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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

NÁVRH
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení záplavového území a vymezení aktivních zón záplavového území drobného vodního
toku Prušánka v ř. km 0,000 – 24,773 včetně přítoků Lučnice, Lůčkový potok, Chobot
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, se sídlem v Hodoníně, Národní třída 373/25, jako
věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002
Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších předpisů, ve smyslu § 61 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“), na základě návrhu správce vodního toku Prušánka a vybraných
přítoků (Lučnice, Lůčkový potok, Chobot), jímž je státní podnik:
Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013,

I.
s t a n o v u j e,
podle § 66 odst. 1 a 7 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 správního řádu a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb.,
o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace,
v platném znění (dále jen „vyhláška“),
záplavové území
drobného vodního toku
P r u š á n k a v ř. km 0, 0 0 0 – 2 4, 7 7 3
v č e t n ě p ř í t o k ů:
Lučnice

ř. km 0,000 – 3,000,
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Lůčkový potok
Chobot

ř. km 0,000 – 1,621,
ř. km 0,000 – 0,225.

Záplavové území (dále také jen „ZÚ“) drobného vodního toku Prušánka (ČHP 4-17-01-103) včetně
přítoků Lučnice (ČHP 4-17-01-106), Lůčkový potok (ČHP 4-17-01-103), Chobot (ČHP 4-17-01-103) se
stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý,
dvacetiletý a stoletý průtok – Q5, Q20 a Q100) dle zobrazení záplavového území v měřítku 1 : 10 000
v mapových podkladech, které vypracoval navrhovatel, jímž je státní podnik Povodí Moravy, s.p., útvar
hydroinformatiky a geodetických informací, označených „záplavové území Prušánky km 0,00 – 24,773
(včetně Lůčkového p., Lůčnice, Chobota); situace ZÚ Prušánky a přítoků“, datum: srpen/listopad 2019,
mapové výkresy č. A.1., A.2. a A.3.
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, současně

v y m e z u j e,
podle § 66 odst. 2 a 7 vodního zákona a §§ 171, 172 a 173 správního řádu,
aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku
P r u š á n k a v ř. km 0, 0 0 0 – 2 4, 7 7 3
v č e t n ě p ř í t o k ů:
Lučnice
Lůčkový potok
Chobot

ř. km 0,000 – 3,000
ř. km 0,000 – 1,621
ř. km 0,000 – 0,225,

a to v rozsahu zakresleném zobrazením aktivních zón záplavového území (dále také jen „AZZÚ“)
v měřítku 1 : 10 000 v mapových podkladech, které vypracoval navrhovatel, jímž je státní podnik
Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací, označených „záplavové území
Prušánky km 0,00 – 24,773 (včetně Lůčkového p., Lůčnice, Chobota); situace aktivní zóny záplavového
území“, datum: srpen/listopad 2019, mapové výkresy č. A.Z.1., A.Z.2. a A.Z.3.
Podle § 172 odst. 3 správního řádu zdejší vodoprávní úřad stanovuje, že veřejné projednání tohoto
návrhu opatření obecné povahy se nebude konat.
Dotčená katastrální území:
Čejkovice [619001], Velké Bílovice [778672], Moravský Žižkov [699250], Prušánky [734021], Josefov
u Hodonína [661490], Dolní Bojanovice [628701], Hodonín [640417]
Výše uvedené mapové podklady se zakresleným zobrazením předmětného ZÚ a AZZÚ v měřítku 1 : 10
000 jsou nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy a jsou k dispozici na webových
stránkách města Hodonín (formát PDF), cesta: www.hodonin.eu → Město a úřad → Městský úřad →
Odbory úřadu → Odbor životního prostředí → Dokumenty: „Stanovení záplavového území a vymezení
aktivních zón záplavového území drobného vodního toku Prušánka v ř. km 0,000 – 24,773 včetně
přítoků“, resp. přímo pod následujícím odkazem:
https://www.hodonin.eu/stanoveni-zaplavoveho-uzemi-a-vymezeni-aktivnich-zon-zaplavoveho-uzemi-drobneho-vodnihotoku-prusanka-v-r-km-0-000-24-773-vcetne-pritoku/d-1103911/p1=84175
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II.

s t a n o v u j e,
v záplavovém území mimo aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Prušánka v ř. km
0,000 – 24,773 a přítoků Lučnice, Lůčkový potok, Chobot následující omezující podmínky v souladu
s § 67 odst. 3 vodního zákona:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

zakazuje se volné skladování lehce odplavitelných materiálů, které mohou svým přemístěním
ohrozit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku pro průchod povodňových vln tím, že
dojde k ucpání průtočného profilu,
zakazuje se skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou vniknutím do
povodňových vod zhoršit nebo ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
zakazuje se nová výstavba liniových stavebních objektů (např. ploty, pozemní komunikace) a
příčných stavebních objektů, významně ovlivňujících odtokové poměry,
zakazuje se nová výstavba stavebních objektů, u nichž lze předpokládat zvýšený pohyb a
koncentraci osob, např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
nové objekty nebo jejich rozšíření může být realizováno pouze s důrazem na zvýšenou odolnost
proti povodním, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich
zranitelnosti a potenciálních škod,
zakazuje se nová výstavba podsklepených stavebních objektů, v rámci nové výstavby je třeba
umístit úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q100,
v rámci nové výstavby i změn dokončených staveb je třeba umístit citlivé technologie vnitřního
vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, elektrické spotřebiče atd.) nad úroveň hladiny
příslušné Q100,
v rámci nové výstavby i změn dokončených staveb je nutné dodržet specifické materiálové
provedení pro spodní části stavebních objektů (např. nenasákavé, omyvatelné materiály
umožňující rychlou a nenákladnou údržbu po povodních), nové stavební objekty budou vybaveny
prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do jejich vnitřních částí (např. speciální těsnění
otvorů – okna, dveře),
veškerá nová (plánovaná) výstavba, jakož i změny dokončených staveb spočívající v nástavbě
nebo přístavbě včetně odstranění staveb, musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí
Moravy, s.p., jednotlivé stavební objekty musí být posouzeny z hlediska ovlivnění odtokových
poměrů, s ohledem na možné hloubky, rychlost proudění vod, průtokové poměry a rovněž na
jejich vlastní ohrožení průchodem povodňových vod.
NÁVRH O D Ů V O D N Ě N Í:

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, zdejší věcně i místně příslušný vodoprávní úřad,
obdržel dne 8. 10. 2019 návrh (zn. PM-43499/2019-5210/Šim) od správce vodního toku Prušánka a
vybraných přítoků, jímž je státní podnik: Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00
Brno, IČO: 70890013, na stanovení ZÚ a vymezení AZZÚ drobného vodního toku Prušánka [IDVT
10198114] včetně přítoků Lučnice [IDVT 10187943], Lůčkový potok [IDVT 10196211], Chobot
[IDVT 10188790], podle § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona, v katastrálních územích Čejkovice, Prušánky,
Josefov u Hodonína, Dolní Bojanovice a Hodonín, okres Hodonín, a v katastrálních územích Velké
Bílovice a Moravský Žižkov, okres Břeclav, vše kraj Jihomoravský.
Předmětný návrh zpracoval přímo státní podnik Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, útvar
hydroinformatiky a geodetických informací, datum zpracování: srpen/listopad 2019, č. zakázky: S –
2019/001, návrh je zpracován v souladu s vyhláškou, z důvodu přehlednosti mapových podkladů pouze
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nebylo použito grafické znázornění v barvách podle vyhlášky, místo toho bylo použito zaužívané
rozdělení, tj. zvlášť na situaci záplavového území a situaci aktivních zón záplavového území.
Stručný popis stanoveného ZÚ a vymezených AZZÚ:
Prušánka ř. km 0,000 – 24,773 – záplavové území včetně aktivní zóny bylo zpracována od zaústění do
Kyjovky v ř. km 31,050 až nad zastavěnou část obce Čejkovice v poldru Čejkovice 3,
Lučnice ř. km 0,000 – 3,000 – záplavové území včetně aktivní zóny bylo zpracováno od soutoku
s Prušánkou v ř. km 8,332 po hráz nádrže Lučnice 2 nad obcí Prušánky,
Lůčkový potok ř. km 0,000 – 1,621 – záplavové území včetně aktivní zóny bylo zpracováno od
soutoku s Prušánkou v ř. km 18,053 po pramen nad obcí Čejkovice,
Chobot ř. km 0,000 – 0,225 – záplavové území včetně aktivní zóny bylo zpracováno od soutoku
s Prušánkou v ř. km 18,780 a dále do polní trati Choboty.
Dále k předmětnému návrhu:
Podle § 66 odst. 7 vodního zákona se záplavová území a jejich aktivní zóny stanovují formou opatření
obecné povahy. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu
přirozené povodně zaplavena vodou, aktivní zóny záplavového území jsou vymezeny podle
nebezpečnosti povodňových průtoků.
Stanovení záplavového území drobného vodního toku Prušánka včetně vybraných přítoků a vymezení
aktivních zón záplavového území představuje přípravné povodňové opatření ve smyslu § 65 odst. 2
písm. a) vodního zákona, které zajistí účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských
životech, zdraví a majetku v dotčeném území.
Přesnost zákresu záplavového území a aktivních zón odpovídá mapě ZABAGED 1 : 10 000 v podkladu
dle ČÚZK. Hranice záplavového území a aktivní zóny záplavového území mohou být při digitálním
přenosu do map jiných měřítek deformovány a nebudou odpovídat skutečnosti. Zpřesnění zákresu
záplavového území a aktivních zón záplavového území do podrobnějších mapových podkladů nebo
podrobných situací projektových dokumentací lze provést na základě podrobného výškového zaměření
terénu v konkrétní lokalitě. Tato zpřesnění pro konkrétní pozemky a lokality však nepodléhají novému
administrativnímu stanovení ZÚ nebo vymezení AZZÚ.
Průběh hladin pro jednotlivé průtoky povodňových vod byl proveden výpočtem nerovnoměrného
neustáleného proudění pomocí programu MIKE 11. Matematickým modelem byl popsán průtok
korytem vodního toku Prušánka a vybraných přítoků včetně navazujícího úseku vodního toku Kyjovka
a souvisejících inundací a veškerých objektů na toku. Rozsah vypočteného ZÚ je ovlivněn mírou
nejistoty hydrologických údajů, rozsah ZÚ je navržen dle podkladů o výšce terénu a umístění staveb
v době zpracování.
Předmětný návrh dílčí částí zasahuje do správního obvodu ORP Břeclav (tj. do správního obvodu
vodoprávního úřadu Břeclav), dotčena jsou katastrální území Velké Bílovice a Moravský Žižkov. Zdejší
vodoprávní úřad v tomto případě odkazuje na § 115 odst. 19 vodního zákona – s ohledem na to, že se
rozhodující část činnosti (návrhu) nachází ve správním obvodu ORP Hodonín (správní obvod zdejšího
vodoprávního úřadu), použije se uvedené ustanovení obdobně i na stanovení předmětného ZÚ a
vymezení AZZÚ, z čehož vyplývá, že k vydání opatření obecné povahy v dané věci je v plném rozsahu
kompetentní zdejší vodoprávní úřad.
V rámci předmětného návrhu došlo po jeho předložení k mírné úpravě, jež spočívala v jednoznačném
vymezení jednotlivých vrstev záplavových území při soutoku vodních toků Prušánka a Kyjovka, a to
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z důvodu existence stávajícího záplavového území Kyjovky, na které předmětný návrh záplavového
území Prušánky levobřežně navazuje (v ř. km 0,617). V návrhu byla rozlišena i plánovaná budoucí
aktualizace záplavového území Kyjovky. Požadavek na tuto úpravu byl uplatněn zdejším vodoprávním
úřadem, předchozí úpravu šlo totiž považovat za rozporuplnou, neboť vrstvy jednotlivých záplavových
území nebyly ve výkresech dostatečně odlišeny.
Zdejší vodoprávní úřad k výše uvedené úpravě vyzval navrhovatele (Povodí Moravy, s.p.) přípisem ze
dne 15. 11. 2019, č. j. MUHOCJ 79323/2019, tento nedostatek byl odstraněn dne 28. 11. 2019. Změna
se projevila ve výkresech A.1., A.Z.1. a v průvodní zprávě (str. 135).
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, projednal předmětný návrh s dotčenými orgány (§
136 správního řádu) přípisem č. j. 83491/2019, sp. zn. ŽP/19/12746/TV ze dne 2. 12. 2019.
Zdejší vodoprávní úřad v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu, po projednání s dotčenými orgány,
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky do 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění (oznámení), a to na adresu zdejšího správního orgánu (vodoprávního úřadu), tj.
Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín.
Doposud byly k projednávané záležitosti spolu se žádostí shromážděny následující podklady:
✓ Povodí Moravy, s.p., Doplnění žádosti (odstraněné nedostatky), zn. PM-50788/2019-5210/Šim ze
dne 27. 11. 2019,
✓ Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Vyjádření, č. j. MUHOCJ 61548/2019 OŽP-vyj.,
sp. zn. MUHO 9960/2019 OŽP ze dne 2. 9. 2019,
✓ Obec Prušánky, Vyjádření, zn. PRU1532/2019 ze dne 5. 12. 2019,
✓ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Sdělení, č. j. MUHOCJ 83873/2019, sp. zn. MUHO
5485/2019 ORM ze dne 16. 12. 2019,
✓ Městský úřad Břeclav, odbor správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení
(speciální stavební úřad), Vyjádření, č. j. MUBR 207869/2019, sp. zn. MUBR-S 200417/2019
ODPŘ ze dne 18. 12. 2019,
✓ Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství,
ovzduší a památkové péče, Vyjádření, č. j. MUBR 200352/2019 ze dne 18. 12. 2019,
✓ Obec Dolní Bojanovice, Vyjádření, č. j. OÚDB-2012/2019/TK ze dne 18. 12. 2019,
✓ Obec Josefov, Vyjádření ze dne 19. 12. 2019.
Ostatní dotčené orgány se k předmětnému návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádřili, jmenovitě: Město
Hodonín, Město Velké Bílovice, Obec Čejkovice, Obec Moravský Žižkov, Městský úřad Hodonín,
obecný stavební úřad, Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby (speciální stavební úřad),
Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí (oddělení úřadu územního plánování,
oddělení stavební úřad) a Městský úřad Velké Bílovice, stavební úřad.
Obec Dolní Bojanovice a Obec Josefov v obsahu svých vyjádření shodně upozorňují na plánovanou
realizaci stavby tzv. „historické vodní nádrže“ (obnova vodní nádrže). Vodní nádrž je navržena na
soutoku s levostranným přítokem Prušánky, tj. Hrabinková stružka (cca hranice katastrálních území
Dolní Bojanovice a Josefov u Hodonína). Dále obce sdělují, že uvedený stavební záměr disponuje
vydaným územním rozhodnutím o umístění stavby (z roku 2019), a že se k datu vydání vyjádření
dokončuje projektová dokumentace stavby pro stavební řízení.
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K tomuto zdejší vodoprávní úřad konstatuje, že vzhledem k existenci vydaného a pravomocného
územního rozhodnutí o umístění stavby nebude mít předmětné opatření (stanovení ZÚ a vymezení
AZZÚ) za následek znemožnění realizace daného stavebního záměru. Současně však lze předpokládat,
že na připravovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení, v závislosti na následujícím časovém
vývoji, mohou být vzneseny požadavky na její úpravu ve spojitosti k povaze stanoveného ZÚ a
vymezené AZZÚ v dané lokalitě. Závěrem vodoprávní úřad uvádí, že se jedná o stavbu, jež bude po
realizaci plnit mimo jiné protipovodňovou funkci a přispěje ke zlepšení případné povodňové situace.
Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, ve svém sdělení posuzoval předložený návrh dle
příslušných územně plánovacích dokumentací dotčených obcí, v obsahu sdělení vymezuje a upřesňuje
předmětný návrh podle jeho situování v dotčených katastrálních území, resp. začlenění do území
z hlediska územního plánování, dále upozorňuje na dotčené významné krajinné prvky, jiné prvky,
koridory a dotčené plochy. Sdělení neobsahuje konkrétní připomínky, podrobně popisuje situování
daného návrhu v dotčených katastrálních území. Zdejší vodoprávní úřad vzal obsah sdělení na vědomí.
Z ostatních vyjádření dotčených orgánu vyplývá, že k předloženému návrhu na stanovení ZÚ a
vymezení AZZÚ drobného vodního toku Prušánka a vybraných přítoků nemají připomínky.
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, ve výrokové části II. tohoto návrhu opatření obecné
povahy také stanovil omezující podmínky, které je třeba přijmout proto, aby byl naplněn deklarovaný
veřejný zájem – snížení nepříznivých účinků povodní v dotčeném území. Tyto podmínky je vodoprávní
úřad podle § 67 odst. 3 vodního zákona povinen stanovit v záplavovém území mimo aktivní zónu
záplavového území. Rozsah podmínek a věcný obsah je v souladu s metodickým pokynem Ministerstva
životního prostředí, odboru ochrany vod.
Zákonná omezení v aktivní zóně záplavového území podrobně upravuje § 67 odst. 1 a 2 vodního
zákona.
Výzva pro dotčené vlastníky nemovitostí ve smyslu § 172 odst. 1 správního řádu:
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být tímto návrhem opatření obecné povahy o stanovení omezujících podmínek mimo aktivní
zóny záplavového území (výroková část II. tohoto návrhu opatření obecné povahy) přímo dotčeny,
mohou podat proti předmětnému návrhu písemné odůvodněné námitky, a to na adresu zdejšího
správního orgánu (vodoprávního úřadu), tj. Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín, ve lhůtě 30 dnů ode
dne zveřejnění (oznámení) tohoto návrhu opatření obecné povahy. Zmeškání úkonu nelze
prominout.
Do dokumentace (mapových podkladů) je možno nahlédnout na Městském úřadě v Hodoníně, odboru
životního prostředí, Národní třída 373/25 (kancelář č. 79), v úředních hodinách (pondělí a středa 8.00 –
17.00 hod.), v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě, ve stanovené době. Mapové podklady jsou
dostupné k nahlédnutí na webových stránkách města Hodonín (viz výroková část I. tohoto návrhu
opatření obecné povahy).

Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru ŽP
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Ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu se dotčeným osobám i vlastníkům nemovitostí doručuje tento
návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou, tzn. tak, že návrh opatření obecné povahy bude
zveřejněn na úřední desce a též zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na Městském
úřadě ve Velkých Bílovicích, Obecním úřadě v Čejkovicích, Obecním úřadě v Dolních Bojanovicích,
Obecním úřadě v Josefově, Obecním úřadě v Moravském Žižkově, Obecním úřadě v Prušánkách a na
Městském úřadě v Hodoníně po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení
této veřejné vyhlášky. Žádáme tímto všechny shora uvedené úřady, aby po uplynutí uvedené lhůty
zaslali potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto návrhu opatření obecné povahy, a to zdejšímu
správnímu orgánu, tj. Městskému úřadu Hodonín, odboru životního prostředí.
Datum vyvěšení: ........................................

Datum sejmutí: .........................................

.....................................................................

.....................................................................

Razítko a podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Razítko a podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

V elektronické podobě zveřejněno od:

V elektronické podobě zveřejněno do:

.....................................................................

.....................................................................

Razítko a podpis oprávněné osoby

Razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník
Navrhovatel – správce dotčených vodních toků:
1.

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Dotčené obce/města a jejich obecní/městské úřady s požadavkem na vyvěšení a podání zprávy o
datu vyvěšení/sejmutí:
2.

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Město Velké Bílovice, IDDS: vepbaq4
Obec Čejkovice, IDDS: 7nhbzkz
Obec Dolní Bojanovice, IDDS: tc4buc3
Obec Josefov, IDDS: rcjbnhi
Obec Moravský Žižkov, IDDS: 6yhbn6j
Obec Prušánky, IDDS: eg4bbvn

Město Hodonín, OKASM – oddělení informatiky a podatelny, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín

Na vědomí dotčeným orgánům:
9.

Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, orgán územního plánování, Masarykovo nám. 53/1,
695 35 Hodonín
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10. Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, Horní Valy 3655/2, 695 01 Hodonín
11. Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby (speciální stavební úřad), Národní třída 373/25,
695 01 Hodonín
12. Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí (oddělení vodního hospodářství,
oddělení úřadu územního plánování, oddělení stavební úřad), IDDS: fesbhyp
13. Městský úřad Břeclav, odbor správních činností (oddělení dopravy a přestupkového řízení –
speciální stavební úřad), IDDS: fesbhyp
14. Městský úřad Velké Bílovice, stavební úřad, IDDS: vepbaq4

Použité zkratky:
ORP
obec s rozšířenou působností
IDVT
identifikace vodního toku
ČHP
číslo hydrologického pořadí
ř. km
říční kilometr
ČÚZK
Český úřad zeměměřický a katastrální
ZABAGED
Základní báze geografických dat České republiky
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