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ÚVOD 

Vzorové listy stanovují uživatelské parametry a shrnují zásadní nebo svým významem důležité 
předpoklady technických řešení objektů odvodnění pozemních komunikací. Vzorové listy 
stanoví v grafické podobě se stručnými texty a odkazy technické požadavky. VL respektují 
ustanovení technických norem a předpisů. Stanoví obecné zásady návrhu na dnes požadované 
technické úrovni ověřené na evropském stupni provádění staveb. VL jsou součástí souboru 
resortních předpisů a podkladem pro vypracování dokumentace staveb pozemních komunikací. 
Vzorové listy vytvářejí souhrn směrných konstrukčních zásad a detailů, které by měly vytvořit 
základní předpoklady pro posun kvality návrhu i realizace těchto prvků staveb PK a stanovují 
jednotný výklad i momentální požadavky státní správy.  

Vzorové listy navazují na: 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6210 Projektování mostních objektů
TP 83  Odvodnění pozemních komunikací 
TKP 3  Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
TP 51  Odvodnění silnic vsakovací drenáží 
TP 152  Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích 

Členění  vzorových listů:       
                                                            VL x. xxx.xx 

- první znak určuje část vzorových listů
- další tři znaky označují skupinu a podskupinu 
- znaky 5 a 6 místě  (označují 01 až 99) označují pořadí listů ve skupině

nebo podskupině

pod tímto číslem je uvedeno číslo, které udává rok a měsíc vydání. 

Vzorové listy jsou zpracovány tak, že tvoří otevřený systém, který je možno průběžně upravovat 
nebo doplňovat. 

Platnost VL2.2 
Schválením těchto Vzorových listů se současně ruší:
VL 2.2 schválené MDS ČR č.j.16504/98-120 ze dne 19.1.1998  
Související technické předpisy (typové podklady, typizační směrnice, technické podmínky ) platí 
jen v rozsahu vymezeném nebo upřesněném ve VL 2.2, vzorové listy upřesňují technické detaily, 
které ve výše jmenovaných  dokumentech nemohly být blíže specifikovány.  

Betony: 
Konstrukční betony jsou označeny podle TKPč.18 tab. 2,3,4,5 a dále podle ČSN 206-1, ČSN EN 
206-1. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Požadavek na trvanlivost ve vztahu k agresivitě prostředí je dán normou ČSN EN 206-1. 
Navržené betonové konstrukce musí být v souladu s TKP č. 18 

Zatřídění částí staveb podle stupně vlivu prostředí – požadavky na nekonstrukční beton –
stanovení požadavků pro navrhování 

1) Požadavky na vlastnosti konstrukčních betonů jsou stanoveny v TKP 18, tab. 18-2. Při 
stanovení příslušné třídy je nutno rozlišovat, zda jde o konstrukce železobetonové nebo o 
konstrukce z prostého betonu. 

2) Pro prosté nekonstrukční betony ( převážně jde o podkladní betony a lože, které nejsou 
bezprostředně v kontaktu s přímými vlivy prostředí, tj. jsou překryty  min. 80 mm tlustou 
konstrukcí ) jsou specifikovány požadavky a stanoveny třídy betonu takto („n“ znamená 
„nekonstrukční beton“ ):

a) U nekonstrukčních betonů, které jsou v prostředí s vlivem mrazu, 
se vliv prostředí stanoví stejně, jako pro: 

- XF1 pro případy  betonu málo nasyceného vodou (míru vlivu prostředí 
je však nutno zohlednit s ohledem na propustnost, sklon konstrukce, drenážní 
schopnost podkladních vrstev apod.) 

- XF3 pro případy betonu nasyceného vodou ( vliv CHRL v této hloubce 
není významný) 

b) Pro prostředí XF1 se stanovuje minimální třída nekonstrukčního betonu C 16/20 
n a  pro prostředí XF3 třída nekonstrukčního betonu C 20/25 n, pokud ze 
statických důvodů není požadavek na vyšší pevnostní třídu. Označování 
nekonstrukčního betonu v dokumentaci bude např. takto: C 16/20 n XF1. 

c) Mrazuvzdornost a odolnost  nekonstrukčních betonů vůči zmrazování a 
rozmrazování při zkoušce dle ČSN 731326 (metoda  A nebo C) se posuzuje dle 
kriterií uvedených v  TKP 18, tab. 18-3 a čl. 18.2.4.4, ale po 25 cyklech. 

d) Jiné vlastnosti betonu dle TKP 18,  tab. 18-3, nejsou s ohledem na odlišnou 
konzistenci betonu pro různé užití a způsob zhutnění betonu stanoveny. 

3) Pokud jsou nekonstrukční betony mimo dosah mrazu ( podkladní betony pro lože 
kanalizace, drenáží, základů apod.) nebo se jedná o dočasnou funkci , navrhuje se beton 
C8/10 a nebo , pokud ze statických důvodů je požadavek na vyšší pevnostní třídu , C 12/15 a 
vyšší. 

4) Pokud se použije drenážní beton např. pro lože pro štěrbinové odvodňovací trouby, musí 
splňovat požadavky TKP 18  čl. 18.2.9. Označování mezerovitého cementového betonu 
(MCB)  s pevností v tlaku po 28 dnech min. 10 MPa je „MCB-10“ 

- Podkladní vrstvy pro dlažby vozovek a chodníků viz TP 170 a technologické normy 

Podrobnosti viz závazná tabulka č.1. 
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Zatřídění částí staveb podle stupně vlivu prostředí – požadavky na nekonstrukční 
beton
Tab. 1 

Konstrukce  Třída betonu a 
vliv prostředí 

Poznámka 

1 Lože pro obrubníky vozovek; lože 
pro odvodňovací proužky a 
prefabrikované odvodňovací žlaby 
na PK s intenzivním používáním 
CHRL  

C20/25nXF3 

Silnice I.a II. třídy, D+R a místní 
komunikace rychlostní a sběrné, 
odpočívky a parkoviště u D,R a silnic 
I tř. 

2 Dtto , na PK s občasným použitím 
CHRL nebo bez použití CHRL 

C16/20nXF1 

Silnice III. třídy, místní a obslužné 
komunikace, účelové komunikace, 
obytné a pěší zóny, cyklistické 
stezky, parkoviště zejména 
v horských oblastech 

3 Podkladní betony pro dlažby pod 
mosty, obklad kuželů, podklad 
konstrukcí skluzů z betonových 
tvárnic nebo kamene, obslužná 
schodiště

C16/20nXF1 

Podkladové betony pro skluzy a 
dlažby  se sklonem větším než 10%, 
dostatečně odvodněné, částečně
chráněné  

4 Podkladní betony dlažeb zpevnění 
koryt, lapačů splavenin, propustků, 
dlažeb kolem mostních pilířů, dlažeb 
odvodňovacích příkopů a rigolů
apod. 

C20/25nXF3 

Podkladní betony konstrukcí 
odvodnění nebo zpevnění ploch 
s malým sklonem 

5 a) Lože pro drenáže  C8/10 

5 b) Lože pro kanalizace C12/15 

Podkladní beton pro konstrukce bez 
vlivu mrazu 

5 c) Podkladní betony základů, propustků, 
přechodových desek 

C8/10 
Viz tab. 18-2, řádek 6 

6 Lože – základ pro štěrbinové trouby  

MCB-10 nebo 
C16/20nXF1 

a) Pevnost v tlaku po 28 dnech dle 
TKP 18, čl. 18.2.9 

b) Označování mezerovitého cement. 
betonu (MCB) pro pevnost min. 
10 MPa je takto: MCB-10 

7 Přechodové klíny nebo drenážní 
vrstvy za opěrami a pod.  

MCB- 8 
 Viz  poznámka k řádku  ad 6) 

8 Obetonování  kanalizačních trub 
Min. C 20/25 

Vliv prostředí a další požadavky viz 
řádek 32 , tab.18-2 TKP 18 

9 Malty pro speciální dlažby, 
odvodňovací proužky apod. 

M 25 XF4, 
XF3 

XF3 mimo dosah CHRL,  

M25 dle ČSN EN 998,  

doplňkové vlastnosti dle ČSN EN 
206-1  a  TKP 18 
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2.21 POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ 
Provedení nezpevněných krajnic a vozovek jsou součástí VL 1 „ Vozovky a krajnice“ 

2.211 Příkopy a rigoly 

PŘÍKOPY
Příkopy se zřizují podél okraje silniční koruny u paty násypu nebo pod zářezovým svahem. 
Jejich tvar a velikost závisí na kapacitních požadavcích, sklonech přilehlých svahů a 
geodetických podmínkách a na prostorových možnostech podél komunikace. 
Výška zpevnění příkopů a rigolů se stanoví výpočtem 

Příkopy se navrhují 
- v trojúhelníkovém tvaru se sklony svahu 1 : 2,5 
- ve tvaru lichoběžníkovém se šířkou dna min 0,3 m a sklony svahů 1 : 2,5 
- ve tvaru lichoběžníkovém s větším sklonem svahů než 1 : 2,5 v  případech kdy příkop je 
oddělen od koruny silničního nebo dálničního tělesa svodidlem a na úsecích silnic s nejvyšší 
dovolenou rychlostí do 60 km/h 

Nejmenší  dovolená hloubka příkopu je 0,30 m a dno příkopu musí být umístěno nejméně 0,20 m 
pod úrovní pláně. Pokud dno příkopu leží nad úrovní pláně zemního tělesa, musí být příkop vždy 
zpevněn a doplněn podélnou  drenáží. 
Podélný sklon příkopu musí být větší nebo rovný 0,3 %. Pro sklon větší jak 3% nutno návrh 
zpevnění posoudit. Doporučuje se  při sklonu  3 – 4 % dno příkopu zpevnit tvárnicemi do písku,  
při větším sklonu ( nad 4%) tvárnicemi či dlažbou do betonu. U příkopu se dnem pod úrovní 
pláně a sklonem dna  0,3 – 3 % se zpevnění dna provádí pouze v odůvodněných případech, při 
sklonu dna 0,3 - 0,5 % se dno příkopu zpevňuje. 
Při větším množství vody a velkém sklonu se navrhují úpravy pro snížení rychlosti (vyčnívající 
kameny, stupně).O typu opevnění příkopu rozhoduje i hledisko zajištění nepropustnosti příkopů
v ochranných pásmech vodárenských zařízení.Opevnění vždy musí spolehlivě odolávat působení 
tekoucí vody a to do množství odpovídajícímu dvacetileté vodě. 

RIGOLY
Rigoly se navrhují 
-  v zářezech pro úsporu výkopu a úsporu záboru pozemků
-  v nezpevněné části středního dělicího pásu 
-  na dopravních plochách obslužných dopravních zařízení, které nelze odvodnit  příkopy do                   
okolních území 
Největší hloubka rigolu je 0,30m a nejmenší dovolený sklon 0,5 %, v obtížných poměrech 0,3 %. 
Rigoly musí být vždy zpevněny a doplněny podélnou drenáží. Pokud půdní poměry umožní 
odvodnění konstrukčních vrstev vozovky, lze od drenáže upustit. 
Šířka rigolu je min. 0,5m a max. 1,0m, příčný sklon 10 %. 
Rigoly se zpravidla provádějí z prostého betonu přímo na místě pomocí speciálního finišeru. 
Požadavky na beton jsou stanoveny v TKP18  „Beton pro konstrukce“. 
Konstrukční spáry kolmé k podélné ose nutno provádět max. po 3m a těsnit pružným tmelem.. 
Rigoly je alternativně  možno  provádět  i  z  prefabrikovaných  dílců, spáry nutno utěsnit CM 
s dilatačními spárami těsněnými zálivkou po cca 8 – 12 m. 
Pokud rigoly odvádějí množství vody překračující kapacitu rigolu musí být doplněny vpustěmi a 
odvodňovacím potrubím (viz. ČSN 73 6101). 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Je –li sklon nivelety menší než nejmenší dovolený sklon dna rigolu, navrhne se rigol ve 
střechovitém podélném sklonu 0,5 % (vyjímečně 0,3 %), klesajícím směrem ke vpustím od 
rozvodí. Vzdálenost vpustí se určí hydrotechnickým výpočtem. 

2.212 Odvodňovací proužky 

Odvodňovací proužek je šířkový prvek zpravidla místní komunikace sloužící k podélnému 
odvodnění povrchu komunikace, umístěný obvykle podél zvýšeného obrubníku, popř. mezi 
jízdním a parkovacím (zastavovacím) pruhem (pásem), parkovacím zálivem, zastávkovým 
pruhem apod. Šířka odvodňovacího proužku je obvykle  0,25 – 0,5 m. 
Odvodňovcí proužek je shodný se šířkou nezpevněné části krajnice, započítavané do volné šířky 
silnice nebo dálnice (bývá shodný s vodícím proužkem) 
Voda z odvodňovacích proužků se podchytí vpustěmi nebo svede skluzy do jiného 
odvodňovacího zařízení. 
Tento návrh je vhodný pro oddělení odtoků znečistěné deštové vody z vozovek od vody čisté 
z ostatních ploch a pro zabránění eroze násypových svahů v případě velkého odtoku dešťové 
vody ze zpevněných ploch. 

2.213 Otevřené žlaby 

Ve vzorových listech jsou vykresleny základní tvary žlabů. Jejich velikost se navrhuje podle 
potrubí průtočného profilu. Jsou vhodné na zpevnění příkopů, skluzů apod. 

2.214 Skluzy 

Skluzy se zřizují pro odvedení dešťové vody po svazích zemního tělesa. 
Skluzy odvádějící větší množství vody se ve spodní části opatří vždy vývařištěm. 
Skluz lze přímo zaústit do horské vpusti umístěné v příkopu s příslušnou ochranou protisvahu. 

2.215 Lapače splavenin 

Lapače splavenin se zřizují :
- na silničních a dálničních příkopech, při délce větší jak 150 – 200 m. 
- tam, kde nelze  vodu odvést mimo silniční a dálniční těleso  
- před vsakovací jámou. 
Voda od lapačů splavenin  se zpravidla zaústí do kanalizace. 

2.216 Norné stěny 

Stabilní norná stěna patří k základním bezpečnostním prvkům při možné havárii vozidla. Je to 
jednoduché zařízení  přehrazující  příkop (tok), sestávající ze dvou stavítek a norné stěny. 
Stavítka jsou provedena zpravidla z  vyjímatelných dluží (např. dřevěných, plastových). Za 
osazenou stěnou nutno vytvořit prostor pro možné zachycení 40 m3 (minimálně 10 m3) rozlitého 
ropného produktu. Stabilní norná stěna nemusí být osazena přímo u komunikace, ale může být 
osazena na vhodném vytypovaném místě odvodňovacího systému. 
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2.22 DRENÁŽ 

Pro svodnou drenáž se užívají všechny druhy trub a platí pro ně stejné podmínky užití.  
Pro sběrnou drenáž se používají: 
- perforované trouby z plastů
- děrované kameninové trouby 
- porézní trouby z mezerovitého betonu 
- betonové trouby s hladkými konci  
- trouby z pálené hlíny 
Materiál musí odpovídat plánované životnosti díla. 
Vlastnosti stanovuje dokumentace stavby v souladu s TP 83. 

2.221 Hloubková drenáž 

Hloubková drenáž se zřizuje v těch úsecích komunikace, kde je potřeba snížit hladinu podzemní 
vody. 

2.222 Vsakovací drenáž (trativody) 
  
Podrobné řešení a pokyny pro návrh  vsakovací drenáže řeší u TP 51 odvodnění  silnic vsakovací 
drenáží. 

Vsakovací drenáž silniční – podélné odvodňovací zařízení zachycující a odvádějící povrchový 
odtok, sestávající z propustné výplně drenážní rýhy a drenážního potrubí na dně rýhy. Dno, 
popřípadě i stěny rýhy jsou podle potřeby vyloženy vodonepropustnou folií. 
Propustná výplň drenážní rýhy – je tvořena těženým nebo drceným kamenivem frakcí 
zajišťujících propustnost odtoku: skládá se z filtrační vrstvy kameniva uložené na vodopropustné 
geotextilii a z výplňového kameniva drénu pod ní. 

Vsakovací drenáž při dostatečné odvodňovací funkci klade nižší nárok na zábor pozemků, 
snižuje podstatně objem zemních prací v zářezech a neklade nadměrné požadavky na údržbu. 
Použitelnost vsakovací drenáže je omezena zejména množstvím vody povrchového odtoku, které 
při návrhu nemůže překročit propustnost kamenné výplně drenážní rýhy a filtrační 
vodopropustné vložky z technické textilie (nerecyklovaný materiál), hltností drenážních trubek a 
jejich kapacitu při podélném sklonu od 0,5 do 3,5 %. 

Vsakovací drenáž se nedoporučuje použít: 
• tam, kde přilehlý terén má sklon k silniční komunikaci větší než 5%, je 

zemědělsky obděláván a dochází na něm k erozi a splachu půdy 
• ve svážlivém a poddolovaném území 
• po případě v blízkosti jiných míst pravidelného znečišťovaní koruny 

silniční komunikace, které přispívá k nadměrnému zanášení drenáže 
jílnatými, prachovitými nebo organickými částicemi 

Drenáž vsakovací silniční se navrhuje náhradou za podélné příkopy. Sestává z propustné výplně
drenážní rýhy zabezpečující plynulé vsakování množství vody povrchového odtoku a trubkové 
drenáže na jejím dně, zachycující a odvádějící prosáklé množství vody. Dno popřípadě i stěny 
rýhy jsou podle potřeby vyloženy vodonepropustnou folií. Propustnou výplň rýhy tvoří těžené 
nebo drcené kamenivo vhodné zrnitosti a to tak, že mezerovitost výplně se směrem dolů

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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zvětšuje. Drenážní trubky jsou obsypány materiálem, jehož zrnitost je volena v závislosti na 
velikosti vtokových průlin ( mezer na srazu), popřípadě na velikosti průlin filtračních kanálků
geotextilie použité pro jejich obalení. Pro zabránění postupného snižování propustnosti výplně
rýhy kolmací v celé její tloušťce, vkládá se mezi nejhořejší a pod ní ležící vrstvu kameniva 
vodopropustná geotextilie kterou je možno v rámci údržby vyměnit současně s vrstvou nad ní 
ležícího kameniva. Tato vložka tvoří i vložku separační, dávající možnost větších zrnitostních 
rozdílů materiálů nad ní a pod ní ležících. V příčném uspořádání silniční komunikace je 
nejvýhodnější, je-li zpevněná část krajnice protažena až ke hraně vsakovací drenáže. 

Dno rýhy musí být nejméně 0,25 m pod úrovní přilehlé pláně, v každém případě však pod 
zámrznou hloubkou (hpr). U vozovek s podsypnou vrstvou mající funkci plošného 
odvodňovacího zařízení musí vsakovací drén svým konstrukčním uspořádáním zajišťovat i 
funkci mělkého (pláňového) trativodu. 

Šířka rýhy je dána průměrem, případně počtem použitých drenážních trubek, hloubkou výkopu a 
potřebným manipulačním prostorem pro uložení a vyrovnání trubek . Pohybuje se od 40 do 60 
cm. Užší rýhy se v horní části rozšíří . Doporučuje se šířka alespoň 0,5 m.  

Vodonepropustná folie se umísťuje zejména ve spodní a k vozovce přilehlé části rýhy tak, aby se 
zabránilo podmáčení vozovky. Vyložení rýhy současně omezuje vznik sufózního jevu především 
v užších rýhách a při větších rychlostech proudící vody v drenážních trubkách. 

Schéma konstrukce drénu: 

Doporučuje se použít zesílenou , 2x kašírovanou tkaninu, nebo vodonepropustnou folii PVC 
odolnou proti prošlápnutí při kladení drenážních trubek. Její tloušťka je asi 0,5 mm. 

Pro obsyp drenážních trubek se doporučuje použít kamenivo zrnitosti 8-16 (8-32). Povrch 
obsypové vrstvy je 8 až 10 cm nad povrchem drenážního potrubí, v případě, že zrna svými 
rozměry a tvarem nemohou vnikat do vtokových průlin a mezer na srazu drenážních trubek. 
Nelze-li uvedené předpoklady z technického nebo ekonomického hlediska zajistit, je možno 
drenážní trubky překrýt propustnou geotextílií. 

Propustná výplň rýhy nad obsypem drenážních trubek se navrhuje z kameniva takové zrnitosti, 
aby mezerovitost vrstvy zajišťovala dostatečnou propustnost pro množství vody povrchového 
odtoku. Zpravidla se používá štěrk s maximálním zrnem do 80 mm. 

Nejhořejší část propustné výplně tvoří kamenivo menší zrnitosti (4-8, 8-16 mm), uložené 
v tloušťce 10 až 15 cm. Má spolu s textilní vložkou funkci filtru k zachycení částic způsobujících 
kolmaci (filtrační vrstva). 

Vsakovací drenáže se provádí na stávajících i nově budovaných komunikacích vždy až v závěru 
prací, po úpravách nebo vybudování nové vozovky,zpevněných krajnic a přilehlých úpravách 
zemního tělesa. 
                                                                                                                                                                               
V rámci  běžné údržby vsakovací drenáže se provádí jen kontrola průtoku vody, popřípadě
odstranění nánosů na krajnici vozovky. 
Jestliže se vytvoří na povrchu filtrační vrstvy nánosy v tloušťce 30-50 mm, obnoví se hltnost 
drénů seříznutím nánosů, případně části horní vrstvy drtě a jejím doplněním. 
Výměna vrchní filtrační vrstvy se provede tehdy, jestliže při kontrole voda odtéká po povrchu a 
nevsakuje se. Funkce potrubí se kontroluje při dešťové srážce nebo propláchnutím. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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2.223 Silniční podélná drenáž 

Podélná silniční drenáž se navrhuje 
- v zářezu 
- v násypu podél patních příkopů, jejíchž dno leží nad úrovní rostlé pláně
- v nezpevněné části středního dělicího pásu směrově rozdělených silnic a dálnic 
V zářezu se umísťuje drenáž mezi dnem příkopu nebo rigolu a zpevněnou krajnicí či 
bezpečnostním zařízením tak, aby její poloha umožňovala: 
-odvodnění zemního tělesa i v průběhu úpravy zemní pláně a při zřizování jednotlivých  vrstev 
vozovky 
-prohlídky a údržbu po výstavbě při případné poruše její funkce, a to bez nutného odstraňování 
bezpečnostního zařízení a bez vážnějšího porušení ukončení jednotlivých vrstev vozovky. 

Při definování drenážního potrubí nutno určit:
- Únosnost (Sn) 
- Rozsah perforace (po obvodu) 
- Velikost otvorů perforace 
- Odolnost vůči tlakovému čistění (ve zdůvodněných případech) 

Drenážní trubka se uloží 
při sklonu přes 1% do písku nebo štěrkodrti frakce 0-22  
do 1%  na lože s podkladního betonu které zajišťuje stejnoměrný sklon.  
Je třeba dbát, aby sklon  trativodu v žádném případě neklesl pod 0,5%. 

Obsyp drenážní trubky se provede z hrubozrnného materiálu ( nadsítný zbytek při třídění 
štěrkopísku, štěrkopísek frakce 8-32 ).  

Bude-li kanalizace umístěna ve sklaním zářezu pod krajnicí, drenáže se zaústí (mírným 
náběhem) do kanalizačních šachet do předem vyrobených otvorů (vytvořených jádrovým 
vrtáním – čistě řezaných).  

Uložení drenážních trubek ve středním dělicím pásu.
Uložení drenážních trubek mimo kanalizační rýhu není vhodné, neboť na jedné straně by pak byl 
trativod přibližně v ose osvětlovacích stožárů a byl by narušen patkami, na druhé by byl u kraje 
středního dělicího pásu. 
Bude-li vrch kanalizačního potrubí ve značně větší hloubce než drenáž, doporučuje se celou 
kanalizační rýhu zasypat, řádně zhutnit a vlastní drenáž zřídit až těsně před  prováděním 
podsypné vrstvy. Výkop rýhy pro drenážní trubky je pak třeba uvažovat v rozpočtu zvlášť. Je-li 
hloubka kanalizace taková, že drenážní trubka vychází těsně nad kanalizační potrubí, zasype se 
kanalizace vhodnou zeminou jen do úrovně vrcholu potrubí, nadbetonuje se sedlo do úrovně
vrchu hrdel a po uložení drenážních trubek se po úroveň pláně (to je 40-50 cm) celá rýha vyplní 
tak, jako jinde trativod (hrubozrnným materiálem). 
Voda z podélné drenáže se  vyvádí příčnými drenážemi do svahových skluzů na násypu nebo do 
odvodňovacích zařízení. V místech  odbočení nebo v místech směrových lomů se provedou 
revizní drenážní šachty. 
Zaústění drenáží do kanalizačních (drenážních)  šachet se provede do předem vyrobených otvorů
nebo otvorů vytvořených jádrovým vrtáním (čistě řezaných). 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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2.224 Drenážní šachtice 

Vzdálenost drenážních šachtic závisí na profilu a druhu materiálu. Drenážní šachtice revizní se 
zřizují zpravidla po 100 – 120 m a v místě lomů a odbočení. 
Odvedení vody z podélných drenáží se doporučuje provádět max. po 300 m. 
( v závislosti na místních podmínkách). 

Umístění revizní drenážní šachty ve středním dělicím pásu :  
Tento případ nastane vždy, když ve středním dělicím pásu není kanalizace, tedy zejména v přímé 
a to : v násypu, v odřezu, v zářezu delším jak 150 m, 150m na obě strany od rozvodí, nebo 
v celém zářezu tehdy, je-li kanalizace vedena oboustranně příkopy.   
Odvedení vody z  podélných trativodů ( do kanalizace nebo mimo dálniční těleso) je po max. 
300 m. Převedení vody pod vozovkou se provede plnou trubkou min. DN200. Uložení potrubí 
musí být provedeno v souladu s technickými listy použitého materiálu a s ohledem na statické 
posouzení.  
Průměr šachet  se volí v závislosti na hloubce a účelu. Používá se průměr šachty  50 – 80 cm.  
Při hloubce trativodů do 1,2m – průměr šachet 0,4 – 0,6 m 
Při hloubce trativodů přes 1,2m - průměr 0,8 m. 
Poklop je dělený, prefabrikovaný ( případně staveništní prefabrikát). 

Umístěná drenážní šachtice v nezpevněné části krajnice.  
Ve vzorových listech 2.2 jsou uvedeny případy odvedení vody z  drenážních šachet do 
kanalizace ve středním dělicím pásu, což se použije v delším zářezu nebo ve směrovém oblouku. 
Konstrukce revizní drenážní šachty v nezpevněné části krajnice je obdobná jako šachty ve 
středním dělicím pásu. Vrch poklopu je přibližně v úrovni nezpevněné části krajnice, část 
přesahující do příkopu bude obsypána zeminou. Poklop musí být neposuvný při náhodném 
přejetí kolem vozidla. 

2.225           Vyústění drenáží

Zaústění vody z drenážní výustě se navrhuje individuálně, podle místních poměrů. 
Drenážní výust se provádí monolitická nebo prefabrikovaná.. Odvedení vody z drenážního 
systému se provádí v závislosti na místních podmínkách po max. 300m. 

2.226         Vsakovací jámy 

Pro navržení vhodného způsobu převedení povrchové vody do spodních vrstev musí mít 
projektant k dispozici tyto podklady, získané geologickým a hydrologickým průzkumem: 
- Polohu propustných vrstev a jejich křivku zrnitosti 
- Koeficient propustnosti vrstvy, do níž má býti povrchová voda odvedena.. 
   Při k 10 –2 cm/sec je už vsakování velmi pomalé. 
- Poměry podzemní vody. Uložení propustných zemin musí být takové, aby byl zaručen  
   odtok infiltrované vody (nesmí býti nasyceny) 

Předem je třeba uvážit všechny ostatní způsoby a možnosti odvodnění – otevřené příkopy, 
kanalizace, přirozené nebo umělé vodní nádrže v okolí, napojení na stávající meliorační systém a 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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teprve, není-li vyhnutí, navrhnouti vsakovací jámy. Tento způsob je vždy investičně nákladný, 
málo výkonný a zajištění trvalé životnosti je obtížné. 
Rovněž požadavky na vlastnosti podloží jsou značné koeficient propustnosti k = 10 –2 cm/sec 
odpovídá obvykle štěrkopísčitým zeminám jen málo zahlíněným. Výkon jedné vsakovací jámy 
je téměř vždy menší než 10 l/sec, přítok z 0,5 km dálnice může být 10x větší. 
Všechna zařízení tohoto typu vyžadují stálou kontrolu a údržbu, která bude obvykle spočívat ve 
výměně zanešených vrstev – bude proto nákladná a pracná. Rozměry, zrnitost použitých vrstev a 
kapacity je třeba určit výpočtem. 
V nejpříznivnějších poměrech – to je propustná vrstva v hloubce do 1,5 až 2 m, téměř vodorovný 
terén bez soustředěného přítoku – je možno zřídit průběžný vsakovací trativod viz. VL 2.222.01 
a TP 51 odvodnění silnic vsakovací drenáží. Má být odsazen od úpatí násypu nejméně pod 
roznášecím úhlem. Není-li to možné, musí být štěrkovitá výplň řádně  zhutněna. Sklon příkopu 
má být téměř nulový. Horní  vrstva písku má mít menší propustnost než zemina, do které vodu 
odvádíme. Písek slouží jako filtr a má zachytit většinu zrn, které by jinak ucpaly podloží a celé 
zařízení trvale znehodnotily. Až se vsakování nadměrně zpomalí, bude třeba tuto filtrační vrstvu 
vyměnit. 
Obdobné zásady platí pro zřizování jednoduchých vsakovacích jam. Výškové uspořádání je 
nutno provést tak, aby všechny byly rovnoměrně zatíženy. Jejich vzdálenost volit 30 – 100 m. Je 
vhodné je provádět při hloubce propustných vrstev do 4 m. Tyto jámy se provádí po obou 
stranách komunikace (vody se k nim nepřevádí propustky). Je třeba počítat s tím, aby při 
zanešení podloží bylo možno zřídit podobnou jámu v jiném místě.. 

Někdy jednoduchá zařízení nebudou vyhovovat. Může to být zejména v těchto případech: 
a) propustná zemina je příliš hluboko ( přes 4 m) 
b) přítok vody je soustředěný – vyústění kanalizace, propustek 
c) terén je nevhodného tvaru (sklonitý)  
d) v případě obtížně splnitelných požadavků na kvalitu podzemních vod 
e) došlo-li by v případě zanešení venkovních zařízení k velkým majetkovým škodám nebo 

právním sporům 

Je-li v případě a) b) c) v podloží velmi propustná zemina (hrubozrnný nezahliněný štěrk), lze 
zřídit jednoduchou vsakovací jámu větších rozměrů a předsazeným  lapačem splavenin nebo 
jako spouštěnou studnu, avšak rovněž pouze s lapačem splavenin. V případě d) je třeba mezi 
lapač a vlastní vsakovací zařízení vsunout filtrační jímku. V případě e) nebo i a) b) c) ( je-li 
nebezpečí zanešení podloží), je třeba pro odloučení splavenin použít buď filtrační jímku nebo 
usazovací nádrž ( VL 2.227.01). Lapač hrubých a plovoucích splavenin se vždy předsadí jako 
první článek systému. 
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2.23   ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

2.231    ODVODŇOVACÍ POTRUBÍ  

Účelem odvodňovacího potrubí je spolehlivé, hospodárné a zdravotně nezávadné odvedení 
dešťových vod, které přitékají do odvodňovacího zařízení silnic a dálnic z vozovek a 
z extravilánu do stávajících kanalizací nebo do recipientu.  
Vlastní potrubí se dimenzuje dle TP 83 “Odvodnění pozemních komunikací“. Materiál potrubí 
musí být vodotěsný a odolný proti mechanickým, chemickým a biologickým vlivům  a proti 
namáhání při čištění stok. Používá se trub z kameniny, betonu, železobetonu, plastů, 
sklolaminátu a v odůvodněných případech z tvárné litiny, přičemž volba konkrétního materiálu 
by měla zohlednit podmínky stavby a zejména požadavky které budou na dílo kladeny během 
použití. Nutno přihlédnout i k požadované životnosti zařízení. 
Trouby musí svými fyzikálními, mechanickými a chemickými vlastnostmi odpovídat příslušným 
normám podle TP 83. 
Výběr potrubí a způsob uložení se určí statickým posouzením s ohledem na : 
a/ zatížení nadložím a nahodilým zatížením povrchu 
b/ vlastnosti základové půdy 
c/ vlastnosti podzemní vody 
d/ nerovnoměrnosti sedání 
e/ vlastnosti území (poddolované, seismické) 
f/  technologii výstavby 
Výsledné hodnoty musí minimálně odpovídat mezní únosnosti trub ve vrcholovém zatížení, 
které uvádí výrobce trub, tlakovému čištění a požadavkům investora. 
Součástí odvodňovacího potrubí jsou objekty, které zajišťují správnou funkci a možnost 
kontroly, čištění a údržby a možnost zachycení nečistot v odtékajících vodách. 

Odvodňovací potrubí – uložení potrubí obsahuje přehledné tabulky se základními parametry 
uložení trub betonových, kameninových, plastových, potrubí ze sklolaminátu a z tvárné litiny. 
Údaje uvedené v tabulkách jsou informativní. Podrobné zpracování uložení trub je k dispozici u 
jednotlivých výrobců potrubí.Podrobné údaje o uložení trub betonových obsahují „Katalogové 
listy“ zpracované v rámci Svazu výrobců betonových stavebních dílců.  

2.232     UMÍSTENÍ  ODVODNĚNÍ  VE  STŘ.  DĚLÍCÍM   PÁSU  

Vzorové listy řeší umístění odvodnění ve střením dělícím pásu PK v závislosti na jeho šířce a 
druhu svodidel. Jsou zde uvedeny jen nejčastěji používané řešení, podrobnější údaje jsou 
součástí  „VL1 - Vozovky a krajnice“. 

2.233    VSTUPNÍ ŠACHTY A SPADIŠTĚ

Dle nabídky výrobců šachet lze sestavovat šachty různých hloubek a tvarů. 
Vstupní šachty se navrhují v základních typech : 

- vstupní šachty na potrubí profilu do 600 mm 
- vstupní šachty na potrubí profilu 600-1200 mm 
- šachty na potrubí >1200 mm 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Komín šachet je navržen z rovných železobetonových kanalizačních skruží DN 1000 s prýžovým 
těsněním. Na rovné skruže je nasazena kónická skruž s kapsovými stupadly a vyrovnávacím 
prstencem zakončeným litinovým poklopem. 
Spodní část šachty je založena dle geologických poměrů a požadované přesnosti buď na 
srovnanou základovou spáru nebo na štěrkopískový podsyp, popřípadě na podkladní betonovou 
desku. 
Minimálně po zaústění drenáží je požadováno provést pryžové těsnění (odpovídající normě DIN 
4060) šachtových dílců. Těsnění se provádí pomocí pryžového prstence, který je nasazen na špici 
dílce a následně je stlačen v prostoru spoje hrdlem následujícího dílce. Tímto je zaručeno 
vodotěsné a pružné spojení šachet. 
Přechodové skruže (kónusy)  a zákrytové desky jsou na zredukovaném konci zakončeny 
polodrážkou. Spojování dílců s polodrážkou se provádí pomocí malty nebo speciálních pěn(např. 
Bunnen Schaum). Největší stavební hloubka šachty je bez dalšího průkazu 10 m. 
Vstup šachty se opatří litinovým nebo plastovým poklopem podle EN 124, který  se ukládá na 
úložný prstenec (monolitický, prefabrikovaný, zděný) tl. 100 nebo 120 mm. 
Zaústění do šachet musí být prefabrikovaným nebo čistě řezaným otvorem. 

Kanalizační šachtové poklopy se dělí dle zatížení do tříd  A15, A30, B125, C250 a D400. 
A15, A30 – provozní plochy používané výhradně chodci nebo cyklisty a plochy těmto podobné 
B125 – chodníky, pěší zóna, provoz osobními automobily 
C250 - pro vtokové mříže umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemních komunikací, 
které, měřeno od hrany obrubníku zasahují nejvíce 0,5m do vozovky a nejvíce 0,2m do chodníku 
D400 – jízdní pruhy silnic, dálnic, parkovací plochy osobních a nákladních vozidel a podobně
využívané plochy 

Spadiště se navrhují tam, kde je sklon terénu větší než sklon stoky při maximálně možné  
průtočné rychlosti. Výška spadiště nemá překročit 4 m při  jmenovité světlosti stoky DN 250-
400mm a 3 m při světlosti DN 450-600 mm. Spadiště pro větší stoky se navrhují individuálně. 
Minimální výška spadiště je 0,6 m. 
Stěny betonových dílců, které tvoří nárazovou stěnu jsou při výrobě opatřeny dle návrhu 
projektanta : 

- čedičovými segmenty, v úhlu 120° proti spadištové hlavě
- keramickým nebo kamenným obkladem 
-     plastovými vložkami 

Šachtové dno je dílec s pevným dnem opatřený otvory pro vstup kanalizačního potrubí vnitřních 
průměrů 150-1200 mm. Šachtová dna se provádí monolitická, častěji prefabrikovaná. Uvnitř
šachtového dna je tok média usměrněn kynetou betonovou, keramickou, plastovou nebo 
čedičovou. Výška šachtového dna je závislá na průměru kanalizačních trub.  
Betonové dílce šachet se dodávají se zabudovanými stupadly odpovídajícími normě ČSN EN 
13 101 v kroku 250 mm. 
OS – stupadla s ocelovým jádrem a PE povlakem DIN 19555 – A – ST 
KS – kapsová stupadla plastová (v přechodové skruži) 
LS – litinová stupadla DIN 1212 E 
Dešťový oddělovač – odlehčovací komora 
Odlehčovací komory navržené na jednotném systému musí zajistit oddělení dešťových vod 
v daném poměru ředění dle hydraulického výpočtu v návaznosti na požadované hodnoty přítoků
na čistírnu a do recipientu.  
Návrh typu  odlehčovací komory musí být odsouhlasen majitelem  a provozovatelem kanalizační 
sítě. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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2.234    DEŠŤOVÉ VPUSTI 

Dešťové vpusti jsou dle silničního zákona č. 13/97 Sb. Součástí komunikačních staveb. Mají 
však přímou vazbu na kanalizační systém. 

- uliční vpusti mají být umístěny mimo jízdní pruh 
- odvodňovaná plocha na jednu vpust nemá být větší než  400 m2  -  množství vody 

z odvodňované plochy nesmí přesáhnout hltnost  vpusti 
- vzdálenost uličních vpustí v podélném směru  nesmí být větší než 60 m 
- u jednotné kanalizace musí být připojení uliční vpusti provedeno přes zápachovou 

uzávěru (sifon) 
- uliční vpusti se napojují přímo na potrubí kanalizační nebo do kanalizačních šachet (dle 

požadavku správce kanalizací) 
Provozovatel komunikací preferuje nejpřímější napojení do šachet z důvodu jednodušší 
údržby a případných oprav. 

Základní druhy vpustí : 
uliční   - s kalovým prostorem 
            - bez kalového prostoru 
horská - z prostého betonu 
           -  prefabrikovaná 
Dle nabídky výrobců lze sestavovat více různých tvarů z několika prefabrikátů. Na vpusti se 
osazují různé typy vtokových mříží dle požadavku na způsob odvodnění a podle zatížení (ČSN  
EN  124). Mříže se ukládají na úložný rám (monolitický nebo prefabrikovaný). 

Horské vpusti jsou určeny pro odvádění srážkových vod z terénu se sklonem obvykle větším než 
8 %, z nezpevněného terénu nebo z velkých povodí. Horské vpusti jsou nahoře opatřeny dvojitou 
mříží a mají akumulační prostor na splaveniny. 
Doporučuje se použití plastové mříže (z důvodů častého odcizení mříží litinových) 

2.235 ODVODŇOVACÍ A ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY  

                      
ODVODŇOVACÍ ŽLABY   (2.235.01-2.235.03) 
   
Ve vzorových listech jsou vykresleny základní tvary žlabů. Navrhují se podle potřebného 
průtočného profilu. Jsou vhodné do velkých, zpevněných ploch, např. parkoviště, odpočívky aj. 

STAVEBNÍ ZÁSADY – obecně platná doporučení  
(konkrétní opatření navrhuje projektant dle konkrétních podmínek) 
      -    vrchní hrana žlabu musí trvale ležet 3 – 5 mm( max.0,010m) pod úrovní komunikace 
      -    případné horizontální síly vznikající z roztažnosti povrchových materiálů vozovek je 

nutno vyloučit dilatační spárou 
      -    při  použití  žlabů  ve  dlažbě musí být spára podél žlabů vyplněna pískem nebo vylita 

asfaltovou  zálivkou. 
      -    při použití pro třídu B a C je nutno žlaby pečlivě obetonovat 

-    pro odtokové vpusti platí stejné zásady 
-    při provádění žlabů je třeba dbát, aby pod základem zůstala min. 15cm tl.   
     drenážní vrstva (alternativně lze použít mezerovitý beton) 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Dle druhu odvodňované plochy jsou žlaby rozděleny do 6-ti zatěžových tříd.  
Při návrhu žlabů je vhodné se obrátit  na  příslušného výrobce ,tito poskytují poradenskou 
činnost a provádí zpracování kladečských plánů  ( Hauraton,Ronn a j.) 

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY        (2.235.04-2.235.11)          
podrobné řešení viz.  TP 152  Štěrbinové žlaby 

1  Základní pojmy
Štěrbinový žlab – odvodňovací žlab s průběžnou nebo přerušovanou štěrbinou, sestavený ze 
specielních kompaktních železobetonových prvků nebo monolitický (jen ve výjimečných 
případech je žlab opatřen úzkým roštem)  
Štěrbinová trouba – základní stavební prvek štěrbinového žlabu. 
Čisticí kus – prvek s mříží, který je umístěn na začátku nebo v průběhu žlabu a je určen jen pro 
jeho čistění. 
Vpusťový kus – prvek s mříží, který slouží k sestavení kompletní vpusti v místě napojení na 
kanalizaci, může nahradit funkci čistícího kusu. 
Malý štěrbinový žlab – žlab, sestavený se štěrbinových trub malých rozměrů, manipulace 
s prvky může být prováděna i bez mechanizace. 
Žlab s mříží – odvodňovací žlab prefabrikovaný, monolitický nebo kombinovaný, zakrytý mříží.    
2  Charakteristika žlabů
 Štěrbinové žlaby zajišťují odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch, tzn. vozovek, 
zpevněných krajnic, dopravních ploch, parkovišť a podobně. Mohou být umístěny jak při okraji, 
tak i uvnitř odvodňované plochy. Nejsou určena pro odvedení srážkové vody z ploch 
nezpevněných. Kromě vrchní povrchové strany se štěrbinou je celý žlab pod úrovní přilehlé 
zpevněné plochy nebo terénu. 
Štěrbinové žlaby se používají hlavně tam, kde podélný sklon vozovky je menší jak 0,5%  
respektive je  0,3% . 
Štěrbinové žlaby mohou být sestaveny z dílců, nebo jsou monolitické. 
Štěrbinové žlaby jsou sestaveny ze železobetonových dílců, spojených navzájem tak, aby hotový 
žlab byl pro vodu i případné ropné látky nepropustný. Povrchová vody vtéká do žlabu podélnou 
štěrbinou , která je buď průběžná nebo přerušovaná. 
Povrch žlabů je většinou plochý, jen s malým povrchovým sklonem k podélné štěrbině uprostřed 
žlabu. Jsou však k dispozici i další prvky, umožňující sestavení žlabů s různě vysokými 
obrubníky. Tyto obrubníkové prefabrikáty mohou mít navíc štěrbinu otevřenou nebo skrytou pod 
obrubníkem. Při odvodnění ploch je možné použít i prvků s úplně rovným povrchem bez úžlabí. 
Lze předpokládat, že vývoj přinese i další nové tvary štěrbinových trub. Profily vyobrazené 
v technických podmínkách , jsou uvedeny jako příklady. 
Žlaby bez obrubníku, umístěné na nezpevněné krajnici pozemní komunikace, mohou být vozidly 
pojížděny.  
Jejich přítomnost nesníží bezpečnost jízdy tak, jak tomu je v případě otevřených rigolů. Proto je 
jejich využití velmi vhodné zejména  na dopravně zatížených komunikacích s velkou dovolenou 
rychlostí, to znamená na dálnicích, rychlostních silnicích a rychlostních MK. 
Jednotlivé prvky ve žlabu jsou spojeny pomocí pryžových profilů, případně může být použito i 
specielního tmelu. Kvalitní žlab zajišťuje zachycení vody i ropných látek bez možnosti jejich 
proniknutí do konstrukce vozovky nebo terénu. To je potřebné nejen pro ochranu konstrukce 
samotné vozovky, ale nezbytné v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů. Dodavatel 
systému musí tuto vlastnost prokázat certifikátem prokazujícím vodotěsnost montážního spoje a 
certifikátem prokazujícím odolnost  těsnění proti působení ropných látek. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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3. Profily štěrbinových žlabů
Přehled dosud používaných štěrbinových žlabů vychází ze současné nabídky štěrbinových trub 
v ČR.  
Jejich dalším vývojem může dojít k odchylkám od uvedených profilů a k zavedení profilů
nových. 

Štěrbinové trouby 
Jsou prvky zpravidla základní délky 4 m. Šířka příčného profilu prvků se pohybuje mezi 350-500 
mm, výška mezi 300- 700 mm. Šířka štěrbiny je zpravidla 18mm, nebo 30mm.. S ohledem na 
hmotnost prvků je nutno při realizaci žlabu používat mechanizaci. 

Malé štěrbinové trouby 
Jsou prvky, jejichž základní rozměry jsou menší. Obvyklá základní délka prvků je 1 m a vnější 
rozměry příčného profilu trub do 260 mm. Šířka štěrbiny je zpravidla 20 mm. Svoji hmotnost 
kolem 110 kg jsou srovnatelné s obrubníky a je možné jejich osazování i bez větší mechanizace. 
Jsou určeny především pro odvodnění menších ploch a jejich využití je vhodné na stavbách 
malého rozsahu. 
Při projektování delších úseků z štěrbinových trub bylo dříve nutno počítat s nárůstem o cca 
0,01m délky na každý spoj – skladebná délka byla tedy 4,01m. Z důvodu častých nedorozumění 
upravili výrobci rozměr tak, aby skladebný rozměr byl 4,00m, tedy výrobní rozměr 3,99m + 
0,01m dilatace ve spoji. 

4. Výpočet odtokových množství
Zásady hydrotechnického výpočtu musí odpovídat požadavkům na dimenzování dešťových stok 
podle ČSN 75 6101 a musí být v souladu s požadavky ČSN 73 6101. Výsledkem má být návrh a 
posouzení velikosti štěrbinové trouby, rozmístění odvodňovacích vpustí, případně i situování 
jednotlivých odvodňovacích prvků. 
Stanovení dešťového odtoku z dané plochy se řeší při návrhu štěrbinových trub obvykle 
nejjednodušší racionální metodou s ohledem na malou velikost odvodňovaného území. Přitom se 
používá hodnoty návrhového deště dané intenzity v dané lokalitě a plocha se redukuje za použití 
odtokových součinitelů, závislých na druhu zpevnění. V povodí se určují kanalizační okrsky pro 
každý výpočtový úsek. Povodí úseků se určují v zastavěném území do sklonu terénu 5% pomocí 
takzvaných ideálních střech, v terénu s větším sklonem pak hydrologickou metodou. 

Největší očekávané odtokové množství vody Q v l/s se počítá ze vzorce: 

Q = ψψψψ . S s . qs

Kde Q je průtok dešťové vody v l/s 
ψ součinitel odtoku 

 Ss plocha povodí stoky v ha 
 Qs intenzita směrodatného deště uvažované periodicity p v l/s/ha 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



20

5. Statika
Všechny prvky musí vyhovět na zatížení podle ČSN 73 6203, na mezní stav šířky trhlin podle 
ČSN 73 1201 a 73 1208 pro šířku trhliny 0,10 mm na vnitřní ploše prvku a na zkušební zařízení 
podle tab. 6 ČSN EN 124, které je pro návrh prvků rozhodující. Tato norma je platná pro 
poklopy a vtokové mříže v dopravních plochách. Velikosti zkušebního zatížení této normy jsou 
odvozeny   z  normy DIN 19 580, která je v Německu platná i pro betonové štěrbinové žlaby. 

6. Beton
Požadovaná minimální třída betonu prvků je C 45/55 pro stupeň vlivu XF4 podle ČSN EN 206-
1. Úprava povrchu je „Cb“ podle TKP MDS kap.18 (str.96). Průkazní a kontrolní zkoušky 
betonu budou prováděny podle TKP 18. 

7. Mříže
Mříže a poklopy výpusťových ,čistících a protipožárních  kusů jsou vyráběny z litiny, 
speciálního plastu, nebo konstrukční oceli. Mříže intenzivně pojížděné z tvárné litiny. Mříže a 
poklopy musí splňovat třídu únosnosti souhlasnou s únosností prvku. Mříže a poklopy jsou 
osazené do rámů z konstrukční oceli , nebo litiny pomocí šroubů a nebo speciálních zámků. 
Ocelové části musí být opatřeny žárovým zinkováním ponorem 85μm, litinová mříž 
asfaltolatexovým nátěrem. 
Důležitou vlastností štěrbinového žlabu je jeho nepropustnost. Ta musí být zajištěna na spojích 
prvků především jejich konstrukční úpravou. Do spoje se pak vkládá gumové těsnění, případně i 
speciální tmel. 
Konstrukce spojů musí zajistit přesné, stabilní a dokonalé dosednutí gumového těsnícího profilu 
k oběma stykovým částem spojovaných dílců po celém obvodu. 
Systém spojení musí mít spolehlivost a umožní snadnou realizaci. Systém spojení musí tyto 
vlastnosti prokázat i ve žlabu směrově lomeném. 
Dokonalost a spolehlivost spojů rozhoduje o tom, jestli je možno žlab použít bez obav z úniku 
vody do konstrukce vozovky a na zemní pláň. Nepropustnost je nezbytná zejména v oblastech 
ochrany vodních zdrojů nebo v obdobných případech, kdy se jedná o zamezení úniku ropných 
látek do podloží. 

Při provádění žlabů je třeba dbát, aby pod základem zůstala min. 15cm tl. drenážní 
vrstva(alternativ. lze použít mezerovitý beton) 

Podle směrnic PPK-SDP ŘSD 9/2005 je třeba osadit štěrbinové žlaby i do přejezdů, kde by jinak 
nebyly nutné ze  sklonových poměrů a to pouze v případě vedení trasy ve směru východ-západ a 
návrh. rychlosti větší než 90 km/hod. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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2.236    VÝUSTNÍ OBJEKTY 

Výustní objekty mohou být řešeny do svahu koryta recipientu, nad dno recipientu do proudnice, 
do silničního otevřeného příkopu nebo do propustku. Tvar vyústního objektu se musí přizpůsobit 
místním terenním podmínkám a nesmí negativně zasahovat do průtočného profilu recipientu. V 
místě vyústění je nutno provést zpevnění okolního terénu (příkopu) a to v min. délce 1,5 m nad a 
min.2,5 m pod vyústěním. Případně nutno zpevnit i protější svah. 
Před výustní objekt je vhodné umístit kanalizační šachtu pro možnost kontroly vypouštění vod, 
pro osazení stavítka na možnost uzavření při havarijním znečistění vypouštěné vody, nebo pro 
osazení zpětné klapky proti zpětnému vzdutí vody do kanalizace. 

2.237    DEŠŤOVÉ NÁDRŽE 

Plní funkci snížení znečištění dešťových vod odtékajících z vozovek komunikací, funkci retenční 
při odvádění dešťových vod do málo vodných toků, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění  
průtočného profilu toku a mají  schopnost zachytit havarijní únik škodlivých látek 
Návrh velikosti dešťové nádrže se provádí pro každý konkrétní případ individuálně podle TP 83.: 
Nádrže betonové monolitické. Jsou vhodné tam, kde je menší přítok a větší znečištění, např. 
odpočívky. 
Nádrže betonové prefabrikované nebo plastové s obetonováním – navrhují se podle nabídky jako 
podzemní soustavy. Jsou vhodné tam, kde by mohlo docházet k dočasnému zaplavování území, 
kde je trvalý přítok drenážních vod. Nejsou náročné na plochy. 
Nádrže zemní – navrhují se podle ČSN 73 6824 Malé vodní nádrže. Jsou vhodné tam, kde je 
větší přítok a menší znečištění. Jsou náročné na plochy. 
Každá sedimentační nádrž musí mít příjezd pro obsluhu z důvodů pravidelné údržby podle 
provozního řádu. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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2.24     PROPUSTKY 

Viz ČSN 73 6201 a TP „Trubní propustky pozemních komunikací“ 

-  Za trubní se považují takové propustky, jejichž konstrukce (prefabrikované po případě
monolitické má charakter trouby s libovolným tvarem průřezu 
-  Prefabrikované dílce (trouby) propustků se ukládají do betonového lože, jehož tl. musí být na 
skále min 10 cm, v ostatních případech jsou rozměry i materiál lože stanoveny zvláštními 
předpisy ( viz výše) 
-  Trubní propustek má být po obou stranách ohraničen průčelními zdmi, křídly po případě čely 
- Rozměry konstrukčních částí propustků nutno stanovit výpočtem s ohledem na výšku  
nadnásypu a vlastnosti betonu 
- Pokud se čelo propustku navrhuje s rozšířeným základem, nutno navrhnout spojení ve spáře 
výztuží ( v současné době používané betony to umožňují) 
-  Rozměry otvorů propustku se stanoví hydrotechnickým výpočtem, přičemž nejmenší rozměr 
otvoru je 600 mm. Doporučené rozměry v závislosti na sklonu dna a délce propustku jsou: 

J %    je sklon propustku 
B       je délka propustku měřená mezi římsami 

                      B < 10 m        10 < B < 15 m  15 m < B < 20 m 

J< 2 %    600                  800                      1000 
J> 2 %    600                  600                        800 

                   20 m < B < 30 m                B > 30 m 

J< 2%                1200                              1200 
J> 2%                1000                              1200 

-  Jeli koryto vodního toku (podél příkopu) zaústěného do vtoku propustku ve sklonu strmějším 
než 1 : 3, zřizují se při výškovém rozdílu dna koryta a dno propustku větším než 1 m u vtoku do 
objektu vtoková jímka. Šířka jímky ve směru kolmém na čelo propustku je nejméně 0,80 m. 
Délka jímky ve směru rovnoběžném s průčelím propustku je rovna nejméně délce otvoru. Dno 
jímky je 0,5 m až 1,0 m pod úrovní dna vtoku do objektu. 

-   Rychlost vody v trubním propustku nesmí být větší než 5,0 m/s 

-   Trvalé trubní propustky se dimenzují na průtok zpravidla 100 leté vody – podle ČSN 736201 
a  TP 83. 

- Podrobné řešení a návrh propustku je řešen v TP „Trubní propustky pozemních komunikací“ 
vydáno  MHPR ČR, Dopravoprojekt 1992 
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