
VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
červenec 2001 ročník XI částka 7

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

6.
METODICKÝ POKYN

odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro navrhování,
výstavbu a provoz suchých nádrží

V současné době je v ČR v provozu asi 50 suchých nádrží postavených za účelem ochrany před povodněmi.
Další nádrže jsou, v návaznosti na extrémní povodňové situace z posledních let, v přípravě, resp. ve stadiu
zpracování projektu. Dosud však neexistuje žádný speciální předpis, který by doporučoval či upravoval
postupy pro navrhování, projektování, výstavbu a provoz suchých nádrží. V současné praxi je při navrhování
suchých nádrží používána zejména ČSN 75 24 10 – Malé vodní nádrže (MVN). Vodohospodářské řešení,
konstrukční požadavky i provozní nároky se u SN mnohdy výrazně odlišují od vodních nádrží.
Suché nádrže (SN) jsou zvláštní variantou vodních nádrží, pro jejichž navrhování, výstavbu a provoz platí
obecně platné předpisy (viz kap. 2). SN mají určité odlišnosti, vyplývající z jejich speciální vodohospodářské
funkce (zásadně ochrana před povodněmi) a tedy i ze zvláštního způsobu jejich provozování. Jedná se
zejména o:

! občasnou vodohospodářskou funkci SN, která je plněna pouze při výskytu povodňových situací; může
se vyskytnout jen několikrát za dobu životnosti SN; po většinu doby je zátopa SN využívána k jiným než
vodohospodářským účelům,

! vysoké nároky na bezpečnost SN, která musí spolehlivě zafungovat právě při výskytu extrémních
povodňových situací.

Cílem pokynu je vytvořit předpoklady pro sjednocení přístupu a řešení komplikované problematiky návrhu,
výstavby a provozu suchých nádrží jak ve sféře správců (vlastníků, uživatelů) vodohospodářských děl, tak i
v okruhu zpracovatelů projektové dokumentace, místní samosprávy, zvláště povodňových a
vodohospodářských orgánů.

1. Vymezení hlavních pojmů
V metodickém pokynu jsou použity termíny především podle:
ČSN 73 6515 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Vodní nádrže a zdrže.
ČSN 73 6530 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie.
ČSN 73 6516 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Přehrady.
Pro potřeby tohoto metodického pokynu nebyla převzata definice podle ČSN 73 6515 a termín suchá nádrž
(poldr) je použit tak, jak je vysvětleno níže.
Suchá nádrž (SN)1  - vodní nádrž (včetně hráze a funkčních objektů) se speciálním rozdělením prostoru
nádrže, kdy se celkový objem nádrže rovná (nebo velmi blíží) objemu retenčního prostoru; suchá nádrž je
určená výhradně k ochraně území pod nádrží před účinky povodní a za běžných průtokových podmínek je
suchá nádrž prázdná (nebo téměř prázdná), může se zemědělsky využívat a plní se pouze při povodních. Za
SN se v praxi považují i nádrže s částečným (zanedbatelným) stálým nadržením vody, které plní pouze
ekologickou nebo krajinotvornou (nikoliv zásobní) funkci.

2. Související právní předpisy a normativní odkazy
! Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
!"Zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů (část 6.,

§ 17 – 22, týkající se povodní).
! Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
! Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších

předpisů.
! Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
! Nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi.
! Vyhláška č. 62/1975 Sb., o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých

vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi.
! ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací.



! ČSN 73 6114 - Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování.
! ČSN 73 6242 - Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací.
! ČSN 73 6515 - Názvosloví hydrotechniky. Vodní nádrže a zdrže.
! ČSN 73 6516 - Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Přehrady
! ČSN 73 6524 - Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Funkční objekty a zařízení

hydrotechnických staveb.
! ČSN 73 6530 - Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie.
! ČSN 73 6814 - Navrhování přehrad. Hlavní parametry a vybavení.
! ČSN 73 6850 - Sypané přehradní hráze.
! ČSN 73 6815 - Vodohospodářská řešení vodních nádrží.
! ČSN 75 0290 - Navrhování zemních konstrukcí hydrotechnických objektů
! ČSN 75 1400 - Hydrologické údaje povrchových vod.

! ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže.

! TNV 75 2103 - Úpravy řek.

! TNV 75 2910 - Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích.

! TNV 75 2401 - Nádrže a zdrže vodních děl.

! ČSN 75 4500 - Protierozní ochrana zemědělské půdy.

! Suchá retenční nádrž - typizační studie III-D-15; Hydroprojekt, 1975.

! Metodický pokyn OOV MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní; Věstník MŽP, duben 1999,
částka 4.

! Metodický pokyn OOV MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových
plánů; Věstník MŽP, červenec 2000, částka 7.

! Metodický pokyn OOV MŽP k zabezpečení technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých
vodních nádrží IV. kategorie; Věstník MŽP, říjen 1998, částka 5.

! Metodický pokyn OOV MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích; Věstník MŽP, říjen 1998, částka
5.

! Doporučený standard technický DOS - T 3 17 - Protierozní ochrana; ČKAIT 2000.

3. Platnost metodického pokynu
3.1. Pokyn je navržen jako doporučená a sjednocující technicko-metodická pomůcka pro projektanty,

správce a vlastníky SN. Pokyn je přednostně zaměřen na údolní SN s hrází umístěnou napříč údolím
vodního toku (případně napříč údolím bez vodního toku), které mají charakter protékaných vodních
nádrží. Pokyn platí jak pro výstavbu nových SN, tak i pro rekonstrukce stávajících. V tomto metodickém
pokynu jsou uvedena i některá další doporučení.

3.2. Pokyn je obecně platný pro všechny typy hrází suchých nádrží (sypané, betonové, zděné apod.).

3.3. Pro navrhování, výstavbu a provoz bočních suchých nádrží má pokyn informativní, přiměřenou platnost.

4. Všeobecně k navrhování, výstavbě a provozu SN v systému protipovodňové
ochrany
4.1. Ochranu území před povodněmi je třeba řešit komplexně, tj. v souvislostech uceleného povodí vhodně

kombinovat přednosti jednotlivých způsobů a možností.

4.2. Návrh protipovodňových opatření v daném území je vhodné posuzovat variantně2 , tj. uvažovat i jiné
způsoby ochrany před povodněmi než jen SN (např. úpravu toku, víceúčelovou nádrž, zachycení vody
protierozními a melioračními zemědělskými či lesními stavbami, vlastní aktivní protipovodňovou
ochranu jednotlivých ploch nebo objektů apod.). V některých případech je vhodné zvážit i možnost
odstranění ohrožovaných objektů.

4.3. SN je vodohospodářsky jednoúčelové dílo, jehož úkolem je ochrana níže ležícího území před
negativními účinky povodní (časový posun kulminace, snížení kulminačního průtoku, zachycení
splavenin). Při průtocích, překračujících kapacitu spodních výpustí, se část objemu povodňové vlny
(v určitých případech i celý zbývající objem povodňové vlny nad kapacitou spodních výpustí) zachytí
v retenčním prostoru nádrže.



4.4. Veškerá další využití SN (tj. prostoru zátopy, hráze a objektů) jsou podřízena jejímu hlavnímu účelu, tj.
protipovodňové ochraně níže ležícího území.

4.5. Výsledný účinek navrhovaných protipovodňových opatření (SN, soustavy nebo kaskády SN, případně
související zkapacitnění koryta vodního toku aj.) je třeba doložit přehledným výpočtem a srozumitelným
popisem v textové části projektu, studie či jiného dokumentu.

4.6. Využití SN má nejvyšší účinek v povodích, kde povodňová vlna má rychlý a výrazný nástup a objem
povodňové vlny nad neškodným odtokem je relativně malý. V takovém případě je možno i s omezeným
prostorem nádrže dosáhnout výrazného transformačního efektu. SN lze vhodně využít i v údolích
s občasným vodním tokem.

4.7. Návrh hráze a objektů musí vycházet z příslušných ustanovení souvisejících technických norem
(ČSN 75 2410, ČSN 73 6814 apod.). Hrázím a objektům SN je nutné věnovat maximální péči (návrh
konstrukcí a objektů, kvalita výstavby) s cílem vyloučit vznik poruchy nebo havárie doprovázené zvláštní
povodní. SN musí tedy být navržena, provedena a provozována tak, aby při výskytu povodňové situace
nedocházelo ke snížení její bezpečnosti a spolehlivé funkce.

4.8. Při návrhu konstrukčních prvků SN a jejich uspořádání se vychází přednostně z osvědčených,
bezpečných a provozně spolehlivých řešení. Již při návrhu konstrukcí je třeba předpokládat zejména:

! skutečnost, že hráz, funkční objekty a prostor nádrže nejsou u SN dlouhodobě zatíženy vodou,
s vyplývajícími negativními dopady; může docházet k rychlému plnění a prázdnění nádrže; některé
poruchy nelze odhalit za běžných průtokových podmínek apod.

! výpadek lidského činitele (např. nepřítomnost obsluhy při výskytu povodně).

5. Podklady pro navrhování SN
5.1. Pro navrhování SN se používají obdobné podklady jako pro navrhování ostatních vodních nádrží

(uvedeno v ČSN 752410, příp. ČSN 736814). Při návrhu SN se vychází především z platných obecně
závazných právních předpisů (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), technických norem a předpisů (viz
kap. 2). Níže jsou uvedeny další vybrané podklady, které jsou důležité pro návrh SN.

5.2. Pro zpracování vodohospodářského řešení SN je třeba znát i údaje o skutečnostech, které mohou
ovlivnit návrh kóty maximální hladiny, volbu parametrů hráze i nádrže a způsob provozu SN. Jedná se
o geologické a morfologické poměry, zástavbu, komunikace, využívaní pozemků v prostoru uvažované
nádrže, důležité liniové stavby, inženýrské sítě apod. Nutné je rovněž podrobné seznámení s územím,
které má být SN (případně soustavou SN) chráněno před účinky povodní.

5.3. Návrh SN vyžaduje geodetické a mapové podklady přiměřené podrobnosti v závislosti na stupni
zpracovávané projektové dokumentace, případně na složitosti místních podmínek apod. Geodetické a
mapové podklady musí dostatečně podrobně pokrývat i protipovodňově chráněné území pod SN
(zejména kritické části toku, rozhodující objekty na toku nebo v jeho blízkosti a další související objekty).
Při rekonstrukci SN se rozsah geodetických podkladů úměrně přizpůsobí rekonstruované části nebo
objektu SN.

5.4. Nutným podkladem pro návrh SN jsou parametry návrhové N-leté povodňové vlny (tj. daný N-letý
průtok, typický tvar hydrogramu a příslušný objem). Parametry N-letých povodňových vln nejsou
základními hydrologickými údaji (podle ČSN 75 1400). Pro zodpovědný návrh SN (zejména soustav
SN) je většinou třeba použít několik N-letých povodňových vln s různou dobou opakování (viz bod 6.5.).
V případě návrhu složitějších soustav SN se doporučuje zpracovat podrobnou hydrologickou studii3 ,
zaměřenou na průběh povodní v daném povodí (parametry povodňových vln, postupové doby průtoků,
apod.). Nejcennější jsou při návrhu SN doklady o průběhu povodní v minulosti.

5.5. Podkladem pro zpracování posudku bezpečnosti hráze SN za povodní4  jsou parametry kontrolní
povodňové vlny5 . Parametry kontrolní povodňové vlny pro jednotlivá díla, v závislosti na jejich významu,
jsou uvedeny v příslušném metodickém pokynu MŽP (viz poznámka pod čarou4).

5.6. Významným podkladem pro návrh SN jsou údaje o hospodaření v povodí SN, zejména informace,
týkající se intenzity a charakteru splaveninového režimu při zvýšených průtocích v toku. Jestliže
ukládání splavenin toku v nádrži může výrazněji ovlivnit objem nádrže a tím i její funkci, vyžadují se jako
podklad údaje o splaveninách, zejména o jejich průtoku za povodní. Nejsou-li přímá pozorování a
měření k dispozici, stanoví se příslušné údaje na základě empirických vztahů splaveninového režimu
v povodí nebo jinou nepřímou metodou. Údaje o splaveninovém režimu jsou důležité pro návrh česlové
stěny, uspořádání vtoku do spodní výpusti apod.

5.7. Před zpracováním prováděcí projektové dokumentace SN je nutné provést inženýrsko-geologický
průzkum podloží hráze a objektů, který upřesní vhodné místo pro stavbu hráze a objektů, kvantifikuje
vlastnosti podloží a stanoví požadavky na zakládání hráze a funkčních objektů. V rámci inženýrsko-



geologického průzkumu se vyhledávají i vhodné materiály pro výstavbu sypané hráze, a to přednostně
v prostoru zátopy SN.

5.8. Před zahájením výstavby SN musí být vyřešeny majetkoprávní otázky související s dotčenými pozemky
(pozemky pro stavbu hráze a objektů a pozemky v zátopě SN).

5.9. Při návrhu SN, zejména funkčních objektů SN, lze vycházet i z některých typizačních prací.

6. Vodohospodářské řešení SN
6.1. Pro vodohospodářské řešení SN se doporučuje postupovat podle ČSN 73 6815 – Vodohospodářská

řešení vodních nádrží. Vodohospodářským řešením SN se:

! zjišťuje objem retenčního prostoru nádrže, potřebný k plnění požadované funkce,

! stanovují požadavky na parametry jednotlivých částí a zařízení se zřetelem k ochraně před
povodněmi (kapacity výpustí, přelivů apod.),

! vyšetřuje se vliv nádrže na transformaci průtoků v toku pod SN, průchod transformovaného průtoku
územím pod hrází SN chráněným před účinky velkých vod, případně i optimální způsoby řízení
odtoku z nádrže, v některých případech také přítoku do nádrže6 .

6.2. Jedním ze základních návrhových parametrů pro vodohospodářské řešení SN je hodnota tzv.
neškodného průtoku7  v území chráněném před účinky velkých vod. Hodnota neškodného průtoku se
stanoví v závislosti na využití pozemků v okolí vodního toku pomocí technicko-ekonomického rozboru,
příp. podle dosavadních zkušeností. Hodnota neškodného průtoku je vztažena vždy jen k danému
úseku toku, v jiném profilu téhož toku může být odlišná (vyšší i nižší). Při stanovení hodnoty
neškodného průtoku je třeba zohlednit všechny úseky toku pod SN až po jeho zaústění do toku vyššího
řádu. Je-li charakter toku vyššího řádu podobný toku pod SN, zohlední se při stanovení neškodného
průtoku i příslušné úseky toku vyššího řádu. Hodnota neškodného průtoku nebývá konstantní a v čase
se může měnit (např. při změně využití pozemků v blízkosti toku, úpravě koryta toku, zřízení nebo
odstranění objektu na toku apod.) V zemědělsky využívaných oblastech může hodnota neškodného
průtoku kolísat i během roku (vegetační nebo mimovegetační období). Stanovení neškodného průtoku
je nezbytné provést již ve fázi zpracovávání koncepčního řešení ochrany daného území před
povodněmi.8 

6.3. Z velikosti neškodného průtoku v území chráněném před povodněmi se odvodí neškodný odtok ze SN
(resp. neškodný průtok v toku pod nádrží u bočních SN). Při odvození neškodného odtoku (resp.
neškodného průtoku v toku pod nádrží u bočních SN) se zhodnotí vliv mezipovodí (mezi hrází SN a
kritickým profilem v chráněném území) na zvýšení průtoku v kritickém profilu.

6.4. Řešením ochranné funkce SN se pro požadovaný účinek nádrže stanoví potřebné parametry
ochranného prostoru (objem) a v případě ovladatelného retenčního prostoru i způsob manipulace. Není-
li k dispozici potřebný objem retenčního prostoru v SN, vyšetří se vliv nádrže na transformaci průtoků
pod nádrží (účinek daného retenčního prostoru na ochranu níže ležícího území).

6.5. Ochranný účinek SN (soustavy SN) se prokazuje výpočtem transformace povodňové vlny (dále TPV),
který je nutné k příslušné dokumentaci doložit. Prověření účinku SN (soustavy SN) se doporučuje
provést několikrát, pro povodňové vlny s různou dobou opakování tak, aby byl doložen vliv SN
(soustavy SN) pro širší spektrum možných povodňových situací.

6.6. Kapacita potrubí spodních výpustí bývá u SN zpravidla větší než u malých vodních nádrží. Proto je
vhodné uvažovat při řešení TPV také s kapacitou spodních výpustí (příp. s částečnou kapacitou
spodních výpustí). U SN s kapacitními výpustmi by neuvažování průtoku spodními výpustmi ve výpočtu
TPV mohlo značně ovlivnit výsledek výpočtu. S převáděním vody spodními výpustmi SN se uvažuje,
když:

! spodní výpust je neovladatelná (není opatřena žádným provozním uzávěrem),

! účinná průtočná plocha česlové stěny před vtokem do výpusti je minimálně 5 krát větší než nejmenší
průtočná plocha potrubí spodní výpusti,

! omezení funkce spodních výpustí splaveninami je nepravděpodobné.

Při řešení ochranného účinku SN (dle bodu 6.5.) je vhodné zvážit i varianty TPV s funkčními
i nefunkčními spodními výpustmi.

6.7. Ve většině případů bývá součástí SN hráz, která přehrazuje údolí toku a současně existuje možnost
výskytu mimořádné hydrologické situace, při které nelze vyloučit nekontrolovatelné naplnění SN.
U takových SN je nezbytné prokázat bezpečnost hráze za povodní. Posouzení se provede podle
Metodického pokynu MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP, duben 1999,
částka 4).



6.8. U SN se doporučuje posoudit možnost vzniku a průběh zvláštních povodní9  podle metodického pokynu
MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP,
červenec 2000, částka 7).

6.9. Podmínky pro dimenzování funkčních objektů SN jsou uvedeny v kapitole 8 tohoto pokynu.

7. Hráze SN
7.1. Při návrhu sypané hráze SN s výškou max. do 9 m nad terénem se vychází z normy pro malé vodní

nádrže (MVN) - ČSN 75 2410. Při návrhu vyšších sypaných hrází, betonových hrází a případně i
zděných hrází SN se vychází z norem pro přehrady (ČSN 73 6516, ČSN 73 6814, ČSN 73 6850,
ČSN 75 0290). S ohledem na specifickou funkci SN je možná individuální úprava některých technických
řešení a konstrukčních uspořádání ve vztahu k těm-to normám.

7.2. Volba typu hráze SN vychází především z podmínek lokality, prostorových možností a dostupnosti
stavebního materiálu. Nejběžnější konstrukcí je zemní homogenní hráz. Betonové, zděné či
kombinované hráze se navrhují ve zvláštních případech, v závislosti na morfologii terénu, dostupnosti
materiálu pro hráz v lokalitě apod.

7.3. Základní požadavky kladené na hráze SN jsou:

! bezpečnost a spolehlivost konstrukce při průběhu povodňových situací - měl by být zaručen dobrý
technický stav po celou dobu životnosti díla; přednostně se proto volí osvědčená technická řešení a
trvanlivé materiály, jejichž vlastnosti se v průběhu času nemění nebo mění jen minimálně bez vlivu
na bezpečnost a spolehlivost provozu,

! použití materiálů a konstrukčních řešení, které nejsou náročné na údržbu (případně lze údržbu
provádět za použití běžně dostupné mechanizace); výběr materiálů a konstrukční uspořádání by
měly minimalizovat nebezpečí výrazného snížení provozní spolehlivosti, která by následně mohla
mít vliv na snížení bezpečnosti hráze při výskytu povodňové situace,

! architektonicko-estetické požadavky na začlenění hrází a objektů SN do krajiny.

7.4. Z důvodu rychlého kolísání hladiny vody v nádrži se pro SN nedoporučuje navrhovat zemní hráze s
návodním fóliovým těsněním, kamenité hráze s asfaltobetonovým návodním těsnícím pláštěm apod.
Tyto prvky nejsou z dlouhodobého hlediska zárukou bezporuchové funkce SN.

7.5. V odůvodněných případech lze připustit převádění povodňových průtoků přes těleso hráze. V takových
případech musí být konstrukce hráze navržena tak, aby při přelévání nemohlo dojít k porušení její
stability a tím k ohrožení bezpečnosti. Uvažovat o přelévání u sypaných hrází vyšších než 6 m je
nepřípustné. Materiálové a konstrukční složení tělesa přelévané hráze musí vyhovovat požadavkům na
odolnost při přelévání.

7.6. Převýšení koruny hráze SN nad maximální hladinou se stanoví analogicky jako u MVN. Při návrhu
minimálního převýšení koruny hráze SN se vychází především z:

! možného rozběhu větrových vln,

! sklonu a materiálu opevnění návodního svahu (líce) a koruny hráze, případně i vzdušního svahu
(líce).

7.7. Vybavení hráze SN patním drénem se posoudí individuálně podle parametrů hráze, použitých
materiálů, konstrukčního řešení, očekávané doby zdržení vody v nádrži, potřeby měření průsaků během
plnění nádrže apod. Hráze SN vyšší než 9 m se doporučuje vybavit patním drénem vždy.

7.8. Koruna hráze SN se navrhuje obvykle vodorovná. V odůvodněných případech se doporučuje korunu
hráze upravit tak, aby byla nejníže v místech, kde je nejmenší riziko škod při případném přelití hráze
(většinou tam, kde je těleso hráze nejnižší, tj. u obou konců).

7.9. Vegetace na zemních hrázích SN slouží především jako konstrukční prvek (např. zatravnění chrání
zemní těleso před povětrnostními vlivy - zejména před vysycháním, případně i před účinky proudící
vody při extrémních deštích či přelití hráze). Vegetace se na hrázích SN využívá i pro estetické
začlenění díla do krajiny.

7.10. Vegetace (zejména dřeviny) na hrázích SN se řeší individuálně. Dřeviny se umisťují na hráze SN ve
zvláštních případech, pokud se prokáže, že dlouhodobě neohrozí bezpečnost díla. Při návrhu se
vychází z metodického pokynu MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích (Věstník MŽP, říjen 1998,
částka 5). Posuzují se požadavky na bezpečnost hráze, konstrukční uspořádání hráze, možnost
ovlivnění jiných částí stavby, náročnost na údržbu, vhodnost jednotlivých druhů podle podmínek
stanoviště, začlenění do krajiny.

8. Funkční objekty SN



8.1. Při návrhu funkčních objektů SN (tj. bezpečnostních přelivů a spodních výpustí) se volí taková řešení a
uspořádání, která v daných podmínkách zaručí zejména:

! bezpečný a spolehlivý provoz SN při průchodu povodní, pokud možno s minimálními nároky na
působení lidského činitele,

! účinnou a co nejjednodušší obsluhu a údržbu,

! efektivní provoz z hlediska nároků na opravy a rekonstrukce,

! maximální dobu životnosti (dlouhodobou odolnost),

! odolnost proti vnějším zásahům nepovolaných osob (např. vandalismus).

Při návrhu funkčních objektů SN se přednostně vychází z osvědčených a spolehlivých konstrukčních
řešení10.

8.2. Základními funkčními objekty SN jsou spodní výpust (včetně česlové stěny) a bezpečnostní přeliv, které
mohou být případně sloučeny do sdruženého objektu. SN mohou být vybaveny i speciálními objekty,
např. manipulačními výpustmi pro citlivější regulaci odtoku z nádrže během povodně, zařízeními
k udržování minimálního stálého nadržení, dodatkovými11  přelivy, které doplňují kapacitu
bezpečnostního přelivu apod. Součástí bočních suchých nádrží jsou i napouštěcí objekty.

8.3. Výpustná zařízení
8.3.1. Základní požadavky na výpusti SN jsou stanoveny v ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže a

v ČSN 73 6814 – Navrhování přehrad, hlavní parametry a vybavení.

8.3.2. SN musí být vybavena vypouštěcím zařízením, jehož kapacita odpovídá požadavkům, které jsou
kladeny na funkci nádrže. Musí splňovat tyto podmínky:

! převádět běžné průtoky do podhrází bez vzdouvání vody v prostoru nádrže,

! při průchodu povodně převádět do chráněného území pod SN nejvýše neškodný odtok až do
dosažení kóty hladiny v nádrži na hraně bezpečnostního přelivu,

! během plnění SN za povodně zajistit zcela automatickou funkci, která je nezávislá na obsluze
(v odůvodněných případech lze uvažovat s činností obsluhy SN, a to pouze při prázdnění nádrže, při
řešení nouzových situací12 )

8.3.3. Suchá nádrž může být vybavena pouze jednou spodní výpustí. Minimálně dvěma spodními výpustmi se
obvykle vybavují nádrže o objemu větším než 1 mil. m3. Dvě spodní výpusti se zřizují u SN, u kterých
hrozí nebezpečí ucpání vtoku do výpusti splaveninami z povodí SN a tím znemožnění včasného
vyprázdnění retenčního prostoru nádrže, případně z důvodu plynulého odtoku a optimální transformace
povodňové vlny.

8.3.4. Kapacita spodních výpustí údolních SN se navrhuje zpravidla větší než u MVN, minimálně odpovídající
neškodnému odtoku. Návrh kapacity spodních výpustí bočních SN se provádí podle požadavků na
dobu zdržení vody v nádrži. Profil potrubí spodní výpusti údolní SN se doporučuje navrhovat minimálně
DN 800, což zajišťuje snadnou průleznost potrubí pro revize, údržbu, odstraňování splavenin apod.
Případné úpravy k zajištění neškodného odtoku je možno provést na vtoku do potrubí spodní výpusti13 .

8.3.5. Použití kapacitního potrubí spodní výpusti údolních SN (např. dle 8.3.4.) minimalizuje problémy
s převáděním vody během výstavby. Zásady pro převádění vody během výstavby SN je možno převzít
z norem pro malé vodní nádrže a přehrady (viz 8.3.1.).

8.3.6. Při převádění povodňových průtoků potrubím spodní výpusti SN je možné uvažovat tlakový režim
proudění. Při návrhu tlakového režimu proudění v potrubí spodní výpusti se klade důraz zejména na
použití kvalitního a trvanlivého materiálu, na důkladné obetonování potrubí železobetonem a na kvalitu
provedených prací. Obetonování potrubí spodní výpusti se provede tak, aby bylo zajištěno dokonalé
napojení na zeminy v tělese hráze (ověření kvality provedení – viz bod 12.5.). Pod vyústěním spodní
výpusti s tlakovým průtokem je nutné vždy provést opatření k tlumení kinetické energie vody. Při
netlakovém proudění se nutnost realizace opatření k utlumení kinetické energie vody pod vyústěním
potrubí spodních výpustí posuzuje podle místních podmínek.

8.3.7. Spodní výpusti údolních SN není nutné vybavovat provozními uzávěry. Pokud je spodní výpust SN
provozním uzávěrem vybavena, musí být zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a pravidelně
prověřována jeho funkčnost. Provozní uzávěr musí být zajištěn v otevřené poloze. Manipulace je
přípustná pouze oprávněnou osobou (obsluha díla) v průběhu povodňové situace a při zvláštních
okolnostech (revize potrubí, zkoušky uzávěru apod.) nebo v souladu s provozním řádem.

8.3.8. Vtok do spodní výpusti se doporučuje vybavit zařízením pro operativní osazení provizorního hrazení,
které se uvede do funkce pro případný ověřovací provoz, provádění prohlídek, údržbu a opravy spodní
výpusti, případně i jejích uzávěrů.



8.3.9. Bude-li SN provozována s částečným stálým nadržením14  (z ekologických nebo krajinotvorných
důvodů), vybaví se vhodným zařízením pro udržování provozní hladiny, které splňuje následující
požadavky:

! neomezuje spolehlivou funkci spodní výpusti při převádění povodňových průtoků,

! umožňuje úplné vypuštění prostoru nádrže za účelem údržby, oprav, revize apod.,

! vyloučí zvýšení hladiny stálého nadržení neoprávněnou manipulací.

8.3.10. Úprava vtoku do spodní výpusti se navrhuje s ohledem na hydraulickou účinnost při převádění
povodňových průtoků a na celkové řešení vtokového objektu.

8.3.11. Před vtokem do potrubí spodní výpusti SN se navrhují hrubé česle. Jejich funkcí je chránit potrubí
výpusti před ucpáním, zejména rozměrnými splaveninami. Konstrukce a umístění česlí musí umožňovat
jejich čištění.

8.3.12. Parametry česlové stěny (použitý materiál, průtočná plocha, rozteč jednotlivých česlic apod.) se
navrhují s ohledem na očekávaný charakter a množství splavenin, které se do prostoru vtoku do spodní
výpusti mohou dostat při průchodu povodně. Technické řešení česlové stěny nesmí omezit funkci a
kapacitu spodních výpustí.

8.4. Bezpečnostní přelivy

8.4.1. Každá SN musí mít uspokojivě vyřešeno převádění velkých vod. Nejčastěji se převádění velkých vod
řeší bezpečnostními přelivy15 .

8.4.2. Bezpečnostní přeliv SN musí splňovat základní požadavky:

! při průchodu návrhové povodně bezpečně převede přes hráz návrhový průtok (je možné uvažovat
návrhový průtok, transformovaný vlastní SN),

! při převádění vody musí být zajištěna automatická funkce přelivu, nezávislá na obsluze (u SN se
zásadně navrhují nehrazené přelivy),

! musí být zajištěno bezpečné odvedení vody od přelivu do podhrází tak, aby nedošlo k poškození
tělesa hráze nebo k ohrožení její stability.

8.4.3. Dimenzování bezpečnostního přelivu SN vychází z norem pro navrhování malých vodních
nádrží (ČSN 75 2410) nebo z norem pro navrhování přehrad (ČSN 73 6814). V některých případech
(např. dostatečný objem retenčního prostoru SN v porovnání s objemem návrhové povodně, kapacitní
spodní výpusti) lze návrhový průtoků redukovat na návrhový průtok transformovaný (uvažuje se
transformační účinek vlastní SN, případně i účinek výše umístěných nádrží). Jindy lze použít i vyšší
průtok (např. ze známé nejvyšší pozorované historické povodně). Použití návrhového průtoku (např.
Q100) transformovaného vlastní SN musí být v projektu zdůvodněno a doloženo přehledným výpočtem.
Při dimenzování bezpečnostních přelivů soustavy SN lze uvažovat ovlivnění průtoků výše položenými
nádržemi.

8.4.4. Dimenzování bezpečnostního přelivu u boční SN se provede na maximální průtok, který může přitéci do
nádrže (přes napouštěcí objekt a z vlastního povodí nádrže).

8.4.5. Pokud má SN takové parametry, že objem návrhové povodňové vlny je menší než objem retenčního
prostoru nádrže, může se navrhnout bezpečnostní přeliv s výrazně redukovanou kapacitou (příp.
dodatkový přeliv – viz bod 8.2.) pro převedení vod při povodních extrémnějších než je návrhová
povodeň. V takovém případě se posoudí, zda parametry SN nejsou zbytečně předimenzovány.

8.4.6. U SN, upravených pro převádění povodňových průtoků přes těleso hráze, se bezpečnostní přeliv
nezřizuje.

8.4.7. Na bezpečnostním přelivu ani v jeho bezprostřední blízkosti nesmějí být umístěna žádná zařízení
ohrožující jeho funkci nebo snižující jeho kapacitu. Nevhodné jsou též objekty a uspořádání, způsobující
soustřeďování průtoku a tím i zvýšené namáhání konstrukcí v místech, která nejsou na takové zatížení
navržena.

8.4.8. Níže uvedené typy přelivů lze pro SN doporučit:

! korunový přeliv; se doporučuje použít max. do výšky hráze 5 m; u tohoto typu přelivu je nezbytné
minimalizovat účinky přepadající vody na těleso hráze; korunový přeliv se umisťuje přednostně
do zavázání hráze tak, aby co největší část přelivu, skluzu i odpadního koryta byla vedena v rostlém
terénu; přelivná konstrukce i odpadní koryto musí být kvalitně opevněny; nesmí se připustit proudění
vody pod konstrukcí přelivu, atd.,



! boční přeliv; tento typ se umisťuje v blízkosti hráze podél bočního svahu; určité problémy může
způsobovat složitější zakládání na svahu; výhodou je spolehlivá funkce při převádění povodňových
průtoků mimo hráz a dobré začlenění objektu do krajiny.

! sdružený objekt; je většinou technicky složitější a finančně nákladný; masivní konstrukce
sdruženého objektu má dobré předpoklady pro bezpečnou funkci za povodně, ale u SN se většinou
jen obtížně začleňuje do krajiny.

8.4.9. V závislosti na místních podmínkách a parametrech návrhové povodně lze individuálně využít i jiných
typů konstrukcí přelivů používaných u MVN (např. kašnový přeliv). Pro zlepšení podmínek při odvádění
povodňových průtoků se na SN mohou zřizovat dodatkové přelivy (viz bod 8.2.).

8.4.10. Nevhodná jsou konstrukční uspořádání přelivů, u kterých může dojít k zahlcení při překročení
návrhového průtoku, nebo k zatarasení splaveninami (např. násoskový přeliv, trubní přeliv nebo jiný
uzavřený profil, včetně odpadu od přelivu).

8.4.11. Uspořádání a konstrukční řešení bezpečnostních přelivů SN musí splňovat podmínky na
architektonicko-estetické začlenění objektu do krajiny (umístění v terénu, použité materiály apod.).

9. Zátopa SN
9.1. Součástí návrhu SN jsou i opatření v prostoru nádrže (v zátopě), které musí zajistit:

! bezpečný a spolehlivý provoz SN při povodních,

! vhodné hospodářské využití zátopy,

! provádění pravidelné i mimořádné údržby SN.

9.2. Při návrhu hospodářského využití pozemků v zátopě SN je nutné počítat s jejich občasným zaplavením
při povodních, jehož četnost a doba trvání přímo souvisí s dimenzováním spodních výpustí SN. Tam,
kde je to účelné, lze v zátopách SN stanovit několik doporučených způsobů hospodaření v závislosti na
morfologii pozemků, půdních vlastnostech, očekávané četnosti, době zatopení apod. Vhodným
hospodářským využitím je nutné minimalizovat rizika ohrožení bezpečného provozu SN.

9.3. Pozemky v zátopě SN je třeba podle geometrického plánu oddělit a případně provést změnu kultury
(využití). Na všech pozemcích v zátopě SN se navrhne stavební uzávěra.

9.4. Podmínky pro hospodářské využití zátopy SN:

! je nutno maximálně omezit výskyt odplavitelných předmětů, které by mohly ucpat česle před vtokem
do spodní výpusti, případně omezit kapacitu bezpečnostního přelivu a ohrozit tak spolehlivou funkci
SN při povodních,

! v zátopě SN nesmí být situovány obytné budovy,

! v zátopě nesmí být objekty, výrobní provozy, sklady a skládky nebezpečných nebo jinak nevhodných
látek, které by mohly ohrozit funkci SN nebo způsobit ekologické ohrožení,

! při plnění SN musí být zajištěna možnost úniku osob nebo zvěře z prostoru zátopy do bezpečí
(nesmí se vyskytovat vyvýšená místa, která po naplnění nádrže zůstanou pod hladinou vody),

! musí být zajištěno účinné varování osob, které se mohou v prostoru zátopy zdržovat při plnění SN, a
jejich bezpečný únik z takto ohroženého území; zajištění tohoto požadavku musí být věnována
pozornost zejména u rozlehlejších nádrží.

9.5. Zátopa SN musí být pravidelně udržována nebo obhospodařována vhodnými činnostmi. Optimálním
krytem zátopy jsou udržované travní porosty, které je nutno minimálně 1 krát ročně poséci nebo
pravidelně spásat. Dřeviny v zátopě SN musí být pravidelně prořezávány a dřevní odpad je nutné
z prostoru zátopy neprodleně odstraňovat.

9.6. Na rozdíl od běžné praxe při stavbě MVN se ze zátopy SN neodstraňuje ornice. Pokud je SN
provozována s částečným stálým nadržením, odstraní se ornice pouze z prostoru, který bude trvale
zatopen vodou. Případné odstranění a následné využití ornice ze zátopy SN se řídí příslušnými
předpisy16 .

9.7. Stávající vegetace v zátopě SN se upraví tak, aby neohrožovala bezpečný provoz SN při povodních
(odstraní se zejména poškozené dřeviny, křoviny apod.). Stávající vegetace v zátopě SN se může
ponechat i v případě, že nesplňuje kritéria na odolnost proti zaplavení vodou. Doplnění vhodných druhů
vegetace se provede až po případném zaplavení a úhynu nevhodných druhů.

9.8. Pro zachycení splavenin z povodí SN (případně k jejich selektivní sedimentaci) lze v zátopě SN využít
drobných přelévaných hrázek, stěn či vegetačních pásů jako účinného filtru. Tyto stavby a opatření
musí být vhodně zajištěny proti destrukci při povodni.



10. Přístupy a komunikace
10.1. Všechny funkční objekty, hráz i zátopa SN musí být přístupné pro mechanizaci potřebnou k údržbě

a opravám. Přístup lze zabezpečit komunikacemi různého typu, úpravou koruny hráze a upravenými
provozními prostory.

10.2. Při návrhu veřejných komunikací přecházejících po hrázích SN se postupuje podle příslušných norem17 .

10.3. Korunu hráze je třeba upravit tak, aby byla v celé délce přístupná pro obsluhu a pro kontroly díla a aby
v případě potřeby (opravy, povodňové situace) umožňovala alespoň jednosměrný průjezd vozidel.
Vhodná je i možnost průjezdu podél vzdušní paty hráze.

10.4. Pro mechanismy údržby musí být zpřístupněny všechny pozemky v zátopě SN. Pro přejezd vozidel
údržby se přes tok ve dně SN navrhnou přejezdy nebo mostky, jejichž kapacita by měla být větší než
kapacita spodní výpusti, aby nedocházelo k vybřežování vody z koryta v nádrži při průtoku menším než
je neškodný odtok ze SN.

10.5. V prostorech SN, kde lze předpokládat hromadění splavenin (zejména u česlí před vtokem do spodních
výpustí) při povodni, se doporučuje vybudovat zpevněnou přístupovou komunikaci pro techniku, která
bude naplavený materiál odstraňovat.

11. Pozorování a měření na hrázích a objektech SN
11.1. Zásady pro provádění TBD stanoví vyhláška č. 62/1975 Sb. Rozsah činností TBD je dán kategorií

vodohospodářského díla18 .

11.2. Sledovaní jevů na hrázích a objektech SN a četnost jejich sledování se navrhne podle kategorie díla,
konstrukčního řešení díla a místních inženýrsko-geologických poměrů.

11.3. U děl IV. kategorie (a většinou i u těch děl III. kategorie, která nejsou speciálně vybavena pro pravidelná
měření) jsou činnosti omezeny na pravidelné obchůzky obsluhy díla se záznamy a hodnocením jevů a
skutečností zjištěných vizuálně.

11.4. Obchůzky jsou zaměřeny na těleso hráze, prostor nádrže, blízké povodí nad nádrží a sledování
hydrometeorologické situace (předpovědi i aktuální stav).

11.5. Obsluha SN v určených pravidelných intervalech sleduje zejména:
! těleso hráze – sesuvy svahů, propady, trhliny, nadměrné sedání, nežádoucí lidská činnost,

zamokření paty hráze nebo blízkého podhrází a průsaky podél konstrukcí procházejících tělesem
hráze (je-li SN provozována s částečným stálým nadržením), případně stromy ohrožené vyvrácením
na tělese hráze apod.

! funkční objekty – trhliny v konstrukcích, omezení funkce, neoprávněná manipulace, nežádoucí
lidská činnost apod.

! zátopu SN – výskyt odplavitelných předmětů, stromy ohrožené vyvrácením apod.

Zvýšená činnost (příp. nepřetržitá přítomnost) obsluhy SN se předpokládá při plnění a prázdnění
retenčního prostoru.

11.6. Výsledky obchůzek se u SN IV. kategorie (odůvodněně i u III. kategorie) hodnotí v souladu
s metodickým pokynem19 .

11.7. Hráze SN, které jsou vyšší než 9 m, se doporučuje vybavit zařízením pro geodetické měření deformací
(zejména sedání tělesa hráze a objektů). Potřeba instrumentace pro kontrolní měření u nižších hrází se
posoudí individuálně podle místních podmínek, konstrukčního řešení díla a podle účelu a funkce
nádrže.

11.8. Zařízením pro sledování průsakových poměrů (piezometrické sondy v tělese hráze apod.) se s ohledem
na krátkodobé zatížení vodou hráze SN, které jsou většinou málo propustné, vybavují jen ve zvláštních
případech, které se posuzují individuálně podle konstrukce a materiálu tělesa hráze. Patní drény, pokud
jsou zřízeny, se doporučuje upravit tak, aby při plnění nádrže bylo možné sledovat průsaková množství.

11.9. Hráze SN je nutné vybavit na vhodném místě zařízením pro sledování hladiny vody v nádrži (limnigraf,
vodoměrná lať). Tím je umožněno sledovat a zaznamenávat při povodni průběh plnění nádrže a podle
situace operativně vyhlašovat SPA20  v území chráněném před účinky velkých vod pod hrází.

11.10.Po průchodu každé povodně je třeba provést mimořádnou podrobnou prohlídku SN, při které se
zkontroluje stav hráze, funkčních objektů, prostoru zátopy a podle situace se individuálně doporučí
nápravná opatření.

12. Provoz a údržba zařízení SN



12.1. Provoz a údržba SN probíhá podle schváleného manipulačního řádu (MŘ) a provozního řádu (PŘ).
V případě, že SN není vybavena žádným ovládacím mechanismem k manipulaci s vodou (spodní
výpust bez uzávěru a nehrazený bezpečnostní přeliv), není nutné MŘ vypracovávat.

12.2. Za běžných průtoků se prostor nádrže může hospodářsky využívat. Omezení, která vyplývají z možnosti
zaplavení prostoru nádrže při povodni, jsou uvedena v kap. 9 tohoto pokynu. Případná další omezení
vyplývají z konkrétních lokálních podmínek u jednotlivých SN.

12.3. Umožňují–li to hydrologické podmínky lokality, doporučuje se po dokončení výstavby SN provést
částečné napuštění nádrže v rámci ověřovacího provozu, které prověří funkci a kvalitu SN, jejích
zařízení se zaměřením na místa, která budou po naplnění SN nejvíce zatížena vodou.

12.4. Ověřovací provoz může pomoci včas odstranit případné vážné nedostatky, které by mohly ohrozit
budoucí funkci SN. Pokud není možno provést ověřovací provoz zmíněného rozsahu, dojde k prvnímu
prověření požadované funkce díla až při výskytu povodňové situace. Při určení doby trvání ověřovacího
provozu se u SN zohlední rovněž schopnost vegetace přežít zaplavení bez významných škod.

12.5. Počítá-li se u SN při převádění povodňových průtoků s tlakovým prouděním v potrubí spodní výpusti,
doporučuje se provést tlakovou zkoušku potrubí spodní výpusti před uvedením SN do provozu.

12.6. Základní údržba se soustředí především na pravidelné odstraňování zachycených splavenin v prostoru
kolem vtoku do výpusti (zejména na česlích). S odstraňovanými splaveninami je nutné nakládat podle
zákona o odpadech. Dále se odstraňují nežádoucí předměty ze zátopy SN, ošetřuje vegetace v zátopě
SN (příp. na hrázi), provádějí se drobné opravy, údržba vodoměrných zařízení (případně dalších
zařízení TBD), oprava a obnova nátěrů konstrukcí, případně mazání pohyblivých částí mechanismů.

13. Závěr
Tento pokyn je určen pro sjednocení přístupu k navrhování, výstavbě a provozu SN. Objasněním komplexní
problematiky SN tento pokyn také napomáhá vodohospodářským orgánům při rozhodování o vhodném
způsobu protipovodňové ochrany daného území.

Ing. Jaroslav Kinkor, v.r.
ředitel odboru ochrany vod

1 V ČR se pro suchou nádrž používá také pojem poldr. V zahraničí může mít výraz poldr i jiný význam (např.
Holandsko).

2 Variantní řešení je vhodné zejména v první fázi návrhu protipovodňových opatření v povodí, tj. např. při zpracování
studie protipovodňových opatření.

3 Hydrologická studie - (dle ČSN 75 1400) individuální netypická nebo rozsáhlejší úloha, zpracovávaná na podkladě
hydrologických údajů; slouží k řešení speciálních otázek v hydrologii, (např. eliminaci nebo zavedení ovlivnění, zpracování
hydrologických údajů pro urbanizovaná povodí, hodnocení období hydrologického sucha, úlohy v soustavě profilů na
tocích).

4 Uvedeno v metodickém pokynu MŽP pro posuzování bezpečnosti přehrad za povodní - Věstník MŽP, duben 1999,
částka 4.

5 Kontrolní povodňová vlna (dále KPV) - jedna nebo více povodňových vln s dobou opakování rovnou požadované
míře ochrany N let. KPV je určena kulminačním průtokem a k němu příslušným objemem a pravděpodobným časovým
průběhem. Pro hodnocení retenčního účinku se hydrologický podklad rozšiřuje o povodňovou vlnu s N-letým objemem

6 Při návrhu bočních suchých nádrží s možností manipulace na přítoku do nádrže (napouštěcí nebo rozdělovací
objekty).

7 Neškodný průtok - je největší průtok, který ještě nezpůsobí nepřijatelné škody v daném úseku toku (tj. voda
nevybřežuje z koryta, případně vybřežuje jen na určitých místech, kde nepůsobí významné škody).

8 Součástí koncepce ochrany daného území před účinky povodní je také stanovení tzv. míry zabezpečení ochrany před
povodněmi, která vyjadřuje dobu opakování největší povodně, při které bude zajištěn neškodný (odtok) průtok; např. SN
zajistí v území pod hrází neškodný odtok Q1 nejvýše při výskytu PV100 – tj. míra zabezpečení protipovodňové ochrany
daného území je 100 let.

9 Zvláštní povodeň – průtoková vlna způsobená umělými vlivy. Rozeznávají se tři základní typy podle charakteru
situace, která může nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářského díla (VD): 1. narušením vzdouvacího tělesa
(hráze) VD, 2. poruchou hradící konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení VD, 3. nouzovým řešením kritických
situací z hlediska bezpečnosti VD.

10 Doporučuje se již při návrhu SN zvažovat možnost použití běžných technologií při budoucích rekonstrukcích
funkčních objektů SN.

11 Dodatkové (též doplňkové nebo nouzové) přelivy se navrhují tak, aby vytvářely bezpečnostní rezervu pro případ
většího průtoku než je průtok návrhový (nebo kontrolní); vzhledem k velmi malé pravděpodobnosti jejich využití bývá
konstrukce dodatkového přelivu navržena úsporněji (např. opevnění drnem, drnem na geotextilii) a počítá se při převádění
vody se vznikem určitých škod.

12 Jedná se například o výskyt poruchy na vodohospodářském díle – činnost obsluhy je podrobně popsána
v manipulačním řádu (MŘ) , případně v programu technickobezpečnostního dohledu (PTBD) u SN I., II. nebo III. kategorie
dle vyhlášky 62/1975 Sb.

13 Případné budoucí zvýšení kapacity spodních výpustí SN je nesrovnatelně náročnější v porovnání s dodatečným
omezením kapacity.



 14 V některých případech není možné zajistit, aby celý prostor zátopy nádrže byl za běžných průtoků suchý (oblasti
s trvale podmáčenou půdou, těžko udržovatelné pozemky mokřadního charakteru apod.).

 15 Ve zvláštních případech je možné převádět povodňové průtoky přes konstrukčně přizpůsobené těleso hráze. (viz
odst 7.5.).

16 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhláška MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se
upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

17 Pro návrh veřejných komunikací na hrázích lze použít ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, ČSN 73
6114 – Vozovky pozemních komunikací; Základní ustanovení pro navrhování, případně i ČSN 73 6242 – Navrhování a
provádění vozovek na mostech pozemních komunikací apod.

18 Kategorie podle § 3 vyhlášky č. 62/75 Sb. – o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých
vodohospodářských dílech, která ukládá vlastníkům (investorům) povinnost kategorizace nových vodních děl a přešetření
kategorie při rekonstrukcích.

19 Metodický pokyn OOV MŽP k zabezpečení technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV.
kategorie (Věstník MŽP, říjen 1998, částka 5).
20 SPA – stupně povodňové aktivity.


