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Kapitola B – Provád�ní technickobezpe�nostního dohledu na hrázích malých vodních 
nádrží IV. kategorie  

�l .  1 
Úvodní ustanovení  

1. Pro ú�ely tohoto metodického pokynu se malými vodními nádržemi rozumí ve smyslu normy 
�SN 75 2410 malé vodní nádrže v�etn� suchých nádrží, sloužící k akumulaci povrchové 
vody, bez ohledu na zp�sob využití, u kterých jsou spln�ny tyto podmínky: 

a) objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru (normální hladinu5) není v�tší než 
2 mil. m3, 

b) nejv�tší hloubka nádrže6 nep�esahuje 9 m, 
c) spl�ující parametry dle ustanovení odst. 1 § 3 vyhlášky �. 471/2001 Sb., 

o technickobezpe�nostním dohledu nad vodními díly, ve zn�ní vyhlášky �. 255/2010 
Sb.

Metodický pokyn se doporu�uje využívat i pro vodní díla IV. kategorie, jejichž parametry 
p�ekra�ují podmínky a) a b) a pro ochranné hráze, které p�i povodních vzdouvají vodu ve 
vodních tocích.  

2. Vlastník�m nebo stavebník�m malých vodních nádrží je obecn� uloženo zákonem o vodách 
udržovat je v �ádném technickém stavu a provád�t na nich na sv�j náklad 
technickobezpe�nostní dohled (dále jen TBD), pokud podle vyhlášky o TBD dohledu 
podléhají. Ve vztahu k TBD jde zejména o tyto povinnosti: 

a) dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých byla malá vodní nádrž povolena, 
zejména schválený manipula�ní �ád; 

b) udržovat malou vodní nádrž v �ádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování osob, 
majetku a jiných chrán�ných zájm�;  

c) ur�it fyzickou osobu odpov�dnou za TBD a oznámit její jméno, p�íjmení, adresu 
bydlišt�, pop�ípad� pracovišt� a �íslo telefonu p�íslušnému vodoprávnímu ú�adu;  

d)  p�izvat p�íslušný vodoprávní ú�ad k prohlídce malé vodní nádrže, která se musí konat 
nejmén� jedenkrát za deset let; 

e)  podávat p�íslušnému vodoprávnímu ú�adu zprávy o výsledcích TBD nejmén� jednou 
za deset let nebo nastaly-li mimo�ádné okolnosti dotýkající se bezpe�nosti malé vodní 
nádrže. 

3. Pokud vlastník nebo stavebník p�enechá užívání malé vodní nádrže jinému subjektu, m�že si 
smluvn� zajistit pln�ní všech povinností TBD tímto subjektem podle § 126 odst. 1 vodního 
zákona. Není-li p�evod povinností na úseku TBD zajišt�n smluvn�, platí, že za pln�ní všech 
povinnosti odpovídá vlastník. 

                                                
5 Hladina ovladatelného prostoru, u nádrží ur�ených k chovu ryb (rybník�) ozna�ovaná jako normální hladina, je hladina v úrovni 

nejnižší �ásti p�elivné hrany nehrazeného p�elivu nebo horní hrany uzáv�ru hrazeného p�elivu. Pod touto úrovní lze v nádrži 
akumulovat vodu a vypoušt�t ji podle pot�eby (s omezením daným kapacitou výpustného za�ízení). 

6 Svislá vzdálenost nejníže položeného místa dna nádrže od maximální hladiny; p�itom se neuvažují lokální v�tší hloubky v 
míst� p�vodního koryta, hlavní rybni�ní stoky apod. 



24

� l .  2  
Zp�sob a rozsah provád�ní TBD  

1. TBD se u malých vodních nádrží provádí v etap� p�ípravy, v etap� výstavby nebo zm�ny 
stavby, v etap� ov��ovacího provozu a v etap� trvalého provozu. 

2. V etap� p�ípravy malé vodní nádrže se nezpracovává projekt m��ení (§ 6 vyhlášky o TBD). 

3. U malé vodní nádrže se v etap� výstavby nebo zm�ny stavby, v etap� ov��ovacího provozu 
a v etap� trvalého provozu provádí TBD obch�zkami s tím, že zjiš�ované jevy a skute�nosti 
jsou obecn� vymezeny p�ílohou �. 2 vyhlášky o TBD. Jde zejména o tyto jevy a skute�nosti: 

a) statická a dynamická stabilita vzdouvací konstrukce a souvisejících objekt� malé vodní 
nádrže; 

b) deformace malé vodní nádrže, vzájemné posuny jednotlivých �ástí konstrukcí, trhliny 
v konstruk�ním materiálu, propady, sesuvy apod.; 

      c)  deformace podloží; 
e) fyzikáln�-mechanické vlastnosti stavebních a podložních materiál�; 
f) režim podzemních a pr�sakových vod, tj. tlak vody, spojitosti, sm�r a rychlost proud�ní 

vody v prostoru malé vodní nádrže; 
f)  funkce ochranných, t�snicích, filtra�ních a drenážních prvk� malé vodní nádrže a jejího 

podloží; 
g) hydraulický spád v konstruk�ních a podložních materiálech a jejich filtra�ní 

stabilita; 
h) vlivy prost�edí na technický stav malé vodní nádrže a její technologická za�ízení, 

tj. ú�inky pov�trnosti (zvlášt� mrazu a vlnobití), sesuv� b�eh� malé vodní nádrže 
a sesuv� v blízkém okolí malé vodní nádrže, agresivní ú�inky vzduchu a vody 
v malé vodní nádrži, vliv podzemní a pr�sakové vody, ú�inky stavebních a trhacích prací 
v okolí malé vodní nádrže, zem�t�esení, poddolování, provozních a dopravních ot�es�, 
vegetace, živo�ich� a nepovolených zásah� t�etích osob; 

i) vliv provozu na technický stav malé vodní nádrže jeho technologické za�ízení, 
mechanické a jiné ú�inky vypoušt�né vody a vodou unášených materiál�, opot�ebení 
a možné d�sledky selhání uzáv�r� a hradicích konstrukcí výpustí, p�elivných 
a odb�rných za�ízení; 

j) stav a funkci bezpe�nostních a výpustných za�ízení, jejich ovládání a kapacitu za�ízení ve 
srovnání s platnými normativy7; 

k) jiné jevy a skute�nosti, které mohou podle místních pom�r� ovlivnit bezpe�nost, stabilitu 
a pevnost malé vodní nádrže (nap�. ovlivn�ní pr�toku na horním toku novými vodními 
díly nebo poruchou, p�ípadn� zrušením stávajících malých vodních nádrží, zm�nou 
odtokových pom�r� v povodí, ledovými zácpami a vegetací apod.). 

4. U malé vodní nádrže se TBD provádí obch�zkami s hodnocením jev� a skute�ností jejich 
porovnáním se zjišt�ními p�i p�edchozích obch�zkách. M��ení se zavád�jí jen výjime�n�, 
k objasn�ní jev� a skute�ností, které nebylo možné p�edvídat.  

5. Vyhláškou o TBD stanoveným rozsahem a �etností provád�ní TBD není dot�eno právo 
vodoprávního ú�adu stanovit vlastníkovi, p�ípadn� stavebníkovi malé vodní nádrže, 
rozhodnutím další povinnost o rozsahu TBD a jeho provád�ní. 

                                                
7 TNV 75 2935 Posuzování bezpe�nosti vodních d�l p�i povodních. 
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�l. 3 
Fyzická osoba odpov�dná za TBD 

1. Odpov�dnost za udržování malé vodní nádrže v �ádném stavu tak, aby nedocházelo 
k ohrožování bezpe�nosti osob, majetku a jiných chrán�ných zájm� a s tím související 
odpov�dnost za provád�ní TBD má vlastník, p�ípadn� stavebník malé vodní nádrže. Odborné 
pln�ní povinností, jejichž porušení by mohlo mít za následek vznik odpov�dnosti vlastníka, 
p�ípadn� stavebníka, malé vodní nádrže, p�ejímá v oblasti TBD vlastníkem nebo 
stavebníkem písemn� ur�ená osoba odpov�dná za TBD (dále jen „odpov�dná osoba“) 
s definovaným okruhem povinností. 

2. U malých vodních nádrží m�že odpov�dnou osobu zastávat vlastník, p�ípadn� stavebník sám. 

3. Odpov�dnou osobou by m�la být ur�ena fyzická osoba, která má profesi blízkou vodnímu 
hospodá�ství nebo zkušenosti z provozu vodních d�l, p�ípadn� ukon�ené vysokoškolské 
vzd�lání technického sm�ru se stavebním zam��ením a praxí ve stavebnictví nejmén� 2 roky, 
nebo st�edoškolské vzd�lání technického sm�ru se stavebním zam��ením a praxí 
ve stavebnictví nejmén� 3 roky. Odpov�dná osoba nemusí být k vlastníkovi, p�ípadn�
stavebníkovi, výhradn� v pracovn�právním vztahu. 

4. Odpov�dná osoba se ur�uje pro každou malou vodní nádrž samostatn�. Vlastník, p�ípadn�
stavebník, malé vodní nádrže m�že podle okolností, stejnou fyzickou osobu ur�it jako 
odpov�dnou osobu pro více malých vodních nádrží, ke kterým má vlastnický vztah, 
pop�ípad�, u nichž plní funkci stavebníka. 

5. Výchozí podklady ke zjišt�ní stavu malé vodní nádrže zajiš�uje pro odpov�dnou osobu 
vlastník, p�ípadn� stavebník, malé vodní nádrže.       

6. K napln�ní vlastního výkonu TBD odpov�dná osoba zpravidla instruuje pracovníky 
provád�jící obch�zky na malých vodních nádržích, odborn� je školí, kontroluje jejich �innost 
a výsledky pozorování a m��ení. Zásadní funkci má odpov�dná osoba v p�ípad� zjišt�ní 
podstatných rozdíl� oproti zjišt�ním p�i p�edchozích obch�zkách. K �ešení takových p�ípad�
odpov�dná osoba provede sama opakovan� obch�zku a ov��í si technický stav malé vodní 
nádrže a navrhne vlastníkovi, p�ípadn� stavebníkovi, pot�ebná opat�ení. 

7. P�i ohlášení poruchy bezprost�edn� po jejím zjišt�ní rozhodne odpov�dná osoba podle 
charakteru a závažnosti této poruchy na základ� povod�ového plánu, p�ípadn� podle p�edem 
p�ipraveného plánu nouzových opat�ení, o dalším postupu na malé vodní nádrži. Odpov�dná 
osoba se dostaví osobn� na malou vodní nádrž a �ídí provád�ní opat�ení. Ohlásí-li poruchu 
malé vodní nádrže jiná osoba, než která vykonává obch�zky, musí si odpov�dná osoba ov��it 
toto ohlášení. 

�l. 4 
Obch�zky  

1. Obch�zky jsou základním prost�edkem výkonu TBD u malých vodních nádrží. Cílem 
obch�zek je vizuáln� (prohlídkou, pozorováním) odhalit v�as nebezpe�í poruchy. 
P�i obch�zkách se sleduje malá vodní nádrž a její blízké okolí, pr�tokové pom�ry, 
pravidelnost chodu všech mechanizm�, výskyt trhlin a viditelných deformací, posun�, 
propad�, sesuv�, výskyt pr�sak�, výv�r� a zamok�ených až zbahn�lých míst, vlivy provozu 
a prost�edí na technický stav objekt� a technologických za�ízení. 

2. P�i obch�zkách je t�eba prohlédnout p�edevším tyto �ásti malé vodní nádrže: 

- p�elivná za�ízení; 
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- objekty spodních výpustí; 
- korunu hráze; 
- návodní svah hráze; 
- vzdušní svah hráze; 
- blízké podhrází (nejmén� do vzdálenosti rovnající se výšce hráze). 

3. Obch�zky se u malých vodních nádrží konají nejmén� jedenkrát za m�síc, p�i mimo�ádných 
situacích v �etnosti ur�ené odpov�dnou osobou. Jde zejména o situace p�i vypoušt�ní nebo 
zp�tném napoušt�ní rybník� v souvislosti s výlovy, p�i povod�ových situacích, po 
mimo�ádných srážkách apod. 

4. Pokud je zjišt�na porucha, u které jsou p�edpoklady, že dojde k dalšímu škodlivému vývoji, 
je t�eba pozorování opakovat a poruchu sledovat a m��it tak, aby bylo možno zhodnotit, zda 
a jaké nebezpe�í hrozí, a jsou-li nutná nouzová opat�ení. 

5. V p�ípad� závažného zjišt�ní nebo p�i nejistot� o bezprost�edním vývoji a zejména je-li 
k optimálnímu rozhodnutí o opat�eních pot�eba delší doba, je nejvhodn�jším prozatímním 
�ešením okamžité snižování hladiny v nádrži podle individuáln� stanovených pravidel. 

�l. 5 
Zpracování výsledk� obch�zek - záznamy 

1. O výsledcích obch�zek se vedou záznamy. Pokud nejsou záznamy vedeny elektronickou 
formou, provádí se zápisy v samostatném sešit� s jedním pr�pisem. 

2. Základním záznamem jsou tyto údaje: 

- identifikace malé vodní nádrže (název, obec, okres); 
- vlastník, p�ípadn� uživatel nebo stavebník malé vodní nádrže; 
- jméno a p�íjmení ur�ené odpov�dné osoby; 
- osoba vykonávající obch�zky (jméno, bydlišt�, telefonické spojení). 

3. Vlastní záznamy o obch�zkách obsahují tyto údaje: 

- �asový údaj o konání obch�zky; 
- ozna�ení, zda jde o obch�zku pravidelnou nebo mimo�ádnou; 
- popis po�así p�i obch�zce a p�ed ní (nap�. p�edcházelo-li deštivé období nebo 

období sucha apod.); 
- stav vody v nádrži ve vztahu k p�elivné hran� nebo jiné typické kót�; 
- zjišt�né závady nebo neobvyklé jevy; pokud není zjišt�no nic neobvyklého, uvede 

se popis „bez závad“; 
- p�edb�žný návrh nebo doporu�ení nápravných opat�ení.  

4. Záznamy o obch�zkách na malých vodních nádržích se zjišt�ním „bez závad“ budou 
uchovávány po dobu nejmén� 3 let. Ostatní záznamy o obch�zkách budou uchovávány po 
dobu nejmén� 10 let. 

5. Záznamy o obch�zkách jsou jedním z podklad� k prohlídce vodního díla, provád�né jednou 
za 10 let vlastníkem, p�ípadn� stavebníkem malé vodní nádrže.  

�l .  6 
Nej�ast�jší závady  

1.  P�i obch�zce malé vodní nádrže se zjiš�uje zejména, zda se neprojevují n�které ze závad, 
které jsou uvedeny v tabulce �l. 9 této kapitoly, p�i jejichž zjišt�ní se pracovník vykonávající 
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obch�zky chová podle míry jejich závažnosti popsané pod tabulkou �l. 9. 

2. Všechny zjišt�né závady pracovník vykonávající obch�zku malé vodní nádrže uvede 
v záznamu o obch�zkách. Závady o závažnosti 2, 3 a 4 podle �l. 9 této kapitoly navíc 
neprodlen� hlásí odpov�dné osob�. 

3. Podle charakteru a možných následk� kritické závady o závažnosti 4 odpov�dná osoba 
informuje vlastníka a subjekty uvedené v povod�ovém plánu. Pokud pro malou vodní nádrž 
povod�ový plán nebyl zpracován, p�edává informaci o o�ekávaném vývoji subjekt�m 
uvedeným v povod�ovém plánu obce, p�ípadn� vodního díla ležícího v území pod malou 
vodní nádrží. 

�l .  7 

Prohlídky malé vodní nádrže 

1. Prohlídky malých vodních nádrží uskute��uje vlastník, pop�ípad� stavebník malé vodní 
nádrže nejmén� jedenkrát za deset let a p�izve k nim p�íslušný vodoprávní ú�ad (ustanovení 
odstavce 4) b) § 62 vodního zákona). 

2. O provedené prohlídce malé vodní nádrže po�izuje vlastník, pop�ípad� stavebník zápis. 
Náležitosti  zápisu obsahuje �l. 9.. 

�l .  8 
Zprávy o dohledu nad malou vodní nádrží 

Zprávy o výsledcích dohledu se u malých vodních nádrží podávají nejmén� jednou za deset let. 
Vlastník nebo stavebník podává zprávy o výsledcích dohledu i za situace, nastaly-li mimo�ádné 
okolnosti dotýkající se bezpe�nosti malé vodní nádrže. Tyto zprávy se podávají p�íslušnému 
vodoprávnímu ú�adu. 

�l. 9 
Tabulky a postupy

9.1 Nej�ast�jší závady a zp�sob jejich hodnocení 
Schéma používaných pojm� na t�lese hráze:

D

HLADINA 

KORUNA 
VZDUŠNÍ SVAH

PODHRÁZÍ 

NÁVODNÍ SVAH

HRÁZ 

p�evýšení 
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�ást vodního díla Charakteristika závady Závažnost 

Bezpe�nostní p�eliv

prostor p�ed p�elivem (vtok), vlastní p�eliv nebo odpad 
bezprost�edn� u p�elivu zanesený, zarostlý 2 
�eslová st�na (brlení) je p�ímo na p�elivu nebo v jeho 
bezprost�ední blízkosti (tzn., že pr�to�ná ší�ka, tj. sou�et 
mezer mezi �eslicemi je menší než ší�ka p�elivu) 

2 

drobné, ustálené výrony vody zdivem p�elivu (pokud 
možno m��it za jakou dobu naplní nádobu ur�itého 
objemu) 

1 

pr�to�ný profil zatarasen; �eslová st�na zcela zanesena 3 
stavidla p�i velké vod� neovladatelná (nemají táhla, špatný 
p�ístup, nejsou pohotov� pom�cky, tj. klika, hever apod.); 
zdvih stavidel je omezen 

3 

není zajišt�na v�asná obsluha (ani náhradní) pro ovládání 
hrazení p�i povodních za všech okolností (v noci, p�i 
pr�trži mra�en apod.) 

3 

Spodní výpust 

d�ev�né potrubí není trvale celé pod vodou 2 
uzáv�r není ovladatelný 3 
uzáv�r není zajišt�n proti svévolné manipulaci 2 
potrubí se zahlcuje, vznikají v n�m rázy a vibrace (zjistí se 
poslechem) 2 
potrubí (nej�ast�ji d�ev�né) je porušeno (propady na 
vzdušním svahu nebo korun� hráze) 3 

Koruna hráze 

není v celé délce vyrovnaná, pr�lehy (vyjeté "koleje") 1 
vysoký plevel, ke�e, mladší d�eviny, prosychající nebo 
odum�elé stromy a stromy ohrožené vyvrácením 2 
stromy bránící p�íjezdu k objekt�m v p�ípad� pot�eby 2 
nedostate�né p�evýšení nad hladinou nádrže (p�i normální 
hladin� mén� než 0,5 m, p�i velké vod� mén� než cca 30 
cm) 

3 

propady (zejména nad výpustí nebo u zdiva p�elivu) 3 
trhliny v zemin� hráze (nikoliv jen spáry vznikající 
pouhým sesycháním zeminy) 3 
podélné trhliny nad 3 m délky s patrným poklesem jedné 
�ásti v��i druhé 3 

Návodní svah 
hráze 

hladina v nádrži stoupá tak, že hrozí p�elití hráze 4 
d�eviny vyr�stající v opevn�ní  1 
plevelná vegetace znemož�ující kontrolu 2 
porušené opevn�ní, výmoly, abrazní sruby 2 
trhliny, sesuvy 3 
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Vzdušní svah 
hráze 

chyb�jící zatravn�ní 1 
nežádoucí vegetace: vysoký plevel, ke�e, nálety, výmladky, 
mladší stromky, uhynulé a zna�n� proschlé stromy �i 
stromy se zvýšeným rizikem vývrat� (smrky apod.) 

1 

výmoly, menší místní propady 1 
chodby a nory živo�ich� 1 
trvale zmok�ená místa (odhad plochy); vodomilné traviny 2 
ustálené soust�ed�né výv�ry vody (�irá voda, stálé 
množství 2 

trhliny v zemin� hráze 2 
sesuvy v�tší než polovina výšky hráze 3 
propady nad výpustí nebo jinde 3 
trhliny nad 3 m délky s patrným poklesem jedné �ásti v��i 
druhé 3 

výv�r vody se zákalem nebo vyplavováním p�dních �ástic 3 
výv�r se zv�tšuje, voda �irá 3 
voda ve výv�ru je zakalena a p�itom se zv�tšuje 4 

Podhrází 
(do vzdálenosti od 
vzdušní paty rovné 

výšce hráze) 

vegetace znemož�uje kontrolu 1 
trvale zamok�ený (zbahn�ný) terén (odhad plochy 
zamok�ení a hladiny vody) 1 
ustálené výv�ry vody (odhadnout množství) 2 
zv�tšující se výv�ry vody 3 

9.2 Postup p�i zjišt�ní závad 1 až 4 podle závažnosti: 

1. Závady, které bezprost�edn� neohrožují stabilitu malého vodního díla jako celku, 
realizace nápravného opat�ení není nutná neodkladn�. Osoba, provád�jící obch�zky, 
p�edá hlášení o nich (pr�pisy záznam�) odpov�dné osob� (pokud se záznamy nevedou 
p�ímo u ní). 

2. Jedná se o významné závady, jejichž vývoj by mohl být nebezpe�ný, ale zatím p�ímo 
rychlý škodlivý vývoj nehrozí. Zjišt�ní hlásí osoba, provád�jící obch�zky, odpov�dné 
osob�. 

3. Jde o závady, u nichž lze p�edpokládat rychlý nep�íznivý vývoj nebo které svou existencí 
ohrožují zvládnutí mimo�ádné situace (nap�. pr�chod povodn�). Proto osoba, provád�jící 
obch�zky, musí neodkladn� vyrozum�t o jejich zjišt�ní odpov�dnou osobu a až do jejích 
dalších pokyn� pokra�ovat ve sledování, p�ípadn� m��ení a v podrobných záznamech 
vývoje. 

4. Tyto nejzávažn�jší závady indikují p�ímé ohrožení bezpe�nosti hráze, tj. blížící se 
kritický stav. Jde o situaci, která vyžaduje použití nouzových opat�ení, za jejichž 
okamžité uvedení do funkce zodpovídá vlastník, p�ípadn� stavebník malého vodního díla, 
p�ípadn� ve spolupráci s p�íslušnou povod�ovou komisí. Prvo�adým cílem uplatn�ní 
nouzových opat�ení je ochrana hráze p�ed p�elitím, resp. protržením.  
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5. Sou�asn� je nutno varovat ohrožené obyvatelstvo pod dílem všemi prost�edky (a to 
i v noci, p�i extrémní pov�trnostní situaci, nefunk�ním telefonickém spojení apod.). 
P�íprava nouzových opat�ení se po odborné stránce m�že konzultovat s p�íslušným 
pracovišt�m podniku Povodí p�i projednávání povod�ového plánu. Nouzová opat�ení, 
která nebyla p�edpokládána ve schváleném povod�ovém plánu, se provád�jí pokud 
možno za ú�asti specialisty odborné vodohospodá�ské organizace nebo �lena povod�ové 
komise, p�íp. jejího výkonného pracovního štábu. P�itom v dob� povodní je možno 
obvykle využít i prodlouženou nebo stálou službu na vodohospodá�ských dispe�incích 
podnik� Povodí. 

9.3 Náležitosti zápisu z prohlídky malé vodní nádrže 

Prohlídka svolaná podle ustanovení 4) b) § 62 vodního zákona. 

1. Základní náležitosti (datum konání prohlídky, seznam p�ítomných osob nebo prezen�ní 
listina), 

2. Základní identifika�ní údaje o ur�eném vodním díle (název vodního díla, vodní tok, 
kategorie díla z hlediska dohledu, katastrální území). 

3. Údaje o správ� a obsluze díla (kontaktní údaje na vlastníka, odpov�dnou osobu a obsluhu 
malé vodní nádrže) a p�íslušný vodoprávní ú�ad, pop�ípad� další organizace nebo osoby. 

4. Základní údaje o dokumentaci k ur�enému vodnímu dílu (manipula�ní �ád, provozní �ád, 
projektová dokumentace, povod�ový nebo havarijní plán). 

5. Stru�ný popis malé vodní nádrže a její ú�el. 

6. Hlavní údaje o d�ní od p�edchozí prohlídky (hydrologická situace, provozní �innost, datum 
konání p�edchozí prohlídky, pln�ní úkol� z minulé prohlídky a další. 

7. Výsledky TBD za hodnocené období.  

8. Výsledek prohlídky díla (zjišt�né závady a nedostatky, uložené úkoly, návrhy opat�ení, 
nám�ty na zlepšení bezpe�nosti a provozuschopnosti).  

9. Celkové zhodnocení stavu díla z hlediska bezpe�nosti a provozuschopnosti a zhodnocení 
provád�ní dohledu (vyjád�ení odpov�dné osoby, vlastníka, pop�ípad� zástupce 
vodoprávního ú�adu). 

10. Jméno zapisovatele a podpisy ú�astník� prohlídky. 
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Kapitola  C –  Ošet�ování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží 
p�i jejich výstavb�, stavebních zm�nách, opravách a provozu z hlediska 
technickobezpe�nostního dohledu  

�l. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Vegetací na sypaných hrázích se rozumí zatravn�ní, vysoké plevele a d�evinné porosty, které 
se vyskytují na vlastním povrchu t�lesa zemní konstrukce nebo v prostoru podhrází. 
B�ehovou vegetaci (porosty b�ehové) tento metodický pokyn nezahrnuje. Hráz je podle § 55 
odst. 1 vodního zákona stavbou. 

2. Z hlediska bezpe�nosti sypaných hrází m�žeme vegetaci rozd�lit zejména na:  

- zatravn�ní, 
- vysoké plevele,  
- d�eviny. 

�l. 2 
Zatravn�ní 

1. Travní nebo jetelotravní porost je nejlepším opevn�ním vzdušního svahu a návodního svahu 
nad dosahem vlnobití, a není-li po sypané hrázi provozována doprava, i koruny sypané hráze. 
Zatravn�ní brání ú�inku p�ímého dopadu dešt� na p�du, zpomaluje povrchový odtok a váže 
p�du svým ko�áním; p�itom nejlépe umož�uje vizuální kontrolu povrchu sypané hráze. 
Zbarvení trávy identifikuje pr�saky. Výskyt vlhkomilných trav (ost�ice, zblochan aj.) 
je indikátorem dlouhodobého zamok�ení nebo pr�sakové �innosti. Dob�e zatravn�ný 
a udržovaný povrch sypané hráze je i velmi vhodnou protierozní ochranou pro p�ípad p�elití 
sypané hráze p�i extrémních povodních. 

2. Aby travní porost plnil svou funkci, je t�eba jej �ádn� udržovat. Ošet�ování travního porostu 
spo�ívá p�edevším v �astém se�ení, aby nedocházelo k jeho degradaci. Tím, že je trávník 
trvale udržován v nízkém stavu, se dosáhne hustého zápoje, mocného proko�en�ní p�dy 
a dobré ochrany proti erozi. Trávník není vhodné žnout p�i velkém horku nebo suchu, aby 
rostliny p�íliš nevyschly. Žnout je nutno nejmén� dvakrát do roka, a to poprvé v kv�tnu až 
�ervnu, podruhé v srpnu až zá�í. P�ízniv� p�sobí také pastva vodní dr�beže, p�i které je travní 
porost zárove� hnojen výkaly vodní dr�beže. 

3. Hnojení travního porostu kompostem nebo strojenými hnojivy (nap�. z jara nebo v p�ípad�
velmi slabých porost� i po kosení) rovn�ž p�ispívá k jeho houstnutí. Podzimní hnojení 
zajiš�uje dobré p�ezimování trávníku. Hnojit je t�eba opatrn�, protože p�ehnojení škodí, 
zejména dusík podpo�í nadzemní �ásti rostliny a oslabí vzr�st ko�ání. Rozsah a zp�sob 
hnojení se pod�ídí zp�sobu využívání malé vodní nádrže. 

�l. 3 
Vysoký plevel (bu�e�) 

1. Bu�e� zpravidla p�evládne jako první stadium sukcese po neudržovaných travních porostech. 
Bývá to zpravidla bodlák, dev�tsil, mrkvous aj. 
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2. Bu�e� je v každém ohledu kdekoliv na sypané hrázi i v jejím nejbližším okolí nežádoucí. 
Neposkytuje takovou protierozní ochranu jako zatravn�ní a brání �ádné vizuální prohlídce 
povrchu sypané hráze i jejího blízkého okolí. Brání tím p�ípadnému zjišt�ní deforma�ních 
a pr�sakových anomálií p�i obch�zkách konaných obsluhou vodního díla (§ 9 vyhlášky 
�. 471/2001 Sb., o technickobezpe�nostním dohledu nad vodními díly, ve zn�ní vyhlášky
�. 255/2010 Sb. - dále jen „vyhláška“). 

�l. 4 
Zp�sob odstran�ní bu�en�

1. Pravidelným se�ením je možno docílit p�evládnutí žádoucích jetelotravních porost�. Jestliže 
se to nepoda�í, je možno bu�e� hubit post�ikem selektivního herbicidu, který p�sobí pouze na 
dvoud�ložné rostliny. Travám sice neškodí, avšak motýlokv�té rostliny by rovn�ž zahubil. Je 
proto t�eba herbicid aplikovat tak, aby zasáhl jen listy vyšší bu�en� a aplikace byla v souladu 
s využíváním vodní nádrže. 

2. Jakékoliv použití herbicid� vyžaduje pot�ebnou kvalifikaci a odborný dozor, aby nebylo 
narušeno životní prost�edí, zejména aby byla zabezpe�ena ochrana povrchových 
a podzemních vod a dodržena p�íslušná ustanovení zákona o ochran� p�írody. Je z�ejmé, 
že se jedná o proces nejen technicky náro�ný, ale i finan�n� nákladný. 

�l. 5 
D�eviny 

Na sypaných hrázích se ke�e a stromy nebo jejich výmladky, nálety a nárosty vyskytují velmi 
�asto. V�tšinou se uchytily nahodile a samovoln�. Na hrázích historických rybník� se zám�rn�
vysazovaly v minulých staletích nap�. duby na starých jiho�eských rybnících. V nov�jší dob�
jsou vysazovány výjime�n�. Zdravé a hluboce ko�enící stromy na sypaných hrázích mají 
význa�nou krajinotvornou, estetickou, historickou a p�írodní hodnotu, nesmí však škodit. 
V�tšinou jde o vzrostlé staré a zdravé stromy, n�kdy chrán�né i podle zvláštních p�edpis�, které, 
jsou-li ve vhodných rozestupech, p�ízniv� p�sobí i na stabilitu sypané hráze a zastín�ní chrání 
její povrch p�ed vysýcháním. Souvislý povrch ke�� nebo výmladk� však �asto brání volnému 
p�ístupu obsluhy vodního díla a �ádné kontrole povrchu sypané hráze a omezuje vývin travního 
pokryvu. Travní porost pod souvislým zápojem d�evin v d�sledku zastín�ní hyne a neplní pak 
protierozní funkci p�i dešti nebo p�i p�elití sypané hráze. Kmeny d�evin na vzdušním svahu hráze 
v p�ípad� jejího povrchového p�elévání pak tvo�í místní p�ekážku, za kterou dochází k místní 
intenzivní povrchové erozi. 

�l. 6 
Protierozní funkce d�evin 

1. P�i p�elití se d�eviny, zejména na jejím vzdušním svahu uplat�ují jako protierozní prvek 
v d�sledku proko�en�ní hrázového t�lesa. Jde o tzv. „živou armaturu“. 

2. D�eviny ochra�ují návodní svah sypané hráze, není-li zpevn�n, proti abrazi. Stromy nesmí 
porušovat opevn�ní sypané hráze. Nesmí ani ohrožovat stabilitu t�lesa sypané hráze, jestliže 
hrozí jejich vyvrácení v�trem (m�lce ko�enící nebo naklon�né stromy). V d�sledku rozkladu 
ko�en� odum�elých d�evin m�že dojít k nežádoucímu lokálnímu zvýšení propustnosti sypané 
hráze nebo vytvo�ení p�ímé pr�sakové cesty (p�íp. v kombinaci s �inností vodních hlodavc�). 



33

�l. 7 
Možnost vývrat� d�evin 

1. Pro bezpe�né zakotvení strom� tak, aby nebyly ohroženy vyvrácením p�i vich�ici, je t�eba, 
aby m�ly k disposici p�du propustnou ko�en�m do hloubky asi 2 m, u nižších druh�
a u strom� dor�stajících v�tších výšek asi 3 m. P�ekážkou propustnosti p�dy pro ko�eny bude 
zpravidla trvalá úrove� hladiny prosakující vody. Je proto t�eba p�ihlédnout k p�evýšení 
hráze nad normální hladinou v nádrži. 

2. Zhutn�ní zeminy sypané hráze, resp. její malá úživnost, nebývá p�ekážkou vývinu 
ko�enového systému. Naopak ve srovnání se stanovišti bohatšími na živiny, mají stromy na 
mén� úrodných stanovištích ko�eny relativn� delší a siln�ji v�tvené. Tím se zp�ístup�ují 
živiny. Sou�asn� však svým mohutným ko�enovým systémem zajiš�ují i stabilitu nadzemní 
�ásti stromu. Vývin ko�enových systém� omezuje konkurence sousedních strom�.. Proto 
je s ohledem na bezpe�nost vhodn�jší proti vyvrácení volit voln�jší rozestup jednotlivých 
strom�. 

3. P�i dodržení t�chto podmínek, a jde-li o vhodné druhy d�evin, není t�eba se obávat vývrat�
strom� a narušení t�lesa sypané hráze. Z jednotlivých d�evin se vyzna�ují odolností proti 
vyvrácení v�trem zejména dub, jilm, javor a lípa. Nevhodné jsou na t�lesech sypaných hrází 
d�eviny s m�lkým zako�en�ním, zejména smrk. 

  

�l. 8 
Rozklad neživých ko�en�

1. Rozklad ko�en� odum�elých nebo odstran�ných strom� nastává prakticky pouze za p�ístupu 
vzduchu. Ulehlost p�dy nebo její p�esycenost vodou brání rozkladu ko�en�, které z�stávají 
v zemin� sypané hráze konzervovány po velmi dlouhou dobu. Z jednotlivých druh� strom�
jsou v��i rozkladným proces�m nejodoln�jší p�edevším dub a jilm. 

2. V propustn�jším materiálu sypané hráze podléhají ko�eny rozkladu rychleji, u v�tších 
sypaných hrází bývají ve svém r�stu omezeny t�žko p�ístupnou zeminou jádra nebo t�snící 
vrstvy a �ástí hrázového t�lesa trvale nasyceného vodou, takže dutiny po rozložených 
ko�enech jsou pak mimo pásmo ohrožené pr�sakem (mohou však nastat i situace, kdy 
hladina nádrže vystoupí nad normál po delší dobu). 

�l. 9 
   Vliv na stavební objekty 

Ko�eny d�evin mohou mechanicky nep�ízniv� ovlivnit, tj. vychýlit z p�vodní polohy nebo 
porušit celistvost opevn�ní návodního svahu sypané hráze, zdivo nebo zdi p�elivných objekt�
a odb�rných a výpustných za�ízení, p�ípadn� mohou vr�stat do potrubí výpustí nebo drenážních 
prvk�. Tyto ú�inky jsou závislé na druhu d�eviny, jejím vývojovém stadiu (v�ku), a vitalit�, 
zejména v souvislosti s p�dními pom�ry, obsahem živin, vody, vzduchu atd. Hlavn�
u historických rybník� se tento negativní vliv vegetace projevuje velmi �asto. Proto je nutno 
dodržovat bezpe�nou vzdálenost situování d�evin od zmín�ných objekt�. 
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�l. 10 
P�ekážky pro údržbu sypaných hrází a výkon technickobezpe�nostního dohledu 

1. Ke�e a jejich husté seskupení omezuje p�ehlednost sypané hráze a kontrolu, resp. zjišt�ní 
deforma�ních nebo pr�sakových poruch. Stromy mohou být p�ekážkou i pro výkon 
geodetických m��ení zakrytím zám�r, p�sobením refrakce p�i velmi p�esné nivelaci nebo p�i 
sm�rových m��eních apod. Mechanickým p�sobením ko�en� m�že být narušena stabilita 
geodetických pozorovacích stanoviš�. 

2. Vzrostlé stromy a ke�e, zejména na korunách sypaných hrází, mohou být p�ekážkou pro 
volný pr�jezd dopravních prost�edk� a mechanizm� pot�ebných pro údržbu objekt� i sypané 
hráze samotné, a p�edevším pro rychlé �ešení mimo�ádných situací, hlavn� pro p�íjezd 
k hrazenému bezpe�nostnímu p�elivu nebo k místu vymezeného nouzového p�elivu. 

3. Nejen bu�e�, ale i d�eviny se mnohdy uchycují na bezpe�nostních p�elivech sypaných hrází 
a odpadech od nich a zmenšují tak pr�to�nou kapacitu pojistných za�ízení a navíc snižují 
funkci t�chto objekt� po p�ípadném zachycení plavenin p�i povod�ových situacích. 

4. Ze všech výše uvedených hledisek je t�eba posuzovat údržbu, možnost výsadby a p�ípustnost 
d�evin na sypaných hrázích. K problematice je t�eba p�istupovat individuáln�, tj. vždy je 
t�eba uvážit význam sypané hráze z hlediska její bezpe�nosti a tím i ve�ejných zájm�, 
vyjád�ený v kategorii vodního díla (§ 61 odst. 2 vodního zákona a § 4 vyhlášky). 

�l. 11 
Výsadba d�evin 

1. Krom� ochranných hrází, kde je výsadba d�evin zakázána (viz § 58, odst. 2, písm. a) zákona 
�. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� (vodní zákon), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�), lze u nových sypaných hrází uvažovat s organizovanou výsadbou vhodných 
strom�, výjime�n� i ke��. Nevhodnými druhy d�evin jsou zejména jehli�nany (zvlášt�
smrky), ovocné stromy a vlašské topoly. 

2. Nep�ípustná je výsadba d�evin blíže než 6 m od stavebních prvk� (objekt� p�eliv�, spodních 
výpustí apod.), v�etn� odvod�ovacích staveb. Na vzdušním svahu je možno vysazovat 
stromy jen p�i sklonu 1 : 2 nebo mírn�jším, a podél koruny sypané hráze p�i její ší�ce 
nejmén� 4 m. Korunu sypané hráze o ší�ce alespo� 4 m je možno osázet jednou �adou 
vhodných strom� p�i vzdušní stran�. P�i ší�ce koruny nejmén� 6 m je možno uvažovat 
s dvou�adou alejovou výsadbou. Výsadba d�evin na návodním svahu v dosahu jeho opevn�ní 
je nežádoucí. 

�l. 12 
Základní kriteria pro ponechání d�evin, p�ípadn� jejich odstra�ování. 

1. Ponechat je možno zdravé vzrostlé stromy, které na sypaných hrázích rostou po delší 
dobu, a nebyl pozorován žádný jejich škodlivý vliv. Ty je pak nutno p�stovat, ošet�ovat 
a chránit. 

2. Do�asn� lze porost d�evin (stromy a ke�e) ponechat: 
- na neopevn�ných návodních svazích sypaných hrází jako ochranu proti abrazi od 

v�trových vln, 
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- na vzdušních svazích sypaných hrází odkališ� jako opat�ení proti prašnosti ukládaného 
materiálu. 

Tyto porosty je nutno p�stovat, tj. zejména provád�t zdravotní výb�r, pro�ezávky a probírky. 

3. S p�ihlédnutím k významu sypané hráze a stupni jejího ohrožení deforma�ními 
a pr�sakovými poruchami je t�eba odstranit: 

- ke�e, nálety, výmladky i mladší stromky (a též bu�e�), zejména tvo�í-li souvislý porost, 
který omezuje p�ehlednost povrchu sypané hráze a tím znesnad�uje její �ádnou kontrolu, 

- stromy a d�eviny prokazateln� uhynulé, zna�n� poškozené, nemocné (nap�. 
tracheomykoza dub�) nebo odumírající, p�ípadn� siln� naklon�né a hrozící vyvrácením 
(pokud nejde o památné stromy - v tomto p�ípad� je nutno postupovat podle zákona 
o ochran� p�írody), 

- vzrostlé stromy ohrožující celistvost sypané hráze vývraty (p�edevším jde o smrky), 
- stromy ohrožující svým ko�enovým systémem stavební objekty, zejména výpustná 

a p�elivná za�ízení, opevn�ní návodního svahu, geodetická pozorovací stanovišt�, 
pror�stající do potrubní i otev�ené drenáže (zejména pozor na vrbové porosty, olše a jiné 
vodomilné druhy), 

- stromy bránící p�íjezdu mechanizm� na hráz, objekty a podhrází pro p�ípad nutných 
oprav, údržby a p�edevším pro �ešení mimo�ádných situací (nap�. v p�ípad� nutnosti 
z�ízení nouzového p�elivu), 

- veškeré d�eviny (a též bu�e�) omezující plnou pr�to�nost pojistných za�ízení v�etn�
odpad� od nich, 

- stromy p�ekážející p�i p�ípadné nutnosti z�ídit protifiltra�ní a zat�žovací lavice nebo 
nouzový p�eliv, 

- d�eviny bránící geodetickým kontrolním m��ením a výkonu technickobezpe�nostního 
dohledu. 

4.  Kácení je t�eba provád�t do úrov�ov�, tj. p�i zemi s ponecháním co nejnižšího pa�ezu, a pa�ez 
neklu�it. Rozhodne-li se do budoucna vysadit strom na tomtéž míst�, odstraní se horní �ást 
ko�enového systému a po dosypání vzniklé prohlubn� za pe�livého hutn�ní se na stejném 
míst� vysadí strom nový. 

5. Po odstran�ní d�eviny je t�eba nadále potla�ovat pa�ezové výmladky. Je-li výmladnost 
smýcených d�evin p�íliš intenzivní, je možno ji potla�it nát�rem �ezné plochy pa�ezu nebo 
bazální �ásti kmene, pop�ípad� u ke�� post�ikem list� vhodným arboricidem. Chemické 
p�ípravky se aplikují podle návodu, z�ed�né vodou nebo olejem, nejvhodn�ji v dob�
vegetace; je t�eba uvažovat, že v nedostate�ných dávkách p�sobí naopak stimula�n�. 


