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Predhovor  

V tejto norme sa oproti predchádzajúcemu vydaniu dopĺňajú nové termíny a definície, inovujú sa, spres-
ňujú a dopĺňajú metodické postupy a riešenia v súvislosti s predmetom normy. 

Súvisiace normy 

STN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydraulike  

STN 01 3460 Výkresy inžinierskych stavieb. Spoločné požiadavky na výkresy inžinierskych stavieb 

STN 01 3469 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických stavieb. 
Stavebná časť 

STN 01 3473 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy hydromeliorácií 

STN 46 5328 Ochrana prírody. Pozemky. Všeobecné požiadavky na rekultiváciu pozemkov  

STN 75 1410-3 Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Kvantifikácia priemernej vodnosti. 
Časť 3: Charakteristiky ročných vodných stavov a prietokov  

STN 75 1500 Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Základné ustanovenia  

STN 75 1510 Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Kvantifikácia hydrologického režimu hla-
dín podzemných vôd  

Súvisiace právne predpisy 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov;  

zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov;  

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;  

zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov; 

zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 
Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov;  

zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch v znení neskorších predpisov (vodný zákon);  

zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou 
obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov; 

zákon č. 201/2009 Z. Z. o štátnej hydrologickej a meteorologickej službe; 

Vypracovanie normy  

Spracovateľ: názov organizácie, sídlo, meno pracovníka  

Technická komisia: jej číslo a názov  
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1    Predmet normy 

Táto norma usmerňuje a špecifikuje postupy pri navrhovaní zahrádzania bystrín a strží, opatrenia v bre-
hových porastoch, návrhy revitalizácie bystrín a bystrinných povodí, starostlivosť o neupravené korytá, 
údržbu bystrinných úprav, opatrenia v povodiach vrátane protilavínových opatrení. Norma ďalej špe-
cifikuje postupy pri melioračných prácach, ktoré sa vykonávajú s cieľom celkovo zlepšiť odtokové pomery 
v bystrinných povodiach, odstraňovať alebo tlmiť erózie v bystrinách, stržiach a v ich povodiach.  

Východiskovým podkladom na úpravy všetkých prirodzených i umelých vodných tokov s povodím väčším 
ako 5 km2 a na ich revitalizáciu je STN 75 2101. 

2    Normatívne odkazy 

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normativnými odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu vrátane všetkých zmien. 

STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení  

STN 34 2100 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie vedenia  

STN 48 0015 Terminológia v lesnom hospodárstve. Lesníckotechnické meliorácie. Termíny a definície  

STN 73 6108 Lesná dopravná sieť 

STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov  

STN 73 6822 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi  

STN 73 6824 Malé vodné nádrže 

STN 75 1400 Hydrológia, hydrologické údaje povrchových vôd. Základné ustanovenia  

STN 75 2101 Ekologizácia úprav vodných tokov  

3    Termíny a definície  

V tejto norme sa používajú termíny a definície uvedené v STN 48 0015 a tieto termíny a definície:  

3.1    bystrina: prírodný vodný tok s malým povodím a trvalým prietokom, ktorý je charakteristický rýchly-
mi zmenami prietoku aj v relatívne krátkych časových úsekoch najmä po intenzívnych zrážkach s krátkym 
trvaním a významnou tvorbou, transportom a ukladaním splavenín, ktoré sa ukladajú vo forme štrkových 
lavíc a nánosov na dne koryta, v zaplavovanom území alebo sa odnášajú do tokov vyššieho rádu a vod-
ných nádrží  

3.2    malé povodie: povodie, v ktorom sa pri tvorbe a priebehu odtoku môže významne prejaviť vysoká 
zrážková intenzita s krátkym trvaním a spôsob využívania (obhospodarovania) pozemkov v povodí  

3.3    bystrinnosť povodia: vlastnosť vyjadrujúca charakter povodia a toku; hodnotí sa podľa celkového 
posúdenia splaveninového režimu, podľa intenzity erózie v povodí a v koryte a podľa odtokových po-
merov; bystrinnosť je potrebné v sporných prípadoch posúdiť výpočtom súčiniteľa bystrinnosti povodia 
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
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