
1035 Vodní toky 

 

Vodní toky1 

Vodní toky jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část 

roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech  

a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými 

úseky. 

Koryto vodního toku 

Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je 

korytem vodního toku tento pozemek. Protéká-li vodní tok po pozemku, který není evidován  

v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku část pozemku zahrnující dno  

a břehy koryta až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto 

korytem, aniž se vylévá do přilehlého území. 

V pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok nebo o hranici koryta vodního toku, rozhoduje 

vodoprávní úřad. Může též rozhodnout, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než ty, na které 

se vztahuje výše uvedená definice. 

Ochrana vodních toků a jejich koryt 

Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit  

z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by 

mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové 

předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod. Výjimkou jsou případy, kdy se tyto 

činnosti provádějí v souladu s vodním zákonem. 

Správa vodních toků 

Vodní toky jsou předmětem správy. Tato správa zahrnuje například (taxativní výčet §47 odst. 2 

vodního zákona): 

 Sledování stavu koryt vodních toků a péče o ně; 

 Provoz a údržba vodních děl v korytech vodních toků, které jsou nezbytné pro zabezpečení 

funkcí vodního toku; 

 Příprava a zajištění úpravy koryt vodních toků; 

 Spolupráce při zneškodňování havárií na vodních tocích. 

Správci vodních toků 

Správu významných vodních toků vykonávají správci povodí (dle 305/2000 Sb., o povodích). Správu 

menších toků vykonávají obce, jimiž tyto toky protékají nebo PO a FO, s jejichž činností toky souvisejí 

a jsou určení Ministerstvem zemědělství. Tam kde není správce vodního toku určen, vykonává ji 

správce vodního toku, jehož je drobný vodní tok přítokem a to do doby, než bude jiný určen. 
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