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Předmluva

Norma upřesňuje na základě požadavků praxe, nových poznatků a předpisů, termíny z oblasti vodního
hospodářství 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 vodního hospodářství.

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 7
Znečištění vod.

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 6524 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrotechniky. Funkční objekty a zařízení hydrotechnických
staveb

ČSN 75 0102 Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice

ČSN 75 0123 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrotechniky. Jezy

ČSN 75 0146 Lesnickotechnické meliorace - Terminologie

Souvisící TNV

TNV 75 2415 Suché nádrže

TNV 75 2932 Navrhování záplavových území (v návrhu)

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

Souvisící předpisy



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

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 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. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon),
ve znění pozdějších předpisů

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

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelých a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských
nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
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Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a
rozsah a četnost její kontroly

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích)

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 zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních
řádů vodních děl

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

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci

Vypracování normy

Zpracovatel: Aquatis Brno a.s., IČ 46347526, Ing. Miloš Vaculík, ve spolupráci s 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 ve vodním hospodářství 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 vodního
hospodářství.

-- Vynechaný text --


