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Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.

§ 55 – Vodní díla – definuje co je považováno za vodní dílo

§ 58 – Ochrana vodních děl 

§ 59 – Povinnosti vlastníků vodních děl

Obecně upravují povinnosti vlastníků vodních děl, včetně údržby porostů na hrázích.

Podrobněji je popsán postup při ošetřování, údržbě a ochraně vegetace na hrázích v 

metodickém pokynu 37380/2010-15000 vydaném MZe

Stav a vliv porostů na hrázích je posuzován při technickobezpečnostních prohlídkách, 

prováděných na vodních dílech v termínech stanovených zákonem a zařazením 

vodního díla do kategorie,  případně povodňových prohlídkách za účasti pracovníků 

vodoprávních úřadů.



http://eagri.cz/public/web/mze/voda/technickobezpecnostni-dohled/

Souhrnná evidence zařazení vodních děl do I. – III. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu

ke dni 1. ledna

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/metodicke-pokyny/zakon-o-vodach/

-Metodický pokyn 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. 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/technickobezpecnostni-dohled/


1. Vliv porostů na průsakový režim hrází

Kořenový systém zvláště měkkých dřevin je náchylný na poměrně rychlé vyhnívání a 

po úhynu má vliv na vytváření průsakových cest v násypech hrází. V propustnějším 

materiálu sypané hráze podléhají kořeny rozkladu rychleji. 

Dochází k tomu buď po uhynutí stromu, nebo po vykácení bez provedení 

následných ošetřujících zásahů. Ty spočívají nejlépe v odstranění kořenového 

systému, nebo v odstranění částí nad terénem a zakrytí zbytků kořenů 

zeminou. Takto ošetřená místa je však nutné pravidelně kontrolovat.



VD Popůvky

Průsak podél kořenového systému topolů



VD Valcha

Průsak podél kořenového systému smrků



VD Otaslavice

Výron vody v místě vyhnilých kořenů



Vliv porostů na stabilitu vzdušního svahu

Vzrostlé porosty zvláště měkkých, mělce kořenících dřevin, např. smrk, 

topol apod. se stávají náchylné k vývratů při zasažení silnějším větrem. 

Pro bezpečné zakotvení stromů tak, aby nebyly ohroženy vyvrácením při 

vichřici, je třeba, aby měly k disposici půdu propustnou kořenům do 

hloubky asi 2 m u nižších druhů a u stromů dorůstajících větších výšek 

asi 3 m. Limitující úrovní pro kořeny bude zpravidla trvalá úroveň 

hladiny prosakující vody.

Významný vliv na stabilitu vzdušního svahu  mají stromy vzrostlé na 

svahu. Při případném přelití hráze dochází k tvorbě výmolů a při déle 

trvajícím přelévání dojde k protržení hráze. 



VD Zuberský rybník srpen 2002 sesuv vzdušního svahu při silném větru

- nevhodné porosty na hrázi



Křivoš 25.6.2008 –

vichřice –vývraty topolů



Hustopeče nad Bečvou
přelití a protržení hráze  

Hladina vody při povodni 1997, hladina při průchodu zvláštní povodně po protržení hráze

Q100 = 10,5 m3/s



Fryšava

Hvozdná



Vliv porostů na opevnění návodního svahu

Vodní díla postavená zvláště před 20. stoletím často mívala opevnění návodního 

svahu kamenným tarasem z kamenů ukládaných na sucho, často ve skoro svislém 

sklonu. Stromy ponechané a včas neodstraněné z tohoto opevnění tak při svém 

vzrůstu narušují celistvost a mají bezprostřední vliv na rozpad tohoto opevnění.

Poněkud netypický je vliv porostů na těsnění. Jde o odkaliště, kde porosty prorůstají 

těsněním z plastové folie a hrozí vyluhování závadných látek .



Porušení historického kamenného tarasu kořenovým systémem 



Precheza - odkaliště



POROSTY ŘÍZENĚ VYSÁZENÉ NA KORUNY HRÁZÍ

K výsadbě stromořadí na koruny hrází došlo v mnoha případech bez předchozího

posouzení vlivu na těleso hráze, nebo při neodborné výsadbě s použitím dřevin na

hráze zcela nevhodných. Oblíbené bylo použití pyramidální formy topolu černého,

který však patří mezi nejméně vhodné dřeviny pro výsadbu na koruny hrází. Kromě

rizika vývratu je nebezpečné i možné vytvoření průsakových cest při úhynu.

Na ochranných hrázích je výsadba dřevin vodním zákonem zakázána (§ 58).

Hlavním účelem ochranných hrází je protipovodňová ochrana osob a majetku a je

nezbytné dlouhodobě zajistit jejich spolehlivou funkci. Při navrhování ochranné hráze

se vedle protipovodňové funkce v některých případech výjimečně vyžaduje řešení i

funkci krajinotvorné. Výsadbu dřevin je nutné řešit v projektové dokumentaci, a to

zásadně mimo těleso vlastní hráze. Definovaná místa výsadby v přísypu tělesa hráze

musí být oddělena od vlastního tělesa hráze a zajištěna proti prorůstání kořeny. Stejně

je nutné spolehlivé oddělení kořenového systému stromů od drenážního systému na

vzdušní patě hráze.



Veselský rybník

Borovinský rybník



OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA VEGETACE NA SYPANÝCH HRÁZÍCH

VODNÍCH DĚL

Problematika porostů na hrázích je řešena v metodickém pokynu MZe č.1/2010

vydaným pod č.j. 37380/2010-15000. v kap. C je řešena problematika vegetace na

sypaných hrázích. Ve smyslu tohoto pokynu, lze uvažovat s výsadbou dřevin při šířce

koruny hráze větší jak 4 m a na vzdušním svahu při sklonu 1 : 2 a mírnějším. Na

návodní straně je výsadba nežádoucí. Dále je zakázána výsadba blíže než 6 m od Při

posuzování stavu vegetace je nutné, vzhledem k významu hráze a možností jejího

ohrožení a možných způsobených škod, posoudit nutnost a způsob odstranění

nežádoucích porostů.

Kácení a odstraňování náletu, pokud nelze odstranit úplně včetně kořenového

systému, je nutno provádět úrovňově, při zemi s ponecháním co nejnižšího pařezu,

případně ještě jej překrýt zeminou. Je nutné potlačovat pařezové výmladky.
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