irským delegátem přítomným na únorovém semináři v Praze)
jako obstrukce. Obdobně nepochopitelné zejména pro odborníky ze starých členských zemí EU je tuzemské
vymezení „aglomerací“, vyhlášení „přirozeného“ monopolu nebo podmínky 85%ního připojení obyvatel
„aglomerací“ na ústřední kanalizaci a čistírnu, pokud se zároveň argumentuje, že na tyto tuzemské anomálie
není dostatek finančních prostředků ani ve státním rozpočtu, ani v obecních rozpočtech, a pokud přitom dochází
k několikaletému zdržení termínu zahájení nápravných opatření.
b) Časové a věcné požadavky Rámcové směrnice pro vodu 2000/60/EHS

Evropský Parlament (EP) ve svém rozhodnutí A5-386/2000 mj. konstatoval, že ani po 10 letech platnosti
směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a zejména směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před
znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů nedošlo k žádnému významnému zlepšení ani v nitrátovém
znečištění vodních toků, ani v eutrofizaci moří. EP přitom přímo odkázal na článek 10 a na ostatní ustanovení
Rámcové směrnice pro vodu 2000/60/EC, specifikoval celou řadu doporučení a požadavků směřovaných ke
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Komisi, "starým i novým" členům EU [8] a vyhlásil, že je třeba trvat na důsledném splnění základního
požadavku Rámcové směrnice, tj. dosáhnout požadovaného dobrého stavu všech vod EU do roku 2015.
c) Prodloužení lhůt a méně přísné cíle v tuzemských plánech povodí

„V plánech oblastí povodí jsou navrženy programy
opatření s jejich časovým a finančním plánem...
(odhadované) dopady opatření na celkový stav
povrchových a podzemních vod … budou
nevýznamné a nedojde tak do roku 2015 ve většině
případů ve vodních útvarech k zásadnímu zvratu
z kategorie nevyhovujícího stavu na vyhovující…“
Předcházející konstatování je zkrácená citace z [15]
a týká se plánů oblastí povodí Moravy a Dyje. Z
obrázku 10_Plánov_období.jpg převzatého z [1]
však vyplývá totéž pro plán oblasti povodí Horní
Vltavy [13] zahrnující povodí nádrže Švihov.
Rámcová
směrnice
2000/60/EHS
připouští
prodloužení lhůt nebo stanovení méně přísných cílů, pokud jsou předmětné vodní útvary natolik ovlivněny
lidskou činností nebo pokud jsou jejich přírodní podmínky takové, že by dosažení cílů bylo neproveditelné nebo
neúměrně nákladné. Příslušné důvody pro prodloužení lhůt nebo stanovení méně přísných cílů se pak uvádějí
v plánech povodí a přezkoumávají se každých 6 let. V kapitole C.3.1.3 na straně 56 Plánu oblasti povodí Dolní
Vltavy [13] je uveden seznam vodních útvarů
s předpokladem prodloužení lhůt pro dosažení cílů,
dosažení méně přísných cílů nebo dočasného zhoršení
stavu se zdůvodněním, proč opatření navržená ve
vodním útvaru pravděpodobně nezabezpečí dosažení
vyhovujícího stavu.
Vzhledem nepříznivému hodnocení ČR na mezinárodní
konferenci konané 2. a 3. dubna 2009 v Bruselu (obr.
11_Vyhovující vody.jpg vpravo) a se zřetelem na výše
citované
rozhodnutí
A5-386/2000
Evropského
parlamentu k plnění nitrátové směrnice a z argumentů
shrnutých do následující tabulky lze s vysokou
pravděpodobností soudit, že žádný z důvodů nebude
uznán jako dostatečný pro nesplnění vytýčených cílů.
Zdůvodnění prodloužení lhůty do r. 2027
Není známa příčina nedosažení nevyhovujícího stavu
Neví se, jakým způsobem vyhovujícího stavu dosáhnout
Opatření, která by vedla k zabezpečení vyhovujícího stavu,
nejsou připravena.
Navrhují se opatření, jejichž předpokládaný účinek se projeví
až v průběhu dalšího plánovacího cyklu
Navrhují se opatření, jejichž účinek se projeví až na základě
určitých specifických jevů (povodeň)
Pro dosažení vyhovujícího stavu není dostatek finančních
prostředků.
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Při nedostatku finančních prostředků je třeba ve smyslu ustanovení směrnice 91/271/EEC v čl. 2 hledat
především "přiměřené způsoby čištění" a podle čl. 3 "namísto sběrných systémů vybudovat individuální nebo
jiné vyhovující systémy dosahující téže úrovně ochrany životního prostředí". V úvahu přicházejí zejména malé
umělé mokřady navržené a realizované např. podle nejnovějších výzkumných poznatků v Norsku [19].
Kooperační dohody dodavatelů vody se zemědělci a obcemi

Kooperační dohody dodavatelů vody se zemědělci nebo jinými subjekty hospodařícími v ochranných pásmech a
zranitelných zónách zdrojů vody určených pro veřejné zásobování obyvatel pitnou vodou se v současné době
pokládají za účinný nástroj pro efektivní plnění cílů společné politiky EU ve vodním hospodářství, ochraně
prostředí a rozvoji venkova. Kooperační dohody jako vhodný přístup k sanaci difúzních zdrojů znečištění
jmenovitě uvádí aktuální průzkumný dokument EU [18]
V současné době jsou ve „starých“ členských zemích EU (zejména v SRN, Itálii, Francii a Rakousku) uzavřeny
stovky smluv o kooperačních dohodách. Následující informace o těchto dohodách jsou založeny na podkladech,
které tuzemským odborníkům poskytl Dr. Ingo Heinz, bývalý dlouholetý vedoucí vědecký výzkumník na
Univerzitě v Dortmundu a současné době mezinárodně uznávaný konzultant v oblasti vodohospodářské
ekonomie a politiky. V letech 1999-2002 byl hlavním koordinátorem výzkumného úkolu EU zaměřeného na
rozšiřování kooperačních dohod v EU. Výsledky tohoto výzkumu přednesl na mezinárodní konferenci IWA
v Amsterodamu 2002 [10]. Následně na to, vždy na žádost české strany, informoval o výsledcích v časopisu
Vodní hospodářství č. 6/2003 [11] také na mezinárodním semináři „Voda v krajině – Management kvality a
trvale udržitelného využívání [12]. Dr. Heinz také operativně doporučil, že nejvhodnějším vzorem pro tuzemský
systém Želivka-Švihov by mohl být vodárenský systém Wahlbachtalsperrenverband zásobující pitnou vodou
město Bonn a další německé obce. Zprostředkoval tuzemským odborníkům jednodenní pracovní exkurzi na
německý systém.
a) Charakteristické rysy uzavíraných kooperačních dohod?

Formální náležitosti kooperačních dohod jsou v současné době velmi dobře definovány a vyzkoušeny
na stovkách případů v různých zemích EU. Všechny smlouvy respektují následující zásady:


V souladu s ustanoveními směrnice Rady 96/61/ES se dává přednost preventivním opatřením před
nápravnými činnostmi.



Každá ze zúčastněných stran má zájem, aby dosažení vytýčených vodohospodářských cílů bylo pro ni co
nejhospodárnější, tj. sleduje se strategie dvojího užitku (tzv. win-win).



Místně specifické cíle nesmějí být dosahovány za cenu neúměrných finančních nákladů



Zemědělci se ve smlouvách zavazují plně dodržovat omezení stanovená v jiných předpisech, např.
v nitrátové směrnici



Díky zdarma poskytovanému poradenství zemědělci vědí a sami rozhodují, jak efektivně upravit své
hospodářské postupy



Všechny závazky se formulují jako ekonomicky efektivní řešení místně specifických vodohospodářských
problémů

b) Směrnice reformované společné zemědělské politiky EU zapracovávané do kooperačních dohod

Do uzavíraných smluv o kooperačních dohodách se povinně začleňují následující dvě směrnice EU:


Směrnice 1782/2003 o tzv. „křížové shodě“ („Cross Compliance“ Regulation 1782/2003) podmiňující
poskytování přímých plateb zemědělcům v závislosti na dodržování environmentálních norem (ochrana
vod, bezpečnost potravin, zdraví zvířat aj.) a
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Směrnice 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova („Support for Rural Development“ Regulation
1698/2005) převádějící finanční podpory do zemědělství z environmentálních programů na podporu
správné zemědělské praxe.

Uplatnění kooperačních dohod na vodárenském systému Wahlbachtalsperrenverband
c) Orientační technické parametry systému Wahlbachtalsperrenverband

Využitelný objem vody v nádrži o hladinové ploše asi 7,2 km2 je 41,3 mil. m³ (navíc 2 mil. m³ při průtoku
velkých vod). Objem nádrže odpovídá průměrnému průtoku Rýna v profilu Bonn asi za 5 ½ hodiny. V roce
2006 tvořila dodávka pitné vody z nádrže Wahnbach
55 % celkové dodávky pitné vody vyprodukované
sdružením Wahlbachtalsperrenverband (viz hráz
nádrže a úpravnu vody na satelitním snímku Google
12_Wahl_hráz_a_úpravna.jpg ). Sdružení kromě
údolní nádrže Wahnbach využívá další tři menší
zdroje vody. Soustava dodává pitnou vodu asi pro
milion obyvatel. Hlavním zákazníkem je město Bonn,
které uplatňuje své požadavky prostřednictvím
zástupců v dozorčí radě vodárenského sdružení.
Povodí nádrže je protáhlé, členité s velkým
množstvím malých potoků. Nadmořská výška
pozemků v povodí se pohybuje v rozmezí od 80 m
n.m, do asi 380 m n.m. Na zemědělské půdě v povodí
nádrže o celkové výměře asi 14 000 ha hospodaří
celkem asi 300 farmářů. z toho pozemky 48 farmářů
leží v povodí v celém rozsahu, pozemky ostatních
farmářů zasahují do povodí nádrže jen částečně. Zvláštností dané oblasti je velký výskyt jemnozrnných
sprašových půd, kterém jsou značně náchylné k vodní erozi a také k vnitřní mechanické sufózi.
V povodí nádrže byla vyhlášena ochranná pásma (první, druhé vnitřní a vnější, a třetí) výnosem okresního úřadu
v Kolíně n.R. (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln) z 14. května 1993. Vymezení těchto ochranných
pásem prakticky odpovídá metodice dříve používané v tuzemsku pro vymezováním pásem hygienické ochrany
vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou vodou.
d) Nezávislý expert-poradce a jeho úloha v koordinačních dohodách

Jako nezávislého experta a poradce v oborech vodního hospodářství, zemědělství a půd zaměstnává sdružení
Wahlbachtalsperrenverband pana Michaela Schmidta, který je zodpovědný za poskytování komplexního
poradenství souvisejícího s kooperačními dohodami uzavřenými mezi sdružením a zemědělci hospodařícími
v povodí údolní nádrže (a také v ochranných zónách dalších tří menších zdrojů vody využívaných sdružením).
Pana M. Schmidta jako vhodného partnera pro jednání doporučil a jeho účast zabezpečil Dr. Heinz, protože
zkušený poradce v oborech vodního hospodářství, zemědělství a půd se pokládá za klíčovou funkci jak pro
úspěšné zavedení kooperačních dohod, tak pro operativní řešení možných problémů. Ve spolkovém státu
Severní Porýní – Vestfálsko musí být poradce doporučen vodohospodářskou a zemědělskou komorou, které
požadují, aby bydlel v blízkosti místa působení. Poradce také musí být přijatelný jak pro zástupce vodárenského
sdružení, tak pro představitele zemědělců.
Podle informací pana M. Schmidta první kooperační smlouvy dodavatele vody se zemědělci byly uzavřeny již
v roce 1989, a to s vědomím vlády spolkové země Horní Porýní – Westfálsko. S vládou spolkové země byla od
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počátku dosažena dohoda, že poplatek za odběr vody (v současném době 4 eurocenty/m3), nebo jeho část bude
vláda vracet dodavateli vody, aby jako nezisková organizace takto utvářený finanční zdroj využíval k hrazení
výdajů vyplývajících z kooperačních dohod a smluv.
Dodržují se přitom další výše zmíněná doporučení a požadavky Evropského parlamentu, např. tím, že

platné směrnice EU se plně respektují, a finanční podpory nenaruší rovnovážnou konkurenceschopnost
mezi Členskými státy EU,

analýzy, specifické informace a expertní doporučení týkající se potřeby hnojení jednotlivých půd a
plodin a jiné odborné služby se poskytují farmářům zdarma

zdroje znečištění vodního zdroje se přednostně omezují vyséváním vhodných meziplodin a jinými
přírodě blízkými postupy, výsledky se podrobně monitorují a analyzuji,
Finanční podpory se vyplácejí až po průkazném dosažení specifikovaných cílů na přesně specifikovaných
blocích pozemků, přičemž se rozlišují


podpory podle opatření provedených a hrazených v závislosti na výměře pozemků (např. zatravnění,
pěstování meziplodin nebo krycích plodin)



podpory podle obsahu živin – látek znečišťujících vodu v půdě (např. obsah reziduálního dusíku na
podzim)



jiné druhy podpor doporučené odpovědným poradcem, dohodnuté oběma smluvními stranami a přesně
specifikované v uzavřených smlouvách.

Na závěr jednání předvedl pan M. Schmidt účastníkům jednání strojní vybavení zakoupené sdružením a sloužící
zejména pro odběr a analýzy půdních vzorků (speciálně vyrobené automobily a traktory se závěsným vrtným
zařízením plně kontrolovaným „palubním“ počítačem a určováním pozice systémem GLS.
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