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Technickobezpečnostní dohled nad vodními 
díly III. a IV. kategorie

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění
Vyhláška MZe ČR č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad 
vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.

Povinnosti vlastníků  a stavebníků vodních děl na zajištění bezpečnosti vodního 
díla  a stanovení  území  potenciálně ohroženého vodním dílem jsou definovány  
hlavně v  §59, §61, §69, - §75, §84 a podrobněji jsou rozvedeny v dalších 
zákonných a podzákonných předpisech. 
Novela vyhlášky č.471/2001 Sb. nově stanoví povinnost vlastníka zajistit 
vypracování posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění 
technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie
podle §61, odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách již ve fázi přípravy DUR. 
Ze zařazení díla  do kategorie III. – I. vyplývají povinnosti vlastníka na doplnění 
dokumentace vodního díla o stanovení území zasaženého zvláštní povodní a 
také požadavek na doplnění DSP o projekt zařízení pro pozorování a měření. 
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SN - definice

TNV 75 2415 - Suchá nádrž (SN):
- je vodní nádrž určená k ochraně před účinky povodní, ve které je celkový 

objem nádrže téměř shodný se součtem ovladatelného a neovladatelného 
ochranného prostoru. Plní retenční funkci a snižuje povodňový průtok ve 
vodním toku; může mít v poměru k celkovému objemu zanedbatelné stálé 
nadržení, které plní krajinotvornou či ekologickou funkci.

ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže (dále MVN):
– objem nádrže po normální hladinu nepřesahuje 2 mil. m3 

– největší hloubka vody v nádrži nepřesahuje 9 m          

SN překračují často parametry dle ČSN 75 2410
poldr – prostor v říčním údolí přilehlý k toku, který po naplnění vodou při 
povodni plní retenční funkci a snižuje povodňový průtok v toku.



Pojmem TBD se rozumí zjišťování technického stavu vodních děl 
určených ke vzdouvání nebo zadržování vody z hlediska jejich 
bezpečnosti a stability, včetně posuzování vzniku možných poruch a 
jejich příčin.

Základní předpisy k TBD:
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly
metodický pokyn MZe č. 1/2010 (č.j. 37380/2010-15000):

- Kategorizační posudky vodních děl
- TBD nad malými vodními nádržemi 
- Vegetace na malých vodních nádržích
- TBD nad liniovými stavbami PPO 

ČSN 75 2935 - Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních     

Technickobezpečnostní dohled - TBD



Kategorizace VD v ČR

Kategorizace VD – metodický pokyn MZe č. 1/2010 (č.j. 
37380/2010-15000): provádí se ve fázi zpracování DÚŘ
NEBEZPEČÍ PRO ÚZEMÍ PODÉL TOKU POD VODNÍMI DÍLY VYPLÝVÁ ZE :

Samotné existence vodního díla, které zadržuje vodu;
Technického stavu díla a z pravděpodobnosti jeho protržení

K minimalizaci rizika slouží řada opatření v zákonných, technických a
technickoorganizačních předpisech

Všechna vodní díla nejsou stejná → požadavky na zajištění jejich bezpečnosti proto
musí být odstupňovány

K tomu slouží kategorizace na základě kvantifikace možných škod :
Ohrožení lidských životů
Přímé škody na vodním díle
Přímé škody na toku pod dílem
Nepřímé škody v území pod dílem
Ztráty užitku vyřazením díla z provozu

Kategorie je navrhována podle kriterií z přílohy č.1 vyhlášky a po stanovení bodové
hodnoty potenciálu škod
Vodní díla jsou zařazována do kategorie I. – IV.
Návrh kategorie je obsahem odborného posudku



Kategorizace vodních děl v ČR je založena výhradně na 

kvantifikaci potencionálního nebezpečí vyplývající s existence 

díla. Kvantifikace je stanovena t.zv. potenciálem škod P

Zařazení díla do kategorie

P < 15 ……………..IV kategorie

15 ∗ P < 200 ……..……..III kategorie

200 ∗ P < 1500 …………..II kategorie

P ] 1500………..…..I kategorie

Při odhadu potenciálu škod se posuzuje současný stav zástavby a dalších 

rozhodných skutečností na dolním toku.

Je–li součástí díla více samostatných objektů  navrhuje se pro celé dílo kategorie 

podle nejvýznamějšího objektu, u ostatních objektů se uvede jaké kategorii má 

odpovídat provádění TBD.

O zařazení vodního díla do kategorie rozhoduje vodoprávní úřad ve správním řízení na  

základě posudku. 



POSUDEK S NÁVRHEM 
ZAŘAZENÍ VD DO KATEGORIE

2. návrh na zařazení VD do 
kategorie (I. až IV.)

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

3. odvolání na zákonné 
předpisy a použité 
metodiky

1. identifikační údaje



POSUDEK S NÁVRHEM 
ZAŘAZENÍ VD DO KATEGORIE

5. popis škod při havárii a 
bodové hodnocení 

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

4. technické údaje

6. stanovení základního 
rozsahu TBD a stanovení 
doplňujících podmínek 
TBD 

7. upozornění na 
pravomocné rozhodnutí 
vodoprávního úřadu



Web -stránky  MZe - předpisy
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http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/dalsi-metodicke-pomucky/zakon-o-vodach/

- Souhrnná evidence zařazení vodních děl do I. – III. kategorie z hlediska technicko-
bezpečnostního dohledu ke dni 1. ledna
Poznámka:
Všechna ostatní vodní díla v provozu nebo ve vástavbě, která nejsou uvedena v tomto
seznamu a na něž se vztahuje vyhláška č. 471/2001 Sb., tj. např. přehrady (včetně
nízkých sypaných hrází), jezy, ochranné hráze a odkaliště (mají-li hráz), atd. jsou IV.
kategorii.

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/metodicke-pokyny/zakon-o-vodach/
- Souhrnný metodický pokyn k výkonu TBD č.1/2010 – MZe, č.j. 37380/2010-15000

Novela metodických pokynů o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly ve 
vazbě na velkou novelu VZ a novelu vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad VD, ve znění 
vyhlášky č. 255/2010 Sb. 

- TNV 75 2415 – Suché nádrže –novela v roce 2012
- ČSN 75 2935- Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních – novela –leden 2014



• nevhodná nebo chybná projektová řešení 

• podceněný geologický průzkum

• závady a nedodržení technologické kázně při provádění stavby

• nedostatečná kapacita bezpečnostních přelivů ( zvláště u historických vodních děl)

• stárnutí vodních děl a jejich technologických částí

• vliv špatné údržby porostů, nebo působení živočichů 

• nesprávná  manipulace

Poruchy malých vodních nádrží - příčiny 



Nedostatky v projektové dokumentaci

Šachtový přeliv sdružený se spodní výpustí – chybná řešení, potenciální riziko poruchy

• Hydraulicky nevhodný přechod ze šachty do potrubí – chybí 
zaškrcení vtoku do potrubí a zavzdušnění

• Potrubí je uloženo do násypu bez obetonování –
technologicky neproveditelné zhutnění násypu na 
předepsané parametry – predisponovaná průsaková cesta



Nedostatky v projektové dokumentaci

oprava hráze, mostu a bezpečnostního přelivu

• Konstrukce mostu v hrázi projektovaná dle typových 
projektů silničního stavitelství. Izolace a drenáže tvoří 
otevřené průsakové cesty



Nedostatky v projektové dokumentaci

• Potrubí HOBAS uložené bez obetonování do násypu hráze – deformace jak v podélném směru, 
tak i deformace kruhového profilu.

• Napuštěno - listopad 2004, porucha na spoji trub zjištěna v červnu 2005, havárie 5.4.2006



Vývoj poruchy  a výsledky kontrol  

• 11.8.2004  první napuštění• 9.6.2005 propad nad spojem • 9.6.2005 rozpojené potrubí• 29.3.2006 porucha při povodni, kaverna 6 m3• 13.6.2005 provizorní zásyp propadu• 3.11.2005 úbytek kameniva – normální průtok• 5.4.2006 spoj potrubí po opadu povodně• 22.8.2012 další spoj potrubí při kontrolní prohlídce



Nedostatečný geologický průzkum

• Levé zavázání – zjištěn průsak při prvním naplnění nádrže• Závislost průsaku na nástupu hladiny – ověření úrovně otevřené průsakové cesty• Výsledky geofyzikálního průzkumu   - potvrzena nehomogenita v místě průsaku • Úprava základové spáry při provádění dodatečného těsnění• Provádění dodatečného těsnění – těsnící zemina dovezena, pečlivě kontrolováno uložení• Po opětovném napuštění – zjištěna otevřená průsaková cesta levým břehem vedle zavázání• Průsaková cesta vedle zavázání – zemní materiál byl vynesen po vyplavení výplně puklin  • Vodní dílo po položení  zemního těsnícího koberce na celý levý břeh a opětovném napuštění



Závady a nedodržení technologické kázně při 

provádění stavby 

• VD Moštěnice – ponechaná výdřeva u napojení požeráku na potrubí –došlo k odtržení požeráku 
od výpustného potrubí

• VD Moštěnice –silné zamokření zárubní zdi a vývěr nad korunou zdi - neodhalený drén podél 
potrubí spodní výpusti 



Závady a nedodržení technologické kázně při 

provádění stavby 
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8.11.2013

17.3.2014

17.4.2014

3.7.2014

24.9.2014

VD Krásensko, nedodržení projektu, technologická nekázeň



Havárie způsobené přelitím při nedostatečné kapacitě 

bezpečnostních přelivů

• VD Pocheň - noci ze 13.5. na 14.5.1996 došlo k  přelití hráze po  celé její  délce( 175 m ).• VD Hustopeče nad Bečvou - noci ze 24 – 25.6.2009 ve 22 hodin došlo k  přelití hráze a 
protržení



VD Veselský rybník, 86,93 ha, 1,995 mil. m3, 

h = 7,5 m Porucha výpusti 1.7.2008

31.3.2009

Současný stav



Sdružené objekty – nebezpečí promrzání, vznik poruchy 

na kontaktu beton - zemina

• VD Měřín, chybělo zavazovací žebro, stěny byly svislé, po déletrvajících mrazech došlo k oblevě 
a rychlému nárůstu hladiny. Došlo k proudění otevřenou cestou mezi betonem a zemimou 
• VD Hrotovice, chybí zavazovací žebro, stěny svislé, po déletrvajících mrazech došlo k oblevě a 

rychlému nárůstu hladiny. Došlo k proudění otevřenou cestou mezi betonem a zemimou 



Nedostatečná údržba, nevhodné porosty,  působení 

živočichů

• VD Záhlinické rybníky,  působení bobra evropského (Castor fiber),  nory v hrázích – propad 
hráze
• VD Vrkoč,  působení bobra evropského (Castor fiber),  nory v hrázích – propad hráze při 

povodni 2006, při zvýšené hladině otevřená průsaková cesta



Nedostatečná údržba, nevhodné porosty,  působení 

živočichů

• Vývoj populace bobra evropského (Castor fiber) v Lotyšsku po jeho vysazení v roce 1927.

Year Number of beavers 
in Latvia 

1927 4 

1930 13 

1933 25 

1939 82 

1953 74 

1964 150 

1975 4000 

1980 10000 

1985 25000 

1990 50000 

2000 100000 
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Děkuji za pozornost.

Evropská unie

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 – Technická pomoc

financovaná z Fondu soudržnosti


