
Navrhování vodohospodářských opatření v rámci 

vodohospodářských studií pro řešení KPÚ



Vodohospodářské studie pro řešení KPÚ

♠ studie posouzení širších územních vazeb a specifických 

podmínek

♠ Studie využití dostupných veřejných podkladů pro vypracování 

zadávací dokumentace návrhu KPÚ

♠ studie odtokových poměrů 

♠ vyhledávací studie vodohospodářských staveb 

♠ studie proveditelnosti vodohospodářských staveb

♠ specifika vodohospodářských opatření 



♠ zajištění územní rezervy pro navrhované stavby

♠ dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby

♠ projekt Vho v podrobnosti dokumentace ke stavebnímu povolení 

♠ odtokové údaje a parametry hydrogramu v.v. předané ČHMÚ

♠ podrobný stavebně geologický a hydrogeologický průzkum

♠ časový odstup realizace – změna názorů na potřebnost, změna 

ekonomických a technických podmínek realizace

♠ značná pracovní a ekonomická náročnost

♠ při zadání projektu Vho nejsou jednotlivá opatření známa → chybí 

podklady pro určení ceny

♠ zjišťování podkladů pro projekt Vho v rámci přípravných prací 

projektu KPÚ je problematické

♠ podcenění otázky ceny projektu → cesta ke konkurzu firmy

Technický standard pro projekty SZ



Kalkulace ceny zpracování projektu Vho



Studie Vho pro projekt KPÚ 

♠ vyhledávací studie Vho → podklad pro zadání projektu KPÚ

♠ na základě průzkumu terénu v území větším než obvod KPÚ (u 

menších vodních toků celé povodí)

♠ návrh Vho a staveb různých investorů

♠ úzká spolupráce se správcem povodí a správci vodních toků

♠ osoba autorizovaná pro projektování staveb vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství

♠ cena zpracování studie včetně úplatně pořízených podkladů –

nikoliv „hektarová cena“



Analytická část studie

♠ existující vodohospodářské stavby (úpravy vt, meliorace, vodní nádrže)

♠ existující studie a projekty vodohospodářských opatření

♠ investiční záměry v území – správci vodních toků, OSS

♠ požadavky na vh opatření – obce a vlastníci pozemků

♠ IG a HG posudek na základě pochůzky, map a existujících děl

♠ odtokové údaje ČHMÚ nebo jiné provenience

♠ identifikace vodopisné sítě (vodní toky, tůně, mokřady, vodní nádrže, 

odpady náhony, strže, občasné vodní toky) 

♠ staničení vodních toků 

♠ zjištění závad ve vodopisné síti

♠ posouzení splaveninového režimu (zdroje splavenin)

♠ posouzení aktuální úrovně protipovodňové ochrany

♠ posouzení stupně denaturace vodopisné sítě



Návrhová část studie

♠ návrh lokalizace a základních parametrů úprav existujících prvků 

vodopisné sítě, 

♠ návrh lokalizace a základních parametrů nových prvků vodopisné 

sítě (příkopy, kanály, tůně, vodní nádrže, stabilizace strží) 

♠ návrh lokalizace a základních parametrů protipovodňových 

opatření (úpravy koryt, ochranné hráze, rozlivy, suché retenční 

nádrže)

♠ návrh lokalizace a základních parametrů revitalizace dříve 

upravených prvků vodopisné sítě, 

♠ návrh lokalizace a druhu vegetačních doprovodů

♠ hydrotechnické posouzení navrhovaných opatření

♠ určení orientační ceny navrhovaných opatření



Výkresová část studie

♠ přehledná situace řešeného území (vodohospodářská mapa 1:50 000) 

♠ situace řešeného území v měřítku 1:10 000 se zákresem vodopisné sítě, 

kritických profilů, vh staveb a převzatých a navržených vh opatření

♠ situace návrhu opatření v měřítku 1:5 000

♠ podélné profily a vzorové příčné profily navrhovaných vh opatření ve 

vhodném měřítku



Základní druhy vodohospodářských opatření

♠ záchytné příkopy vsakovací (nejistota v infiltračním potenciálu, 

nebezpečí přelití a sedimentace půdních smyvů)

♠ záchytné příkopy průtočné (nejistota v dodržení předepsaného sklonu 

nivelety, stabilizace průtočného profilu, bezpečné odvedení vody)

♠ zvětšení kapacity koryta vodního toku (ochrana intravilánu, staveb a 

infrastuktury)

♠ řízená inundace povodňových průtoků (volná krajina, zachování luční 

nivy)

♠ tůně a mokřady (ekosystémový a vodohospodářský účinek, 

jednoduché stavby – bez stavebního povolení)

♠ vodní nádrže rybničního typu (přehradní profil, rybniční kotlina)

♠ suché retenční nádrže(přehradní profil, morfologie a využívání 

retenčního prostoru)

♠ retenční účinek (kapacita koryta, objem zadržení)

♠ revitalizace (pouze upravené prvky vodopisné sítě)
































































