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Předmluva

Norma upřesňuje na základě požadavků praxe, nových poznatků a předpisů, termíny z oblasti vodních
toků včetně doplnění cizojazyčných termínů v angličtině, francouzštině a němčině.

Pro účely této normy byly převzaty některé základní termíny a definice z norem uvedených v kapitole
2 normativní odkazy a z článku souvisící předpisy, který je uveden v předmluvě. Termíny převzaté z
norem a označené „(viz též ČSN…..)“ obsahují definice upravené ve smyslu vodních toků.

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě došlo k jejímu přepracování v celém rozsahu, s přihlédnutím k poznatkům z
používání dosavadního názvosloví a souvisících terminologických norem. Nově se zavádí kapitola 4.6
Bioty.

Souvisící ČSN

ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

ČSN 73 6515 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže a zdrže

ČSN 73 6516 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrotechniky - Přehrady

ČSN 73 6532 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrogeologie

ČSN 75 0123 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrotechniky - Jezy

ČSN 75 0128 Vodní hospodářství - Názvosloví využití vodní energie

ČSN 75 0129 Vodní hospodářství - Názvosloví vodních cest

ČSN 75 0140 Vodní hospodářství - Názvosloví hydromeliorací



ČSN 75 0145 Meliorace - Terminologie v pedologii

ČSN 75 0146 Lesnickotechnické meliorace - Terminologie

ČSN 75 0150 Vodní hospodářství - Názvosloví vodárenství

ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

Souvisící TNV

TNV 75 2102 Úpravy potoků

TNV 75 2103 Úpravy řek

TNV 75 2303 Hydrotechnika - Jezy a stupně

TNV 75 2321 Rybí přechody

POZNÁMKA Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné v Hydroprojektu CZ
Praha, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

Souvisící předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 2891995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů

Nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod
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Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních
toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků



Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technicko bezpečnostním dohledu nad vodními
díly

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a
stanovování záplavových území

Vyhláška Ministerstva zemědělství č.292/2002 Sb., o oblastech povodí

POZNÁMKA Ministerstvo zemědělství ČR připravuje dále vyhlášku o vodoprávní evidenci a vyhlášku o technických
požadavcích pro stavby vodních děl - předpoklad vydání ve Sbírce zákonů: rok 2003.

Vypracování normy

Zpracovatel: Aquatis Brno a.s., IČ 46347526, Ing. Miloš Vaculík, ve spolupráci s Hydroeko Brno, IČ
13374567, doc. Ing. Karel Marhoun, CSc. a Hydroprojektem CZ a.s. Praha, IČ 26475081, Ing. Jaroslav
Pasler

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek
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1 Předmět normy
Tato norma stanoví základní termíny a jejich definice v hydrotechnice, a to pro vodní toky, úpravy a
revitalizace vodních toků včetně cizojazyčných termínů v angličtině, francouzštině a němčině.
Termíny jsou rozděleny do jednotlivých kapitol podle věcné příslušnosti.

Všechny termíny v této normě je třeba považovat v souladu s jejím názvem za termíny hydrotechniky.

-- Vynechaný text --


