
590/2002 Sb. 
 
   VYHLÁŠKA 
 
   ze dne 19. prosince 2002 
 
   o technických požadavcích pro vodní díla 
 
   Zm ěna: 367/2005 Sb. 
 
   Ministerstvo zem ědělství stanoví podle § 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 
   50/1976  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
   zn ění zákona č. 254/2001 Sb.: 
 
   § 1 
 
   P ředmět úpravy 
 
   Tato vyhláška stanoví technické požadavky pro vo dní díla.^1) 
 
   § 2 
 
   Vymezení pojm ů 
 
   Pro ú čely této vyhlášky se rozumí 
 
   a)  odb ěrným objektem - vodní dílo nebo jeho část, sloužící k odebírání 
   vody z koryta vodního toku nebo z vodní nádrže, 
 
   b)  výpustným  objektem  -  vodní  dílo  nebo  j eho  část,  sloužící  k 
   vypoušt ění vody z vodní nádrže, 
 
   c)  návrhovým  pr ůtokem  - pr ůtok vody použitý pro návrh vodního díla a 
   jeho části s požadovanou periodicitou, 
 
   d)  kontrolním  pr ůtokem  -  pr ůtok  vody  vyskytující se p ři p řirozené 
   povodni s požadovanou periodicitou, 
 
   e)  návrhovou  povod ňovou  vlnou  -  teoretická  povod ňová  vlna ur čená 
   pr ůtokem   vody,   objemem  a  časovým  pr ůběhem  vlny  s  periodicitou 
   odpovídající periodicit ě návrhového pr ůtoku, 
 
   f)  kontrolní  povod ňovou  vlnou  -  pr ůtoková  vlna ur čená kulmina čním 
   pr ůtokem  se  zvolenou  pravd ěpodobností  p řekro čení, objemem a časovým 
   pr ůběhem, 
 
   g) stupn ěm - vodní dílo nebo jeho část v koryt ě vodního toku, kterým se 
   zmenšuje  podélný  sklon  dna koryta vodního tok u a které m ění výškovou 
   úrove ň dna o více než 0,3 m, 
 
   h) shybkou - vodní dílo nebo jeho část, sloužící pro p řevedení vody pod 
   p řekážkou, 
 
   i)  vakovým  jezem  -  jez,  jehož  hradícím uzá věrem je vak, kterým je 
   pružný  pláš ť z plastu nebo pryže p řipevn ěný k pevné spodní stavb ě jezu 
   a napln ěný vodou, 
 
   j)  bezpe čnostním  p řelivným  za řízením  -  za řízení sloužící k ochran ě 
   hráze p řed p řelitím. 
 
   Technické požadavky pro vodní díla 
 
   § 3 
 
   Základní požadavky 
 
   (1)  Vodní  dílo  musí  být  navrženo a proveden o zp ůsobem zajiš ťujícím 
   spln ění  požadavk ů  na  jeho ú čel a sou časn ě spln ění požadavk ů na vodní 



   dílo z hlediska 
 
   a) mechanické odolnosti a stability, 
 
   b)   ochrany   zdraví,   zdravých  životních  po dmínek^2)  a  životního 
   prost ředí, 
 
   c) bezpe čnosti p ři jeho užívání a požární bezpe čnosti,^3),^4) 
 
   d) p řiměřené odolnosti proti zneužití násilnou činností, 
 
   e) ochrany konstrukcí vodního díla p řed ú činky mrazu, ledu a splavenin, 
 
   f) dalších zájm ů chrán ěných vodním zákonem. 
 
   (2)  Technické  požadavky  pro  provedení vodníh o díla jsou ur čeny jeho 
   ú čelem  a  jeho  vazbou  na koryto vodního toku, vodn í nádrž, zdrž nebo 
   jiný  vodní  útvar. P ři návrhu vodního díla se posuzuje i umíst ění sítí 
   technického  vybavení^5)  a  možnosti  p řevád ění  vody  b ěhem  výstavby 
   vodního díla. 
 
   (3)  Vodní  dílo  je  možno  navrhnout  jen  v  lokalit ě s vyhovujícími 
   morfologickými,  geologickými  a hydrogeologický mi podmínkami. P ři jeho 
   navrhování musí být zvážena náro čnost opat ření spojených 
 
   a) se zásahy do zastav ěného území, 
 
   b) se stabilizací navazujícího úseku koryta vodn ího toku, 
 
   c) s ochranou p řed ú činky povodní, 
 
   d) s požadavky ochrany p řírody a krajiny^6) a ochrany zdraví a zdravých 
   životních podmínek. 
 
   (4)  Technické  podmínky  pro  vodní  dílo, kter ým se z řizuje nebo m ění 
   koryto  vodního  toku,  jsou  ur čeny  morfologickými podmínkami území a 
   požadavky  na  minimalizaci  škodlivých ú čink ů vody, chodu led ů a chodu 
   splavenin.  Vedení  trasy  nového  koryta vodníh o toku je ur čeno ú čelem 
   jeho  z řízení  a  navrhuje  se  s  ohledem  na  minimalizac i  st řet ů se 
   zástavbou   v   zastav ěném   území,   pozemními   komunikacemi,  sít ěmi 
   technického  vybavení  území  a  požadavky  ochr any  p řírody a krajiny. 
   Vedení trasy koryta vodního toku v náb řežních zdech se volí v technicky 
   od ůvodn ěných  p řípadech,  p ři  řešení nevyhovující stability b řehů a ve 
   stísn ěných pom ěrech (nap říklad v zastav ěném území). 
 
   (5) Ochranné hráze a zdi podél koryt vodních tok ů se provád ějí tak, aby 
   vytvo řily  dostate čný pr ůto čný profil pro bezpe čné p řevedení návrhového 
   pr ůtoku podle § 11. 
 
   (6)  Technické  podmínky  pro  odkališt ě jsou ur čeny druhem a kategorií 
   ukládaného odpadu.^7) Odkališt ě nesmí být z řízeno v územích, která jsou 
   chrán ěna  nebo  jsou  v  nich  vymezena ochranná pásma po dle zvláštních 
   právních  p ředpis ů^8)  v  aktivní  zón ě  záplavového  území a v území s 
   výskytem   svahových   pohyb ů.   Odkališt ě  pro  ukládání  nebezpe čného 
   odpadu^7)  nesmí  být  z řízeno  v  lokalit ě,  kde  je  nelze hospodárn ě 
   zabezpe čit   proti   porušení  v  d ůsledku  p řekro čení  únosnosti  nebo 
   nadm ěrných deformací podloží, v lokalit ě, kterou nelze zabezpe čit proti 
   zaplavení,  a  tam,  kde  je podstatným faktorem  využití území cestovní 
   ruch nebo rekreace. 
 
   (7)  Pokud  je  sou částí  vodního díla čerpací stanice pro odvedení vod 
   čerpáním,  umís ťuje  se  podlaží její strojovny nad úrovní hladiny vody 
   odpovídající  alespo ň  pr ůtoku  vody,  který se vyskytuje p ři p řirozené 
   povodni  s periodicitou 20 let. Související elek trická za řízení a další 
   za řízení,  která  by  mohla být vodou poškozena, se um is ťují nad úrovní 
   hladiny   vody   odpovídající  alespo ň  pr ůtoku  vody,  který  odpovídá 
   p říslušné  technické  norm ě4)  a  vyskytuje  se p ři p řirozené povodni s 
   periodicitou 100 let. 



 
   (8)  Stavby  sloužící  k  pozorování stavu povrc hových vod se z řizují v 
   takovém míst ě, kde koryto vodního toku není d ěleno na vedlejší ramena a 
   kde  hladina  vody  není  ovlivn ěna  p řirozenou nebo um ělou p řekážkou v 
   koryt ě  vodního  toku.  Stavby  k  pozorování  stavu  pov rchových  nebo 
   podzemních  vod  musí  umožnit  funk čnost  a p řístupnost i p ři pr ůchodu 
   povodn ě,  pokud  se  nejedná  o m ěření minimálních z ůstatkových pr ůtok ů 
   vody. 
 
   § 4 
 
   Zakládání vodních d ěl 
 
   (1)  Založení  vodního  díla  umíst ěného  v  koryt ě vodního toku nebo v 
   míst ě, kde na n ěj mohou p ůsobit ú činky vody, musí spl ňovat požadavky na 
   stabilitu  a odolnost pro krajn ě nep říznivý zat ěžovací stav ú čink ů vody 
   a ú čink ů možných nahodilých zatížení. 
 
   (2)  P ři  zakládání  vodního díla se posuzuje i možná zm ěna pr ůtokových 
   pom ěr ů, zejména pr ůchod povodní, a možná zm ěna režimu podzemních vod. 
 
   (3)  Založení  p řehrady,  hráze  nebo  jezu  musí spl ňovat požadavky na 
   zajišt ění  drenážní  stability  podloží  a omezení pr ůsakového množství 
   vody. 
 
   (4)   Zp ůsob  založení  p řehrady  nebo  hráze,  pop řípad ě  její  části, 
   nap říklad   sdruženého   objektu,  odb ěrného  objektu  nebo  výpustného 
   objektu,  musí  vycházet ze zjišt ěných geologických a hydrogeologických 
   pom ěr ů v míst ě zakládání. Žádná část stavby v podloží p řehrady se nesmí 
   zakládat na piloty, prahy nebo sedla. 
 
   (5)  Podzemní  konstrukce  odd ělující  vnit řní prostory vodního díla od 
   okolního  horninového  prost ředí  se  podle  jejich  charakteru a ú čelu 
   izolují  proti  podzemní vod ě a podle pot řeby se dále chrání p řed jejím 
   negativním p ůsobením. 
 
   (6)  Vodní  dílo,  které se navrhuje v území v d osahu ú čink ů hlubinného 
   dobývání nebo v dosahu seismických ú čink ů, se navrhuje též s ohledem na 
   p ředpokládané  deformace  základové  p ůdy, zp ůsobené projevy d ůlní nebo 
   seismické činnosti. 
 
   Technické požadavky na stavební konstrukce vodní ch d ěl 
 
   § 5 
 
   Obecné požadavky 
 
   (1) Návrh a provedení stavební konstrukce nebo s tavebního prvku vodního 
   díla  musí spl ňovat požadavky ur čené ú čelem vodního díla a požadavky na 
   odolnost  proti  všem p ředvídatelným zatížením a jiným vliv ům, které se 
   mohou  p ři  provád ění  a  užívání  vodního  díla  vyskytnout (nap říklad 
   škodlivé  p ůsobení prost ředí, povodn ě, ledové jevy, mechanické p ůsobení 
   plovoucích p ředmět ů, koroze, ot řesy, teplotní zm ěny). 
 
   (2) P ředvídatelná zatížení a škodlivé vlivy nesmí zp ůsobit 
 
   a) nep řípustné p řetvo ření stavební konstrukce (nap říklad deformaci nebo 
   vznik trhlin), které by mohlo narušit mechanicko u odolnost, stabilitu a 
   užívání vodního díla nebo jeho části, 
 
   b)  poškození  nebo  ohrožení provozuschopnosti připojených technických 
   za řízení  v  d ůsledku  deformace  stavební  konstrukce,  zm ěny  hladiny 
   podzemní  vody nep řízniv ě ovliv ňující základové pom ěry ostatních staveb 
   v okolí vodního díla. 
 
   (3)  Beton používaný pro stavební konstrukci vod ního díla a jeho části, 
   který   p řichází   do   styku  s  vodou,  musí  spl ňovat  požadavky  na 
   vodostavební    betony    z    hlediska   odolno sti,   mrazuvzdornosti, 



   vodot ěsnosti, objemové stálosti, pevnosti a houževnatosti . 
 
   (4)  Návrh  vodního  díla, které umož ňuje nakládání s vodami vyžadující 
   m ěření  množství  a jakosti vody, pop řípad ě měření množství vody vzduté 
   nebo akumulované vodním dílem podle § 10 vodního  zákona, musí zahrnovat 
   za řízení  pro m ěření, odpovídající požadavk ům podle zvláštního právního 
   p ředpisu.^9) 
 
   (5)  Nov ě provád ěné vodní dílo ur čené ke vzdouvání vody, nebo p ři zm ěně 
   stavby stávajícího vodního díla, se toto vodní d ílo vybavuje vodo četnou 
   latí  osazenou  do  výškové  úrovn ě  koruny  hráze nebo limnigrafem pro 
   m ěření výškové úrovn ě hladin. 
 
   (6)  Bezpe čnost p řehrady nebo hráze za povodn ě se posuzuje odstup ňovan ě 
   podle  jejího  významu  z  hlediska  možných  šk od p ři jejím poškození. 
   Význam  p řehrady  nebo  hráze z hlediska možných škod se odvo zuje podle 
   za řazení  p řehrady  nebo  hráze  do kategorie podle zvláštního právního 
   p ředpisu^9a).  Požadovaná  míra bezpe čnosti, vyjád řená pravd ěpodobností 
   p řekro čení  kulmina čního  pr ůtoku  kontrolní  povod ňové vlny, kterou je 
   t řeba p řes vodní dílo bezpe čně p řevést, je upravena v p říloze. Podmínky 
   p řevedení  kontrolní  povod ňové  vlny  p řes  vodní  dílo  jsou upraveny 
   normovými hodnotami^9b). 
 
   § 6 
 
   P řehrady a hráze 
 
   (1)  P ři  ur čení  výškové úrovn ě koruny hráze se vychází z požadavku na 
   bezpe čnost   stavební  konstrukce  proti  p řelévání  vody  se  zvážením 
   spolehlivosti  stanovení  maximální  hladiny  vo dy,  z charakteru území 
   ohroženého zvláštní povodní, z podmínek pro vzni k v ětrných vln, z druhu 
   stavební  konstrukce  hráze,  úpravy  její korun y a z provozních pot řeb 
   hráze. 
 
   (2)  Proti  ú činku vln, ledu, pov ětrnosti a jiným vliv ům se návodní líc 
   sypané  hráze  opev ňuje  zp ůsobem zajiš ťujícím stabilitu hráze i jejího 
   opevn ění  p ři  všech  zat ěžovacích  stavech,  v ůči usmyknutí po svahu a 
   zp ůsobem  vylu čujícím  poškození  opevn ění  tlakem  vody,  vytékající z 
   t ělesa hráze p ři poklesu hladiny vody. 
 
   (3)  Výstavba  sypané  hráze se provádí tak, aby  bylo zajišt ěno spln ění 
   projektem navržených kritérií zhutn ění sypaniny. 
 
   (4)  Zemník  materiálu pro hráz vodního díla, kt eré slouží ke vzdouvání 
   nebo  akumulaci  vody,  se  p řednostn ě  navrhuje v zátop ě budoucí vodní 
   nádrže.  Po ukon čení t ěžby se posoudí stabilita svah ů zemníku a navrhne 
   jejich úprava a rekultivace. 
 
   (5)  Míra  ochrany staveništ ě hráze proti povodni se navrhuje s ohledem 
   na možné dopady p řelití vody nebo protržení rozestav ěné hráze. 
 
   (6)  Ochrana stavební jámy pro založení hráze se  navrhuje úm ěrn ě možným 
   škodám, vzniklým zatopením jámy. 
 
   (7)  Každá p řehrada musí mít nejmén ě dv ě samostatn ě použitelné, funk čně 
   na  sob ě  nezávislé spodní výpusti s t řemi uzáv ěry, p ři čemž za jednu ze 
   spodních  výpustí  lze  pokládat  i  jiné  odb ěrné  za řízení (nap říklad 
   vodárenské odb ěrné za řízení) s kapacitou vyhovující ú čelu vodního díla. 
   U  nov ě provád ěných p řehrad nelze za jednu ze spodních výpustí pokládat 
   jiné   odb ěrné  za řízení,  nap říklad  vodárenské  odb ěrné  za řízení,  s 
   kapacitou  vyhovující ú čelu vodního díla. Hráz m ůže být vybavena jednou 
   spodní  výpustí  pouze  ve  výjime čném  p řípad ě,  a to u vodního díla s 
   ovladatelným  objemem  nejvýše  1  mil.  m3  vod y,  hloubkou  vody  p ři 
   maximální  hladin ě  vody  nejvýše  9  m  nad úrovní dna vtoku do spod ní 
   výpusti  a  nehrazeném  p řelivu,  pop řípad ě  pokud  byl  pro  p řevád ění 
   návrhové povodn ě p ředpokládán pouze p řepad p řes uzav řené uzáv ěry a není 
   požadováno udržování trvalého pr ůtoku vody v koryt ě vodního toku. 
 



   (8)   Kapacita   spodních  výpustí  musí  umožni t  p ři  všech  v  úvahu 
   p řicházejících  hladinách  vody ve vodní nádrži sníže ní hladiny vody na 
   požadovanou  úrove ň  v požadovaném čase a dodržení p ředepsaného postupu 
   prvního  pln ění  vodní  nádrže  s p řiměřenou zabezpe čeností. Vypoušt ění 
   požadovaných  pr ůtok ů  vody  musí  být  možné  i  pouze  jedinou spodní 
   výpustí. 
 
   (9) Každá nov ě provád ěná p řehrada nebo hráz vodní nádrže, pop řípad ě p ři 
   zm ěně  stavby  stávající  p řehrady  nebo vodní nádrže, se p řehrada nebo 
   hráz   vodní   nádrže  vybavuje  bezpe čnostním  p řelivným  za řízením  k 
   bezpe čnému   p řevád ění   vody   za   povodní.   Konstrukce  a  kapacita  
   bezpe čnostního   p řelivného   za řízení   je   dána   mírou  bezpe čnosti 
   odpovídající kategorii vodního díla. 
 
   (10)  Potrubí  nebo  chodba  prostupující  t ělesem  sypané hráze se pro 
   zabrán ění pr ůsak ům vody navrhuje s pr ůtokem vody o volné hladin ě. Pokud 
   je  t řeba  navrhnout  potrubí  s  tlakovým pr ůtokem, ukládá se voln ě do 
   chodby. 
 
   § 7 
 
   Vodní nádrže a zdrže 
 
   (1) P ři návrhu stavební konstrukce vodní nádrže se posuzu je 
 
   a)  propustnost  dna  a  svah ů vodní nádrže a p ředpokládané ztráty vody 
   pr ůsakem, 
 
   b)  stabilita  b řehů  proti  abrazi,  jejich odolnost proti sesouvání a  
   prognóza jejich p řetvá ření v nových podmínkách, 
 
   c) p ředpokládaná zm ěna hydrogeologických pom ěr ů, 
 
   d)  možnost  vyluhování  látek,  jež mohou ohroz it jakost vody ve vodní 
   nádrži, a jejich možný agresivní ú činek na betonové konstrukce, 
 
   e)  splaveninový  režim  pro  prognózu zanášení vodní nádrže a p řípadný 
   návrh   t ěžby   a   nakládání   s  usazeninami,  zejména  u  větších  a 
   št ěrkonosných vodních tok ů, 
 
   f)  založení  jiných  staveb  a umíst ění stávajících kanaliza čních nebo 
   drenážních výústí. 
 
   (2)  Posouzení vlivu vodní nádrže a zdrže na rež im tvorby a chodu led ů, 
   možnosti  tvorby ledových jev ů na konci vzdutí vodní nádrže a ovlivn ění 
   teplotního  režimu  v koryt ě vodního toku pod vodní nádrží se provádí s 
   využitím prognózy ledových jev ů. 
 
   (3)  P ři z řizování vodní nádrže nebo zdrže se v prostoru budou cí zátopy 
   odstraní   zdroje   možného   zne čišt ění,  nap říklad  hnojišt ě,  žumpy, 
   mo čůvkové jímky, silážní a senážní jámy, skládky, h řbitovy, mrchovišt ě, 
   sklady ropných látek nebo obalovny. 
 
   (4)  D řeviny se odstra ňují z prostoru budoucí zátopy vodní nádrže až po 
   výškovou úrove ň stanovenou nejvyšším p ředpokládaným dosahem ú činku vody 
   p ři  hladin ě  zásobního prostoru a ze zdrže až po úrove ň stálého vzdutí 
   vody. 
 
   (5)  V  prostoru  budoucí  zátopy  vodní nádrže se odstra ňují stavby, s 
   výjimkou obtížn ě odstranitelných stavebních konstrukcí, které neovl ivní 
   jakost  vody  a  neomezí provoz a využití vodní nádrže. Stavební su ť se 
   m ůže rozhrnout a p řikrýt zeminou. Neodstran ěné stavební konstrukce musí 
   být vyzna čeny v p říslušné dokumentaci vodní nádrže. 
 
   (6)  Kulturní  vrstva  p ůdy  se  z prostoru budoucí zátopy vodní nádrže 
   odstra ňuje pouze v rozsahu daném požadavky na její další v yužití.^10) 
 
   § 8 



 
   Jezy 
 
   (1)  P ři  návrhu  stavební  konstrukce  jezu  se  posuzuje  možnost jeho 
   energetického  využití.  Prokáže-li  se vhodnost  energetického využití, 
   musí  návrh  jezu zohlednit sou časnou nebo dodate čnou možnost instalace 
   p říslušných za řízení. 
 
   (2)  U  koryt vodního toku s chodem splavenin ná vrh stavební konstrukce 
   jezu  zahrnuje  možnosti  transportu  splavenin přes jez, v četn ě jejich 
   t ěžby a odvozu. 
 
   (3)  P ři návrhu stavební konstrukce vakového jezu se posuz uje nebezpe čí 
   poškození  jezu  plovoucími  p ředměty  a  sunutými  p ředměty  a  riziko 
   úmyslného poškození v dané lokalit ě. 
 
   (4)  Na  dopravn ě  významné  vodní  cest ě^11)  je  sou částí návrhu jezu 
   dispozi ční řešení plavební komory, odpovídající zat říd ění vodní cesty. 
 
   (5)  U  návrhu  stavební  konstrukce jezu, pod n ímž je v koryt ě vodního 
   toku  ří ční  proud ění,  je  nutno  zajistit tlumení energie p řepadající 
   vody,  a  to  zpravidla vývarem nebo ú činnou drsností p řelivné plochy a 
   podjezí. P ři návrhu vývaru se zvažuje vliv stavu koryta vodníh o toku na 
   pr ůtokové pom ěry vody pod objektem, p ředpokládaná manipulace s jezovými 
   uzáv ěry,   manipulace   p ři  chodu  ledu,  manipulace  p ři  provizorním 
   zahrazení n ěkterého jezového pole a manipulace p ři výstavb ě jezu. 
 
   (6) Stavební konstrukce pohyblivého jezu musí um ožnit vyhrazení hradicí 
   konstrukce p řed dosažením kulminace návrhové povod ňové vlny a vylou čení 
   poklesu hladiny vody ve zdrži pod hladinu stáléh o vzdutí vody. 
 
   (7)  P ři návrhu stavební konstrukce jezu se posuzuje ovliv nění pr ůto čné 
   kapacity  stávajícího  koryta  vodního toku v četn ě ochranných hrází nad 
   jezem  a  v  p řípad ě  pot řeby  se  navrhují  opat ření  k zachování této 
   pr ůto čné kapacity. 
 
   (8) P ři návrhu stavební konstrukce jezu se posuzuje ovliv nění stability 
   b řehů  stávajícího  koryta  vodního  toku  v  dosahu vzd utí jezu a jeho 
   ovlivn ění  úrovn ě  hladiny  podzemní  vody  v  okolí,  pop řípad ě  další 
   negativní dopady. 
 
   (9) P ři návrhu stavební konstrukce jezu nebo p ři její zm ěně se posuzují 
   limity   hlu čnosti   a  vibrací  vznikající  p řepadem  vody,  stanovené 
   zvláštními právními p ředpisy^11a). 
 
   § 9 
 
   Stavby, kterými se z řizují, upravují nebo m ění koryta vodních tok ů 
 
   (1)  Sm ěrová  úprava  stavební  konstrukce  stavby,  kterou  se z řizuje, 
   upravuje  nebo  m ění  koryto vodního toku, se navrhuje podle charakte ru 
   vodního  toku  a  místních  podmínek  a nesmí br ánit provád ění údržby v 
   souvisejícím  úseku  koryta  vodního  toku.  P ři  návrhu p řeložky trasy 
   vodního  toku  se sou časn ě řeší zp ůsob využití p ůvodního koryta vodního 
   toku. 
 
   (2)  Volba  hodnoty  návrhového  pr ůtoku pro úpravu koryta vodního toku 
   vychází  ze  zvážení  rizika  možných  ztrát  na   lidských životech a z 
   možných škod zp ůsobených povodní. 
 
   (3)  Návrh  podélného  sklonu  dna,  ší řky,  hloubky  a opevn ění koryta 
   vodního  toku  musí  být  řešen ve vzájemné souvislosti s režimem chodu 
   splavenin  a  musí  zajiš ťovat stabilitu koryta vodního toku, kterou se 
   rozumí stav, kdy nánosy a výmoly neohrožují stab ilitu jeho b řehů. 
 
   (4)  Návrh úrovn ě dna koryta vodního toku musí zohlednit provoz vodn ích 
   d ěl  a  za řízení  v  koryt ě  vodního toku, nap říklad umíst ění výpustí a 
   odb ěr ů  pro  pr ůmysl a energetiku, staveb k vodohospodá řským melioracím 



   pozemk ů  nebo  zaúst ění  stok.  Návrh úrovn ě hladiny vody, odpovídající 
   pr ůtoku  vody,  který  se  vyskytuje  s periodicitou 2 10 dní, se volí s 
   ohledem na úrove ň hladiny podzemní vody v p řilehlém území. 
 
   (5)  Vedení  trasy  koryta  vodního toku uzav řeným profilem se navrhuje 
   pouze  výjime čně  v  zastav ěném území nebo v souvislosti s inženýrskými 
   objekty,  pokud  je toto řešení nezbytné z prostorových nebo provozních 
   d ůvod ů. 
 
   (6)  Uzav řený  profil nebo shybka se navrhují na návrhový pr ůtok, který 
   se  vyskytuje p ři p řirozené povodni s periodicitou 100 let; p ři pr ůtoku 
   vody  v  uzav řeném  profilu s volnou hladinou se navrhuje volný p rostor 
   nad  hladinou  vody  nejmén ě  0,5 m. P ři návrhu uzav řeného profilu nebo 
   shybky  se p řihlíží k nebezpe čí ucpávání, zanášení, k podmínkám zimního 
   provozu a možnostem oprav a údržby vodního díla.  
 
   (7)  Opevn ění  koryta  vodního  toku,  s výjimkou zd ůvodn ěných p řípad ů, 
   nesmí  znemožnit propojení podzemní vody s vodou  v koryt ě vodního toku. 
   V  území  mimo  zastav ěné  území se p řednostn ě volí opevn ění vegeta ční, 
   pop řípad ě opevn ění kombinované z vegeta čních a nevegeta čních prvk ů. 
 
   (8) Návrhový pr ůtok pro mostní objekt p ři k řížení koryta vodního toku s 
   dráhou  a  pozemní  komunikací  nesmí  být  menš í  než  návrhový pr ůtok 
   upraveného  úseku koryta vodního toku nad mostní m profilem. Volná výška 
   mezi   úrovní  hladiny  vody  p ři  návrhovém  pr ůtoku  a  horní  hranou 
   pr ůto čného otvoru nesmí být menší než 0,5 m. 
 
   (9) Podmínky pro k řížení a soub ěh koryta vodního toku s dráhou, pozemní 
   komunikací a vedením jsou upraveny normovými hod notami.^12) 
 
   (10)  P ři  návrhu  úpravy  a  ohrázování koryta vodního tok u se posoudí 
   stavba  za řízení,  která  odleh čí  vyšší  než  návrhový pr ůtok tak, aby 
   nebyla  ohrožena  bezpe čnost  ochranné  hráze.  Toto za řízení se opat ří 
   hrázovými propustmi s hradicím za řízením nebo zpevn ěním. 
 
   § 10 
 
   Stavby  vodovodních  řadů  a  vodárenských objekt ů v četn ě úpraven vody, 
   kanaliza čních  stok  a  kanaliza čních objekt ů v četn ě čistíren odpadních 
   vod,  jakož i stavby k čišt ění odpadních vod p řed jejich vypoušt ěním do 
   kanalizace 
 
   Technické  požadavky pro stavby vodovodních řadů z vodárenských objekt ů 
   v četn ě  úpraven vody, kanaliza čních stok a kanaliza čních objekt ů v četn ě 
   čistíren odpadních vod, jakož i pro stavby k čišt ění odpadních vod p řed 
   jejich vypoušt ěním do kanalizace stanoví zvláštní právní p ředpis.^13) 
 
   § 11 
 
   Stavby na ochranu p řed povodn ěmi 
 
   (1)  Stavební  konstrukce ochranné hráze se navr huje tak, aby nebránila 
   soust ředění  návrhové  povodn ě  do horní části koryta vodního toku. P ři 
   návrhovém pr ůtoku menším, než je návrhový pr ůtok vody, který je upraven 
   normovými  hodnotami^4)a  vyskytuje  se  s  peri odicitou  100  let,  se 
   zabezpe čuje  ochranná  hráz proti porušení p ři jejím p řelévání. Z území 
   chrán ěného  ochrannou  hrází  se  zajiš ťuje  odtok vody. Místo ochranné 
   hráze,  nebo jako její sou část, lze navrhnout mobilní zábranu, spojenou 
   se zemí pevným základem. 
 
   (2)  Hodnota  návrhového pr ůtoku pro stavbu ochranné hráze nebo mobilní 
   zábrany  podle  odstavce  1 odpovídá zp ůsobu užívání, pop řípad ě významu 
   chrán ěných  pozemk ů  a staveb. P ři návrhu parametr ů ochranné hráze nebo 
   mobilní  zábrany  podle  odstavce 1 se posuzuje vliv na pr ůto čné pom ěry 
   horní částí koryta vodního toku. 
 
   (3)   P řevýšení   ochranné   hráze  se  navrhuje  s  ohlede m  na  t řídu 
   hydrologických  údaj ů,  pr ůtokové  pom ěry  koryta  vodního  toku a výši 



   možných  škod  v p řípad ě rozlivu povodn ě. P ři ochran ě území na návrhový 
   pr ůtok,  který  odpovídá  p říslušné technické norm ě^4) a vyskytuje se s 
   periodicitou  100 let, se navrhuje p řevýšení ochranné hráze 0,3 m - 1,0 
   m,  p ři  ochran ě nižší se navrhuje p řevýšení ochranné hráze do 0,5 m. U 
   mobilní  zábrany  podle odstavce 1 je p řevýšení nejmén ě 0,3 m. Pokud je 
   mobilní  zábrana  podle odstavce 1 sou částí ochranné hráze, navrhuje se 
   p řevýšení  této  mobilní  zábrany  shodné  s p řevýšením ochranné hráze, 
   která je stanovena normovými hodnotami^14). 
 
   (4)  Nejmenší  p řípustná  ší řka koruny ochranné hráze je 3,0 m, pouze u 
   ochranných  hrází  nižších než 2,0 m je nejmenší  p řípustná ší řka 2,0 m. 
   Svahy  a korunu ochranné hráze je t řeba chránit vhodným opevn ěním, a to 
   alespo ň  osetím.  Opevn ění  ochranných  hrází  se  navrhuje  na základ ě 
   výpo čtu  unášecích  sil p ři návrhovém pr ůtoku. V projektové dokumentaci 
   se  posuzuje  nutnost  zpevn ění  koruny hráze pro pojezd mechanizm ů p ři 
   údržb ě. 
 
   (5)  Trasa  ochranné  hráze podél nestabilního k oryta vodního toku musí 
   být  navržena  v  takové vzdálenosti od konkávní ho b řehu koryta vodního 
   toku,   aby  v  p řípad ě  jeho  vymílání  nebyla  ohrožena  stabilita  a 
   bezpe čnost  t ělesa  ochranné  hráze.  V  p řípad ě  nezbytného k řížení se 
   slepými rameny koryt vodních tok ů musí být pro zabezpe čení deforma ční a 
   filtra ční  stability  s  ohledem na únosnost podloží navrž ena technická 
   opat ření, odpovídající p říslušným normovým hodnotám.^14) 
 
   (6)  Jako  stavba na ochranu p řed povodn ěmi slouží i suchá nádrž, která 
   je ur čena výhradn ě pro zachycení povod ňové vlny nebo její části a jejíž 
   zátopu  lze jinak obvyklým zp ůsobem využívat. Požadavky na stavbu suché 
   nádrže jsou upraveny normovými hodnotami^14a). 
 
   § 12 
 
   Stavby k vodohospodá řským melioracím, zavlažování a odvod ňování pozemk ů 
 
   (1)  Základní  parametry  hlavního  závlahového  za řízení se stanoví na 
   základ ě pot řeby vody pro zavlažování a pot řeby obsahu živin p ři hnojivé 
   závlaze. 
 
   (2)   P ři   návrhu   hlavního   odvod ňovacího  za řízení  se  vychází  z 
   morfologických  a vodohospodá řských podmínek a sou časn ě se zohled ňují i 
   podmínky pro zem ědělské využití pozemk ů. 
 
   (3)  P ři návrhu stavby k odvodn ění pozemk ů se p řednostn ě volí povrchové 
   odvodn ění  sb ěrnými  p říkopy  a  objekty  na nich, pouze v od ůvodn ěných 
   p řípadech  se  volí  podzemní  odvodn ění  sb ěrnými  a  svodnými  drény, 
   nap říklad  v  zastav ěném  území.  Odvád ění  p řebyte čné vody se navrhuje 
   p řednostn ě  gravita čním zp ůsobem, čerpání se navrhuje výhradn ě tam, kde 
   to vyžadují výškové pom ěry odvod ňovaných pozemk ů. 
 
   (4)  Vzhledem  k prom ěnnosti čerpaného množství vody a dopravní výšky v 
   pr ůběhu  času  a  rovn ěž  z provozních d ůvod ů se p ři návrhu odvod ňovací 
   čerpací   stanice  volí  p řednostn ě  zajišt ění  čerpání  v ětším  po čtem 
   čerpadel stejného výkonu a typu. 
 
   § 13 
 
   Stavby  z řizované k plavebním ú čel ům v koryt ě vodního toku nebo na jeho 
   b řezích 
 
   (1)  Požadavky  na  stavební  konstrukce objekt ů na dopravn ě významných 
   vodních  cestách,  z řizované  k  plavebním ú čel ům v koryt ě vodního toku 
   nebo  na  jeho  b řezích,  a  podmínky  k řížení  vodních  cest  dopravn ě 
   významných stanoví zvláštní právní p ředpis.^15) 
 
   (2)  P ři  návrhu  plavební  komory  se  vždy  zvažuje  pot řeba vody p ři 
   proplavování. 
 
   (3) Pr ůplav, jehož hladina je trvale nebo do časn ě nad hladinou podzemní 



   vody, je nutno opat řit vhodným t ěsněním dna a svah ů. 
 
   § 14 
 
   Stavby k využití vodní energie a energetického p otenciálu 
 
   (1)  Spodní  hrana  vtokového  objektu stavby k využití vodní energie a 
   energetického  potenciálu  ve  vodní nádrži se u mis ťuje výše než spodní 
   hrana  spodní  výpusti,  a to nad úrovní p ředpokládaného zanášení vodní 
   nádrže.  Vtokový  objekt  na  št ěrkonosném  koryt ě  vodního toku nebo v 
   koryt ě  vodního toku s v ětším množstvím splavenin se opat řuje usazovací 
   nádrží. 
 
   (2)  Pro  utlumení  hydraulických  ráz ů vody vyvolaných náhlými zm ěnami 
   pr ůtoku  vody  na  p řívodu vody nebo odpadu vody stavby k využití vodní 
   energie  a energetického potenciálu se navrhuje vyrovnávací komora nebo 
   jiné technické za řízení. 
 
   § 15 
 
   Stavby odkališ ť 
 
   (1)  Návrh  stavební  konstrukce odkališt ě vychází z p ředpokládané doby 
   provozu  za řízení,  produkujícího  ukládaný  odpad.  Odkališt ě  a  jeho 
   objekty  se  navrhují  na  maximáln ě  možné  využití lokality. Sou částí 
   návrhu  je  výpo čet  p ředpokládané  bilance  provozu odkališt ě, jímž se 
   rozumí  množství vypoušt ěné odsazené odpadní vody a jejího zne čišt ění a 
   prokázání ú činností odvod ňovacího systému. 
 
   (2)  Stabilita  hrázového  systému  odkališt ě se posuzuje pro maximální 
   navrhovanou  výšku  a  pro  všechny etapy výstav by a provozu odkališt ě. 
   Sou časn ě se posuzuje možnost nehodové situace, nastávající při p řírodní 
   seismicit ě  oblasti  s  intenzitou  7  st.  MSK  a vyšší, pop řípad ě p ři 
   intenzivní  technické  seismicit ě.  P řevýšení  nejnižšího  místa koruny 
   hráze  nad  maximální  hladinou vody pro návrhov ou povod ňovou vlnu musí 
   být nejmén ě 0,6 m. 
 
   § 16 
 
   Stavby sloužící k pozorování stavu povrchových n ebo podzemních vod 
 
   (1) Stavbou sloužící k pozorování stavu povrchov ých nebo podzemních vod 
   je pevný m ěrný profil (dále jen "vodom ěrný profil"), osazený vodom ěrnou 
   stanicí  nebo  m ěrným  p řelivem  ke sledování množství povrchových vod, 
   za řízení  pro  sledování  jakosti  povrchových  vod  n ebo studna a vrt, 
   sloužící  k  pozorování  hladiny  vody,  pop řípad ě  i jakosti pramen ů a 
   m ělkých zvodní nebo hlubokých zvodní. 
 
   (2)  Vodom ěrná  stanice musí být vybavena p řístroji a za řízeními a musí 
   umož ňovat m ěření hladiny vody s p řesností +/- 10 mm. 
 
   (3)  Vodom ěrný  profil  musí mít pravidelný tvar a rovnom ěrné rozd ělení 
   rychlostí  vody  a umožnit m ěření v celém rozsahu pr ůtoku, pro který je 
   ur čen. 
 
   (4)  Lano  lanovky pro m ěření pr ůtoku vody nesmí být v míst ě nejv ětšího 
   pr ůhybu  mén ě  než 0,5 m nad hladinou vody p ři návrhovém pr ůtoku, který 
   odpovídá p říslušné technické norm ě^4) a vyskytuje se s periodicitou 100 
   let. 
 
   § 17 
 
   Studny 
 
   (1)  Studna  se provádí ze stavebních hmot, kter é odpovídají p říslušným 
   materiálovým  normám.  Studna  pro  odb ěr  podzemní  vody využívaná pro 
   zásobování  pitnou  vodou  se  provádí  z  mater iál ů  podle  zvláštního 
   právního p ředpisu^15a). 



 
   (2)  Konstrukce  studny se provádí tak, aby zabr aňovala vnikání deš ťové 
   vody a ne čistot do studny. 
 
   (3)  Podmínky  umíst ění  a  z řizování  studn ě se stanoví zp ůsobem podle 
   zvláštního  právního  p ředpisu^16)  a  podle  normových  hodnot^16a)  s 
   p řihlédnutím k vyjád ření osoby s odbornou zp ůsobilostí^16b), je-li toto 
   vyjád ření k dispozici. 
 
   § 18 
 
   Hrazení byst řin a strží 
 
   (1)  Technická  opat ření pro stavební konstrukce vodního díla k hrazení 
   byst řin  a  strží jsou navrhována na základ ě stanovení p ří čin zrychlení 
   eroze a narušení ochranné vegetace. 
 
   (2) Technické požadavky na vodní díla k hrazení byst řin a strží stanoví 
   zvláštní právní p ředpis.^16),^17) 
 
   § 19 
 
   Jiné stavby vyžadující povolení k nakládání s vo dami 
 
   (1)  Jinou  stavbou  vyžadující povolení k naklá dání s povrchovými nebo 
   podzemními  vodami  je  nap říklad  rybí  p řechod, kanál, náhon, odpadní 
   kanál nebo štola. 
 
   (2)  Rybí  p řechod  musí  být zajišt ěn p řed nežádoucí manipulací a p řed 
   neoprávn ěným lovem ryb. Návrh rybího p řechodu vychází z 
 
   a) ichtyologického posouzení a údaj ů o druhové skladb ě ryb, velikostním 
   složení,  vlastnostech a migra čních schopnostech jednotlivých druh ů ryb 
   s p řihlédnutím k ro čním obdobím a osv ětlení, 
 
   b)  hydrologického  režimu  vodního  toku, v četn ě chodu povodn ě a chodu 
   splavenin, 
 
   c) možností řízení pr ůtoku vody, 
 
   d) p ředpokládané spolehlivosti jeho provozu a náro čnosti jeho údržby. 
 
   (3)  Kanál a náhon se v části trasy s hladinou vody nad úrovní okolního 
   terénu  opat ří t ěsněním dna i svah ů. Na vhodných místech, nap říklad p ři 
   k řížení s korytem vodního toku, se z řizují odleh čovací p řelivy, kterými 
   se odvád ějí v ětší pr ůtoky vody, než je kapacita kanálu nebo náhonu. 
 
   (4)  Odpadní  kanál  se  navrhuje  a  provádí ob dobně jako um ělá koryta 
   vodních tok ů, s p řihlédnutím ke specifickým podmínkám jeho provozu. 
 
   (5)  Štola  se  navrhuje  v  p řípad ě, že okolní terén neumož ňuje vedení 
   otev řeného  kanálu.  Požadavky  na  provád ění  stanoví  zvláštní právní 
   p ředpis.^18) 
 
   § 20 
 
   Ú činnost 
 
   Tato vyhláška nabývá ú činnosti dnem 1. ledna 2003. 
 
   Ministr: 
 
   Ing. Palas v. r. 
 
   P říl. 
 
   Požadovaná míra bezpe čnosti vodních d ěl p ři povodni 
 



 
--------------------------------------------------- ------------------------------------
--- 
Skupina    Ozna čení    Kategorie   Hodnotící hlediska                  Požadovaná místa 
vodních    výše        vodního                                         bezpe čnosti 
vodního 
děl        škody       díla^9a)                                         díla 
                                                                       ----------------
--- 
                                                                       P = 1/N   N 
--------------------------------------------------- ------------------------------------
--- 
A          Velmi       I. - II.    O čekávají se zna čné ztráty          0,0001   10 000 
           vysoké                  na lidských živo tech 
 
                       II.         Ztráty na lidský ch životech         0,0005    2 000 
                                   jsou nepravd ěpodobné 
--------------------------------------------------- ------------------------------------
--- 
B          Vysoké      III. - IV.  O čekávají se ztráty                 0,001    1 000 
                                   na jednotlivých lidských životech 
 
                                   Ztráty na lidský ch životech         0,005      200 
                                   jsou nepravd ěpodobné 
--------------------------------------------------- ------------------------------------
--- 
C          Nízké       IV.         Škody pod vodním  dílem              0,01      100 
                                   a ztráty z užitk u 
 
                                   Ztráty jsou jen u vlastníka,        0,02 až   50 až 
                                   ostatní škody js ou nevýznamné       0,05   20 
--------------------------------------------------- ------------------------------------
--- 
Vysv ětlivka: N - doba opakování povodn ě vyjád řená v letech. 
 
   1)  §  55  zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách a o zm ěně n ěkterých zákon ů 
   (vodní zákon). 
 
   2)  Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochran ě  ve řejného  zdraví  a o zm ěně 
   n ěkterých souvisejících zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   3)  Na řízení  vlády  č.  163/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické 
   požadavky na vybrané stavební výrobky. 
 
   4) ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod. 
 
   5)  §  3  písm.  k)  vyhlášky  č.  137/1998 Sb., o obecných technických 
   požadavcích na výstavbu. 
 
   6)  Zákon  č.  114/1992  Sb.,  o  ochran ě  p řírody  a krajiny, ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   7)  Zákon  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a o zm ěně n ěkterých dalších 
   zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   8)  Nap říklad  zákon  č.  20/1966  Sb.,  o pé či o zdraví lidu, ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů, § 67 zákona č. 254/2001 Sb., zákon č. 114/1992 Sb. 
 
   9)  Vyhláška  č.  20/2002  Sb.,  o zp ůsobu a četnosti m ěření množství a 
   jakosti vody. 
 
   9a)  Vyhláška  č.  471/2001  Sb.,  o technickobezpe čnostním dohledu nad 
   vodními díly. 
 
   9b) TNV 75 2935 Posuzování bezpe čnosti vodních d ěl p ři povodních. 
 
   10)  Zákon  č.  334/1992  Sb., o ochran ě zem ědělského p ůdního fondu, ve 
   zn ění pozd ějších p ředpis ů. 



 
   11)  Zákon  č.  114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb ě, ve zn ění zákona č. 
   358/1999 Sb. 
 
   11a)  Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochran ě  ve řejného zdraví, ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   Na řízení  vlády  č.  502/2000  Sb.,  o ochran ě zdraví p řed nep říznivými 
   ú činky hluku a vibrací, ve zn ění na řízení vlády č. 88/2004 Sb. 
 
   12)  ČSN  75  2130  K řížení a soub ěhy vodních tok ů s dráhami, pozemními 
   komunikacemi a vedeními. 
 
   13)  Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
   o  vodovodech  a  kanalizacích pro ve řejnou pot řebu a o zm ěně n ěkterých 
   zákon ů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 
 
   14) ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. 
 
   14a) TNV 75 2415 Suché nádrže. 
 
   15)  Vyhláška  č.  222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provo zu v 
   p řístavech, spole čné havárii a doprav ě nebezpe čných v ěcí. 
 
   15a)  Vyhláška  č.  37/2001  Sb., o hygienických požadavcích na výro bky 
   p řicházející do p římého styku s vodou nebo na úpravu vod. 
 
   16) Nap říklad vyhláška č. 137/1998 Sb. 
 
   16a) ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování vodou. 
 
   16b) § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 
 
   Zákon  č.  62/1988  Sb.,  o geologických pracích a o Českém geologickém 
   ú řadu, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   17) Vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadav ky pro 
   stavby pro pln ění funkcí lesa. 
 
   18)  Zákon  č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
   bá ňské správ ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 

 


