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1. Úvod

Tyto technické podmínky (dále jen TP) 
obsahují zásady pro návrh odvedení srážkové 
vody, případné úpravy kvality před jejím 
vypouštěním do recipientu . TP obsahují soubor 
požadavků na způsob navrhování, posuzování a 
provádění objektů odvodnění pozemních 
komunikací.

Pro návrh odvodnění pozemních 
komunikací jsou základem především normy: 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační 
přípojky, ČSN 73 6101 Projektování silnic a 
dálnic, ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací, ČSN 75 6551 Čištění odpadních 
vod s obsahem ropných látek, ČSN 73 6201 

Projektování mostních objektů a dále zákon č. 
138/73 Sb. o vodách (dále vodní zákon).

2. Odpadní vody z komunikací

2.1 Klasifikace odpadních vod

Dle ČSN 75 6101 se podle původu a 

způsobu znečistění odpadní vody rozdělují do 
šesti základních skupin, z nichž jednu tvoří vody 
dešťové (včetně vod z tání sněhu a ledu).

Tuto klasifikaci zpřesňuje čl.4.2.3 ČSN 
75 6101 takto: Dešťové vody po styku s 
povrchem mohou být:

a) znečištěné (odtékají-li ze znečištěných 
povrchů a silničních komunikací, průmyslových 
a zemědělských areálů, ale jen po dobu oplachu 
těchto povrchů);

b) neznečištěné (odtékají-li z neznečištěných 
povrchů, z pěších zón, parků a zahrad, střech a 
silničních komunikací s nízkou intenzitou 
provozu, pokud tyto neslouží jako parkoviště 
nebo odstavné plochy). Mezi neznečištěné lze 
zařadit dešťové vody podle 4.2.3a) ČSN 75 6101 

po skončení oplachu znečištěných povrchů a po 
výplachu stok.

Znečištěné dešťové odpadní vody podle 
čl. 4.2.3a ČSN 75 6101 mají být odváděny do 

stok jednotné kanalizace nebo dešťových stok 
oddílné kanalizace a popř. čištěny.

Neznečištěné vody (neznečištěné vody 
chladící, kondenzované, podzemní, pramenité,

dešťové podle 4.2.3b ČSN 75 6101) nejsou 
odpadními vodami a doporučuje seje povrchově 
vsakovat (např. vegetační tvárnice, zelené 
plochy, příkop), podzemně vsakovat (např. 
vsakovací jímky), pokud to však nemá negativní 
účinek (např. zvýšení hladiny podzemní vody), 
nebo odvést samostatnou stokou přímo do 
vodního recipientu. Tím se umožní zmenšit 
průtok odpadních vod, profily stokové sítě a v 
případě nízkých teplot těchto vod zamezit 
zhoršení procesů čištění odpadních vod.

Podle vodního zákona ve vztahu ke 
komunikacím jsou zavedeny pro povrchové a 
podzemní vody pojmy:

a/ povrchové vody - to jsou vody přirozeně se 
vyskytující na zemském povrchu

b/ podzemní vody - to jsou vody v zemských 
dutinách a zvodnělých zemských vrstvách.

c/ vody zvláštní - to jsou vody léčivé a přirozeně 
se vyskytující vody minerální, jakož i vody dle 
horního zákona (důlní vody) - na ty se vodní 
zákon nevztahuje.

Vody odpadní - jsou vody použité v 
sídlištích, obcích, domech, závodech, 
zdravotnických zařízeních a jiných objektech a 
zařízeních, pokud po použití mají změněnou 
jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z 
nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost 
povrchových a podzemních vod.

Z komunikací se odvádějí srážkové 
vody. Dle vodního zákona voda spadlá na povrch 
se stává buď vodou povrchovou, nebo vodou 
podzemní, nebo vodou zvláštní a nebo vodou 
odpadní. Vodou odpadní se stává pouze v 
případě užití podle předchozího odstavce, nebo 
smísením s odpadní vodou - to jest svedením do 
jednotné kanalizace. Srážková voda odváděná 
oddílnou - dešťovou kanalizací, nebo silničními 
příkopy je z hlediska vodního zákona vodou 
povrchovou."

Poznámka: Tato kategorizace však nemusí být 
vodohospodářským orgánem uplatněna, záleží 
na tom do jaké míry se bude uvažovat o změně 
vlastností vody po odtoku z ploch komunikací. 
Pokud dálnice a silnice ale i místní a účelové 
komunikace budou považovány za "jiné objekty 
a zařízení", pak je nutno respektovat ustanovení 
§23 ödst. 1 zákona o vodách "kdo vypouští 
odpadní nebo zvláštní vody... je povinen zejména 
zajišťovat zneškodňování vypouštěných vod
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způsobem odpovídajícím současnému stavu 
technického pokroku". Z toho by plynula 
povinnost na všech komunikacích soustředit 
srážkové vody do dešťové kanalizace (pro 
zamezení vypouštění do vod podzemních) a na 
výústech budovat vždy čistící zařízení. Takto 
jednoznačně určený požadavek je však zjevně 
nereálný.

Z výše uvedeného je patrné, že 
legislativně není vztah komunikací k vodním 
recipientům jednoznačně dořešen. Nutno 
přihlédnout i k délce působení srážky na povrch 
komunikace (tzv. oplach komunikace). U silnic a 
dálnic však jde o liniové stavby, proto princip 
oplachu komunikace je dosti problematický, 
neboť doba toku v příkopech resp. v kanalizaci k 
recipientnímu místu je srovnatelná s dobou 
trvání srážky. Znamená to, že na výústi se 
potkává již čistá voda s opláchnuté komunikace s 
vodou přiteklou ze vzdáleného místa z prvních 
sekund deště. Proto návrh konkrétní komunikace 
a konkrétního schématu odvodnění nutno řešit 
individuálně dle konkrétních podmínek a ve 
vztahu k intenzitě dopravy po komunikaci 
vedené.

Dalším rozhodujícím kritériem pro návrh 
odvodnění a případného čistění je skutečnost, 
zda se komunikace nachází v ochranném pásmu 
vodního zdroje či jinak ekologicky citlivém 
prostředí.

Zvláštní skupinou komunikací jsou 
odstavné plochy pro vozidla - parkoviště, 
odpočívky.

2.2 Havarijní znečistění vozovky

V kap. 2.1 se uvažuje s "běžným" 
znečištěním vod (v dlouhodobém průměru). U 
silnic a dálnic však ke zřetelnějším problémům 
patří havarijní znečistění při nehodě vozidla, 
které může mít bez potřebné sanace větší dosah, 
než průběžné zatížení nízkými koncentracemi 
znečisťujících látek. Problémem je rovněž 
havarijní zabezpečení parkovišť a odpočívek, 
kde havarijní znečistění může mít vzhledem k 
neukázněnosti uživatelů vyšší četnost výskytu 
než na komunikacích. Viz též kap. 2.4.

2.3 Posouzení vlivu chemických 
rozmrazovacích látek v odtoku z komunikace 
na recipientní vodoteč

Při návrhu nové komunikace se jako 
určující problém též jeví posouzení vlivu zimní 
údržby komunikací s využitím chloridů na 
recipientní vodoteče. Problematika je řešena v 
rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí 
(dokumentace dle zákona č.244/92 Sb.). [Dále 
uvedené metodiky se užije nejen pro posouzení 
EIA, ale i v případech nových komunikací, kdy 
se EIA nezpracovává].

Metodika posouzení přebírá limity 
koncentrace chloridů z vládního nařízení 
171/1992 Sb., s ohledem na sezónní a nárazový 
charakter "vypouštění" však neuvažuje s Q355.

Veškeré zde dále popisované výpočty jsou 
provedeny bilanční metodou. Základním 
předpokladem výpočtu je, že veškeré chemické 
rozmrazovací látky aplikované na vozovku se 
rozpustí ve splachové vodě a odtečou. Z 
výsledků sledování koncentrací v odtokové vodě 
a ve vztahu k vzorkům půdy v okolních 
pozemcích se však ukazuje, že do vodoteče se 
dostane aktuálně pouze část aplikované látky. 
Jisté množství se rozpráší v krystalické formě či 
ve formě aerosolu do okolí. Z hlediska možných 
úniků rozmrazovacích látek mimo komunikaci se 
jako zásadní jeví způsob jejich aplikace - za 
nejvhodnější je považováno tzv.skrápěné solení 
(zvlhčená sůl).

Poznámka: Je pravděpodobné, že část chloridů z 
rozptýlené soli pronikne rovněž do toku, ale v 
rámci dlouhodobější bilance. Část se však 
akumuluje ve vegetaci a část ulpí na vozidlech. 
Tyto procesy jsou však závislé na místních 
podmínkách, do jisté míry nahodilé a tedy 
matematicky jednoduše nepopsatelné.

Metodika zde dále popisovaná je snadno 
aplikovatelná a vhodná zejména pro možnost 
srovnání a jednotného náhledu. Interpretace a 
důsledky jsou však věcí konkrétního 
vyhodnocení pro konkrétní případ.

Limit Cľ po smísení v toku je dle 
vl.n.171/92 - max.150 mg/l vodárenské toky a 
max.350 mg/l ostatní toky.

V posouzení je počítáno s celkovými 
odteklými množstvími vody za určité období. 
Jednak je uvažováno s celoroční bilancí a jednak 
s bilancí zimní, to jest s tím, že celý proces
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probíhá pouze mezi měsíci listopad až březen. 
Zimní bilance vychází z předpokladu, že za 
měsíce listopad až březen odteče 35 procent z 
celkového celoročního objemu.
Poznámka: S celoroční bilancí je vhodné počítat 
v případě, že se na toku nachází nádrž 
vyrovnávající průtok v delším průměrném období. 
Podklady nutné pro výpočet:

1/ Údaje o stávajících koncentracích Cl v 

toku se získávají od správce toku.
2/ Údaje o průtocích lze získat u 

Hydrometeorologického ústavu.
Pro tento účel jsou nutné tyto údaje: 

průměrný průtok ve vodoteči, plocha povodí a 
celoroční srážka (obvykle udávaná v mm, do 
rovnice je však nutno ji zadat v m).

3/ Údaje o množství aplikované - 

chemické rozmrazovací látky na vozovce lze 
získat od správce komunikace. Orientačně lze pro 
naše klimatické pásmo počítat s hodnotou cca 1,0 
až 2,0 kg/m2 pojížděné plochy za zimu. Hodnoty 

se mohou místně velmi značně lišit.

4/ Posypový materiál

Je předpokládáno použití materiálu s

hlavním podílem NaCl. Procentuální podíl Cl" 
iontů je zde cca 60 hmotnostních procent. Proto 
se uvažuje s přepočtovým koeficientem kci-= 0.6. 
Tento koeficient je dostatečně přesný i při 
větším podílu CaCl2 (Zde je hmotnostní podíl

CL"- iontů 63%).

Základní schéma vypočtu

množství! x konc.l + množství2 x konc.2 

součet množství

množství 1: Celkové množství odteklé ve
vodoteči za dané období 
(průměrný průtok x rok), 
uvažuje-li se pouze zimní

období, je nutno výsledek 
dále násobit koeficientem 
0,35.

konc.l: údaj o základní koncentraci

množství2: Celkové množství vody
odteklé z komunikace za 
období jako množství 1, to jest 
plocha úseku x odtokový 
koeficient x celoroční srážka 
(pro roční bilanci) resp. (pro 
zimní bilanci) dále x 0.35.
Plocha úseku je zpevněná 
plocha vozovky - u 
čtyřpruhové komunikace je do 
ní započtena i plocha 
zpevněné krajnice.

konc.2: je celkové množství
rozmrazovací látky
aplikované na vozovku za rok 
rozpuštěné v množství2 x 
koeficient k s převodem na 
mg/l.

Výsledek směšovací rovnice je výsledná hledaná

koncentrace Cl" iontů po smísení v toku, která se 
srovnává při vyhodnocení s výše uvedenými 
limity.

Pro výpočet je možno užít i jiných, 
teoreticky zdůvodněných postupů, umožňuj í-li 
dosáhnout minimálně stejného stupně přesnosti.

Poznámka - Příklad

Zadané údaje:
Dle HMUje zadáno pro recipientníprofil 
Q m = 5 m3/s, Qprúm = 2 l/s, Q 3S5 =0,3 l/s 

prům. dlouhodobá roční srážka 505 mm
délka úseku 900 m 
Koncentrace CĽ iontů dle Povodí

konc.l =9,8 mg/l
Spotřeba rozmrazovacího prostředku 

251 / km =1,28 kg/m2

25 x 0,9 = 22,5 t/úsek 
Koficient kCi-- 0,6
š. vozovky (3,75+3,75+2,25)x2 = 19,5 m 
plocha vozovky v úseku 900 x 19,5 = 17 550 m2 
redut plocha vozovky 17 550 x 0,9 = 15 795 m2 
0,9 - odtokový součinitel viz tab. 3 
Spočteno:
odtok ve vodoteči ( množství 1) 
celkový objem odtoku ve vodoteči za rok
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2,0 x 86400 x 365 x Iff3 = 63 072 m3 

dtto, ale pouze za zimní období 
63 072 x 0,35= 22 075 m3

odtok z komunikace ( množ stvi'2,)
celkový obj. odtoku z komunikace 
15 795 x 0,505 = 7 976,47 m3

dtto ale pouze za zimní období 
7 976,47 x 0,35 = 2 791.76 m3

Koncentace CL iontů na odtoku z kom. (konc.2) 
koncentace v celoroční bilanci 
22 500 x 0,6/7 976,47 = 1 692 mg/l 

dtto, ale pouze v zimní bilanci 
22 500x0,6/2 791.76 =4 835 mg/l

výsledek:
koncentrace ve vodoteči přiroční bilanci:

63 072 x 9,8 + 7 976,47 x 1 692
------------------------------------ = 207.35 mg/l

63 072+ 7 976,47 <350 mg/l
vyhovuje

dtto, ale při zimní bilanci

22 075 x 9,8 + 2791,76 x 4 835
--------------------------------------- = 551,52 mg/l

22 075 + 2 791,76 > 350 mg/l
limit překročen

U příkladu je překročen limit pro zimní bilanci. 
Nutno navrhnout opatření např. úpravu vodoteče 
až k vadnějšímu toku, nebo dostatečně velkou 
retenci pro rozdělení odtoku do delšího časového 
období.

2.4 Návrh opatření pro ochranu vod v 
ochranných pásmech vodních zdrojů

2.4.1 Všeobecně

Podle místa odběru vody rozdělují se 
jednotlivé vodní zdroje na:
- podzemní vody
- vodní toky
- vodárenské nádrže

U všech se vodárenská pásma rozdělují na 
stupně. Vzhledem k rozdílnosti těchto vodních 
zdrojů je i poněkud odlišný obsah ochranných 
pásem. Všeobecně z hlediska ochrany zdroje ve 
vztahu ke komunikacím lze opatření v

jednotlivých pásmech zevšeobecnit pro všechny 
tři typy společně.

2.4.2 1. stupeň

U vodárenského pásma 1. stupně je 
vyloučeno aby v nich byla umístěna jakákoli 
silnice L, II. a III. třídy, nebo dálnice a aby byla 
do něj odváděna voda od odvodnění komunikací 
nacházejících se i mimo toto ochranné pásmo. 
Pro místní a účelové komunikace je nutno zvážit, 
zda umístění v pásmu 1. stupně je nezbytně 
nutné.

2.4.3 2. stupeň vnitřní

U vodárenského pásma 2. stupně 
vnitřního jde o poměrně úzký kontakt s 
chráněným vodním zdrojem. Proto je nutno se 
vedení trasy silnic a dálnic tímto pásmem pokud 
možno vyhnout. Pokud je to ovšem z naléhavých 
místních nebo technických podmínek nutné, pak 
je nutno přijmout ochranná opatření, která 
zabrání znečistění při stavbě a dále během 
provozu komunikace. Při vypouštění vody z 
odvodnění do recipientu je nutno provést dle 
intenzity dopravy opatření pro kontinuální 
úpravu vypouštěné vody. Pro tento případ 
předepisuje vodoprávní orgán obvykle limity 
kvality vypouštěné vody. U komunikací s malým 
dopravním zatížením to je místní a účelové 
komunikace a sil. III. třídy postačuje obvykle 
návrh dopravních opatření (podmíněný zákaz 
vjezdu) a opatření pro případ havárie v prostoru. 
To jest alespoň zpevnění příkopů komunikace s 
odvedením vody mimo území pásma druhého 
vnitřního stupně.

Rýhy a vrty geologického průzkumu 
musí být prováděny pouze po dohodě s 
příslušným vodohospodářským orgánem. Do 
násypů komunikací a do konstrukcí vozovek smí 
být použity pouze materiály neobsahující žádné 
odplavitelné součástky. Zvláště je nutno vyloučit 

materiály ze skládek, strusek z chemické 
výroby, zbytky ze spalování odpadků a látky s 
obsahem dehtu. Zpevnění ploch musí být 
nepropustné. Za nepropustné se považují 
betonové kryty a zpevnění krycími vrstvami s 
asfaltovými pojivý za tepla. Pojivá s obsahem 
dehtu jsou zcela vyloučena.. U komunikací 
směrově rozdělených se ve středním dělícím 
pásu zřídí rigol. Voda se z něho odvádí vpustěmi 
a odpadní kanalizací. Střední dělící pásy se 
provedou s nepropustným zpevněním povrchu. 
Kromě výše zmíněných asfaltových a
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betonových krytů je přípustná dlažba z kostek, 
nebo z desek do betonu. Střední pás se utěsní 
vrstvou ze soudržné zhutněné zeminy min. tl. 0,6 
m (kf < 10 '7 m/s). K doplnění, nebo jako 
náhradní řešení je možné použití i jiných 
způsobů těsnění , např. těsnící fólie, nebo 
asfaltová těsnění. Zcela shodně se zabezpečují i 
volné otevřené příkopy s tím, že utěsnění je 
nutno provést alespoň do vzdálenosti 2 m do 
přilehlého terénu. V tomto prostoru je třeba terén 
vysvahovat směrem k příkopu. Krajnice se 
provedou v celé šířce zpevněné jako střední 
dělící pás. Sloupky svodidel se zabudují tak, aby 
nebyla narušena funkce ochranných opatření. U 
násypů je třeba navrhovat svahy s co nejmenším 
sklonem a utěsní se soudržnou, zhutněnou 
zeminou (kf <10 '7 m/s) v tl. 60 cm . Tato 

vrstva se překryje omicí tl. 10 cm. Pro těsnění je 
možno užít i jiné náhradní řešení, např. těsnění 
fólií. Pokud je nutná pro stavbu skrývka omice, 
je třeba , aby byla rozsahem i časovým vlivem 
pokud možno maximálně omezená..

Zařízení staveniště jsou nepřípustná. 
Skladování, přečerpávání pohonných hmot ,olejů 
a jiných látek ohrožujících kvalitu vod je 
nepřípustné. Stavební stroje musí být zajištěny 
proti úniku ohrožujících látek. Oprava a údržba 
strojů je nepřípustná.

2.4.4 2. stupeň vnější

U vodárenského pásma 2. stupně 
vnějšího návrh opatření závisí na dopravním 
zatížení komunikace a důležitosti vodního 
zdroje. U dálnic a rychlostních komunikací jsou

obvykle vyžadována kontinuálně pracující čistící 
zařízení. Pro tento případ předepisuje
vodoprávní orgán obvykle limity kvality 
vypouštěné vody . Pro silnice I. a II. třídy 
postačují havarijní opatření - nomé stěny. U 
silnic III. třídy a u místních a účelových 
komunikací se obvykle žádná opatření 
nevyžadují. Z technických opatření se mohou 
aplikovat i některá opatření uvedená v bodu
2.4.3.

2.4.5 3.stupeň

Ve vodárenském pásmu 3.stupně se vyžadují 
obvykle u dálnic a silnic I. a II. třídy pouze 
havarijní opatření. U silnic III. třídy, místních a 
účelových komunikací se obvykle žádná opatření 
nevyžadují. Z technických opatřeních se mohou 
aplikovat i některá opatření uvedena v bodu
2.4.3.

2.4.6 Opatření pro ochranu vod při 
vypouštění vod z odvodnění

V tabulce 1 je doporučený stupeň 
opatření na výústech odvodnění komunikací. 
Návrh vychází ze soudobé praxe vyžadovaných 
opatření. Každý případ je však nutno posoudit 
vždy individuálně vzhledem k dopravnímu 
zatížení komunikace, důležitosti a i 
ohrozitelnosti vodního zdroje.

U dálničních odpočívek a parkovišť vždy 
záleží na jejich dopravním zatížení a množství 
zaparkovaných vozidel. Všeobecně lze očekávat 
o něco vyšší stupeň znečistění odtékající 
povrchové vody, než u běžných komunikací. 
Tomu musí i odpovídat stupeň ochrany 
recipientu.
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Tabulka 1
Ná^rhiO£atřenÍ£ro^ochranuvod^řiv^ouštěnívodzodvodnění

Komunikace ochranné pásmo vodního zdroje mimo ochran. I

A B C D pásma !

dálnice a další 
rychlostní 

komunikace

vyloučeno 
vyústění vody 
do chráněného 

recipientu

čistící zařízení 
zaručující 
průběžně 
limitované 

koncentrace 
škodlivých látek 

na výtoku

čistící zařízení 
zaručující 
průběžně 

limitované 
koncentrace 

škodlivých látek 
na výtoku

havarijní 
zabezpečení s 
dostatečnou 
retencí nebo 

čistící zařízení dle 
vodnosti vodoteče

havarijní
zabezpečení.

silnice I.a II. třídy vyloučeno 
vyústění vody 
do chráněného 

recipientu

čistící zařízení 
zaručující 
průběžně 
limitované 

koncentrace 
škodlivých látek 

na výtoku

havarijní 
zabezpečení s 
dostatečnou 

retencí- čistící 
zařízení dle 

vodnosti 
vodoteče

havarijní 
zabezpečení s 
dostatečnou 
retencí nebo 

čistící zařízení dle 
vodnosti vodoteče

havarijní
zabezpečení

silnice III. třídy vyloučeno 
vyústění vody 
do chráněného 

recipientu

dopravní opatření nevyžaduje se 
zvl.opatření

nevyžaduje se 
zvl.opatření

nevyžaduje se 
zvl.opatření

místní a účelové 
komunikace

podmíněně dopravní opatření nevyžaduje se 
zvl.opatření

nevyžaduje se 
zvl.opatření

nevyžaduje se 
zvl.opatření

odpočívky a 
parkoviště 

pro nákladní 
vozidla

vyloučeno 
vyústění vody 
do chráněného 

recipientu

čistící zařízení 
zaručující 
průběžně 

limitované 
koncentrace 

škodlivých látek 
na výtoku

čistící zařízení 
zaručující 
průběžně 

limitované 
koncentrace 

škodlivých látek 
na výtoku

havarijní 
zabezpečení s 
dostatečnou 
retencí nebo 

čistící zařízení dle 
vodnosti vodoteče

havarijní 
zabezpečení s 

dostatečnou retencí 
nebo čistící zařízení 

dle vodnosti 
vodoteče

ostatní parkoviště vyloučeno 
vyústění vody 
do chráněného 

recipientu

řeší individuálně 
dle vodnosti 

vodoteče

řeší individuálně 
dle vodnosti 

vodoteče

řeší individuálně 
dle vodnosti 

vodoteče

řeší individuálně 
dle vodnosti 

vodoteče

Tabulka 2

pásma hygienické ochrany vodních zdrojů (PHO)

A B C D
Vodní zdroje podzemních vod PHO 1. stupně PHO 2. stupně - 

vnitřní
PHO 2. stupně 

vnější
Vodní zdroje - vodní toky PHO 1. stupně PHO . 2 stupně - 

vnitřní
PHO 2. stupně 

vnější
PHO 3. stupně

Vodní zdroje - vodárenské
1 nádrže

PHO 1. stupně PHO . 2 stupně - 
vnitřní

PHO 2. stupně 
vnější

PHO 3. stupně
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3.0dvodnění vozovky komunikace

3.1 Všeobecně

Tato kapitola se podrobněji zabývá pouze 
odvodněním konstrukce vozovky komunikace. 
Vlastní odvodnění komunikace jako celku 
tj.včetně silničního tělesa je podrobně popsáno v 
ČSN 73 6101, VL.2 a VL.2.2. Odvodnění 
mostních objektů je podrobně uvedeno v ČSN 73 

6201.
Kromě zařízení uvedených v ČSN736101 

je možno používat i vsakovacích drenáží, jejichž 
podrobnější užití a návrh je uveden v TP 51 
Odvodnění silnic vsakovací drenáží a VL.2.2.

Při návrhu konstrukce vozovky (krytu, 
podkladních a ochranných vrstev a pláně) a na ni 
úzce navazujícího odvodnění, jak celého 
silničního tělesa, tak jednotlivých vrstev, je nutno 
přihlédnout k charakteristice prostředí ve kterém 
je komunikace navrhována a jakému účelu bude 
komunikace sloužit.

Prostředí se rozlišuje podle klimatických 
podmínek, průběhu hladiny podzemních vod v 
závislosti na ekologických požadavcích na 
ochranu okolního terénu nebo ochranu 
povrchových či podzemních vod. Zvláštní ochranu 
pak vyžadují stanovená ochranná pásma vodních 
zdrojů.

Podle účelu nebo využití se komunikace 
rozlišují na nemotoristické, motoristické, odstavné 
a parkovací plochy. Další podrobnější členění je 
uvedeno v ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.

Na základě vyhodnocení výše uvedených 
charakteristik prostředí a podle účelu komunikace 
se navrhují kryty a podkladní vrstvy propustné 
(nestmelené vrstvy a dlažby), nepropustné 
(stmelené vrstvy), včetně možnosti využití 
koberců asfaltových drenážních nebo 
mezerovitých betonů. Zvláštní kapitolu tvoří 
dlažby pokládané do betonových izolovaných van 
se zvláštním odvodněním, které se převážně 
používají u čerpacích stanic pohonných hmot.

3.2 Povrch vozovky

Odvodněni povrchu vozovky se zajišťuje 
podélným a příčným sklonem komunikace.

Základní příčný sklon se navrhuje střechovitý 2,5 
% (min.2 %), který se ve směrových obloucích 
mění, na délku vzestupnice, na jednostranný.

Výsledný sklon povrchu vozovky musí 
být min. 0,5 %. Z tohoto důvodu nesmí být v 
místech nulového sklonu podélného profilu ( v 
nejvyšších respektive nejnižších místech 
vypuklých nebo vydutých zakružovacích oblouků) 
umístěn nulový příčný sklon při překlápění 
vozovky.
Délka vzestupnice se navrhuje v souladu s ČSN 

73 6101 - změna 4, kde jsou upraveny požadavky 
na délku vzestupnice tak, aby délka nulového 
příčného sklonu při překlápění byla co nejkratší.

Voda z povrchu vozovky se může zachytit 
přímo za koncem zpevnění do rigolů, nebo přetéká 
přes nezpevněnou krajnici do příkopů 
(zpevněných nebo nezpevněných), případně u 
komunikací nižších tříd, přímo do terénu (je-li 
terén odvrácen od tělesa komunikace). Z rigolů 
jsou vody obvykle odváděny pomocí dešťových 
vpustí do kanalizace, nebo vyústěny jednotlivě do 
svahu silničního tělesa a pomocí skluzů do 
podélných příkopů.

Obdobnou funkci plní přejízdný obrubník 
(betonový nebo asfaltový), osazený za zpevněnou 
částí krajnice, ve kterém jsou vynechány mezery 
ve vzdálenostech podle výpočtu odtokového 
množství, tak aby voda nezasahovala do pojížděné 
části vozovky. V těchto mezerách navazují na 
obrubník skluzy, kterými je voda odváděna do 
podélných příkopů. Tento způsob odvodnění se 
používá tam, kde se má zabránit vsakování 
znečistěných vod do okolního terénu. Je vhodný 
především z ekonomického hlediska (úspora 
kanalizace i dešťových vpustí a tam kde je nutno 
zabránit erozi svahu) a použije se tam, kde je 
dostatek prostoru pro kapacitní podélný příkop 
pod svahem silničního tělesa.

Úsporu počtu dešťových vpustí a tím i 

překopů vozovky lze dosáhnout užitím 
štěrbinových trub místo rigolů. Tyto trouby mají 
větší kapacitu pro odvod vody a proto vzdálenost 
osazovaných vpustí může být větší. Nevýhodou 
těchto trub je horší údržba a nedoporučuje se je 
osazovat tam, kde je větší výskyt hrubých nečistot 
např. listí, úlomků větví, splavenín atp.
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Obdobnou funkci plní liniové 
odvodňovače, které se používají na odstavných 
plochách, parkovištích a zvláště na plochách u 
čerpacích stanic.
Poznámka: U parkovišť z propustné dlažby a z 
vegetačních dílců se při absenci drenážního 
systému jedná o “vypouštění vod odpadních do 
vod podzemních”. To je možné pouze v 
odůvodněných případech. Jinak je nutné provést 
ve vhodné hloubce pod tímto povrchem těsnící 
vrstvu (např. fólii) a na ní spolehlivý drenážní 
systém. Pro další návrh odvedení vod jde o případ 
shodný jako kdyby byla voda zachycována 
klasickým způsobem (vpustě, příkopy). Vrstva 
mezi povrchem a drenáží však působí příznivě z 
hlediska zpomalení odtoku i z hlediska dočištění 
srážkových vod. Bez tohoto zabezpečení jsou 
vegetační dílce na více exponovaných plochách 
nevhodné

Dešťové vpustě jsou součástí komunikace 
a jsou zpravidla provozované správcem pozemní 
komunikace. Dešťové vpustě se zřizují na 
odvodnění vozovek, zpevněných ploch a popř. 
chodníků. Hltnost dešťových vpustí se uvažuje od 
10 l/s do 25 l/s v závislosti na sklonu terénu, 
údržbě (čištění) vpustí, atd. Při odvodňování 
vozovek se vpustě rozmísťují tak, aby byla využita 
jejich hltnost v závislosti na velikosti a 
hydraulické účinnosti vtokové mříže, na 
odtokovém potrubí od vpustě a na bezpečnosti 
provozu na komunikacích. Na dálnicích a 
rychlostních komunikacích nesmí být dešťové 
vpustě a poklopy vstupních šachet umístěny v 
jízdních pruzích. Na jednu vpusť se nemá počítat s 
větší plochou odvodňovaného území než 400 m2. 
Vzájemná vzdálenost dešťových vpustí závisí na 
podélném sklonu komunikace, chodníku nebo 
jiných zpevněných ploch, na návrhovém přítoku 
dešťových vod, na hltnosti vpustí a nemá být větší 
než 60 m. Při návrhu rozmisťování dešťových 
vpustí se postupuje podle ČSN 73 6005, ČSN 73 
6101a ČSN 73 6110. V místech, kde se požaduje 
mimořádná bezpečnost odvedení přitékajících 
dešťových vod v celé šířce komunikace nebo na 
jiných exponovaných místech (vjezd do podzemí, 
autobusové zastávky, železniční přejezdy apod.) 
se navrhují přednostně žlabové vpustě. Tam, kde k 
dešťové vpusti přitékají dešťové vody z 
odvodňované plochy ve sklonu větším než 8 % se 
navrhují dešťové vpustě s dvojitou vtokovou mříží

nebo horské vpustě. V místech, kde se očekává 
přítok dešťových vod z nezpevněných ploch nebo 
v silničních a jiných otevřených příkopech se 
použijí lapáky splavenín a horské vpustě. Lapák 
splavenín musí být vybaven česlemi, 
sedimentačním prostorem a prohlubní na 
zachycení těžkých unášených látek (splavenín). 
Druh vtokové mříže dešťové vpustě se volí podle 
místa jejího osazení, velikosti očekávaného 
přítoku dešťových vod, množství přinášených 
splavenín a podélného sklonu komunikace, 
chodníku či jiných odvodňovaných ploch.

3.3 Podkladní a ochranné (podsypné) vrstvy

Pro návrh podkladních vrstev platí 
ustanovení ČSN 73 6114 a TP 77 a TP 78. 
Odvodnění podkladních a ochranných vrstev se 
rovněž zajišťuje podélným a příčným sklonem. U 
stmelených vrstev se jedná o koberec asfaltový 
drenážní nebo mezerovitý beton, který svou 
strukturou umožňuje odvod vody mimo vlastní 
konstrukci vozovky. Další možností odvodnění 
těchto vrstev je vložením vrstvy filtrační 
geotextilie, mezi stmelené a nestmelené vrstvy.

Ochranná vrstva se odvodňuje příčným 
sklonem pláně (případně s vloženou vrstvou 
geotextilie) do podélných drenáží. U násypů, nebo 
u hlubokých příkopů v zářezech se ochranná 
vrstva vyvede přímo do svahu zemního tělesa min. 
200 mm nade dno příkopu.

Vlastní vyústění drenáží je možno provést 
přímo do terénu, do vodoteče, nebo do systému 
odvodnění. Jelikož se však jedná o neznečištěnou 
vodu je vhodné toto zaústění provést až za 
čistícím zařízením. V čistícím zařízení se při 
zaústění neznečištěných vod zhoršují podmínky 
pro čištění a zmenšuje se kapacita těchto zařízení.

3.4 Zemní pláň

Odvodnění zemní pláně se zajišťuje 
příčným sklonem, který se navrhuje v základním 
sklonu 3 % a překlápí se ve směrových obloucích 
současně s povrchem vozovky. U některých 
konstrukcí (např.směrově rozdělené komunikace) 
se upravuje sklon zemní pláně, před zaústěním 
ochranné vrstvy do drenáže, do sklonu 6 %. Touto 
úpravou je zajištěno též odvodnění střed lího 
dělícího pásu, jehož povrch je upraven do tvaru 
"V". Vsakováním se povrchová voda dostává do
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podélné drenáže, která se zaústí do kanalizačních 
šachet, nebo je (přes revizní šachtu) vyvedena 
samostatně drenážní vyústí do svahu zemního 
tělesa a skluzem svedena do podélných příkopů.

V případě, že vrchní vrstva podloží 
vozovky (aktivní zóna) je navržena z propustné 
zeminy pod kterou je nepropustná zemina, je 
nutné podélnou drenáž umístit min.200 mm pod 
spodní částí vrstvy z propustné zeminy, 
tzv.paraplání. (viz vzorové listy staveb pozemních 
komunikací VL 2 - 213.03 ad B).

U skalních zářezů je nutno pláň upravit 
tzv.přestřelením do nezámrzné hloubky, nebo 
vyrovnat skalní nerovnosti hubeným betonem tak, 
aby voda, která by případně pronikla na tuto pláň 
nezůstávala ve skalních prohlubních, kde by v 
mrazovém období vytvářela případné zdroje 
ledových čoček.

4. Odvedení vody od komunikace
Tato kapitola se zabývá odvedením již 

soustředěné vody do vhodného recipientu.

4.1 Základní parametry pro návrh odvodnění

4.1.1 Všeobecně
Odvodnění komunikací je dimenzováno na 

průtoky vody počítané dvěma způsoby: 
a/ Pomocí návrhového deště 
b/ Pomocí charakteristik povodí 
Metoda a/ se používá pro návrh 

stokových sítí a podrobného odvodnění 
komunikace jako jsou vpusti, rigoly a příkopy 
(včetně odvodnění mostů).

Metoda b/ se užívá pro všechny otevřené 
vodoteče sbírající vodu především z povodí 
mimo komunikace. To jest především pro 
vodoteče komunikace křižující. Jde o návrh 
dimenze otvorů mostních objektů, propustků a 
vztahu komunikace k vodním tokům (zaplavení 
komunikace povodní). Metoda pracuje s 
periodicitami v úrovni od jednoletého do 
stoletého opakování povodně (n - leté povodně). 
Z charakteristik povodí se dále odvozují i 
průtoky s opakováním do jednoho roku (m - 
denní vody). Ty především slouží pro výpočty 
naředění vypouštěných vod do vodoteče. Do 
této části lze zařadit i nejčastěji používaný

způsob získání těchto údajů a to od 
hydrometeorologického ústavu, nebo 
analogickým přepočtem hledaných údajů ze 
známých hodnot dle HMÚ (viz bod. 4.1.3.).

4.1.2 Výpočet průtoku ve stokové sítí

Před dimenzováním stokové sítě jednotné 
soustavy a dešťové stokové sítě oddílné soustavy 
se používá především výpočet podle návrhového 
deště dle bodu 4.1.1. Metoda dle charakteristik 
povodí se užívá jen v případě, že kanalizací je 
převáděna voda z nějaké vnější vodoteče (viz
4.1.3.).

V povodí se určují kanalizační okrsky pro 
každý výpočtový úsek stoky. Povodí stokových 
úseků se určují v hustě zastavěném území do 
sklonu terénu 5 % pomocí takzvaných ideálních 
střech, v terénu s větším sklonem hydrologickou 
metodou. Při použití hydrologické metody může 
být stoka situována na dolní hranici svého povodí, 
a proto přilehlé níže ležící pozemky 
neodkanalizuje. V extravilánu a tam kde není 
jednoznačně ohraničené území zástavby, při 
sklonu terénu do 5 %, se určují povodí stokových 
úseků tak, že každému výpočtovému úseku stoky 
(délky asi 100 m) se přiřadí plocha nejvýše 1 ha. 
Při větších sklonech terénu je nutno určit hranice 
povodí stokového úseku hydrologickou metodou. 
Větší extravilánové plochy než 1 ha na 100 m 
stoky se nemají odkanalizovat stokovou sítí. 
Povrchové vody z nich se mají zachytit na hranici 
odkanalizované plochy záchytným příkopem, 
vyústěným podle možnosti přímo do vodního 
recipientu.

Racionální metody dle návrhového deště 
vycházejí z obecného vzorce pro dimenzování 
každé jednotlivé stoky na průtok dešťových vod :

Q = tp xSs x qs
kde Q je průtok dešťových vod v l/s;

tp součinitel odtoku;
Ss plocha povodí stoky v ha;
qs intenzita směrodatného deště 

uvažované periodicity p v 1/s.ha.
Mapa průměrných vydatností 15 min. deště je 
přiložena jako příloha č. 8.11 . Intenzity pro 
jednotlivé srážkoměmé stanice na území ČR viz 

(34)
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Tabulka 3 - DOPORUČENÉ HODNOTY ODTOKOVÉHO SOUČINITELE (0

Druh povrchu (krytu)

Hodnota odtokového součinitele 
při sklonu plochy

do 1 % 1 až 5 %
nad 5 % j

1. Dopravní a podobné plochy
- s uzavřeným živičným nebo betonovým krytem, popř. 
dlážděným krytem se zalitými spárami 0,90 0,90 0,90
- se živičným krytem z penetračního makadamu 0,70 0,80 0,90
- s dlážděným krytem se zapískovanými spárami 0,50 0,60 0,70
- se štěrkovým krytem 0,30 0,40 0,50
2. Zelené pásy, louky apod.x) 0,05 0,10 0,15
3. Sady, hřiště apod.x) 0,10 0,15 0,20
4. Lesy*) 0,00 0,05 0,10

5. Strmá zatrávněná plocha (sklony 1:2 až 1:1,5)x) 0,50 až 0,70

*) Hodnoty odtokových součinitelů uvedených v řádcích 2 až 5 platí pro půdy střední propustnosti; pro propustné půdy (písek) se 
zmenšují o 10 % a pro nepropustné půdy 
(jíl, skála) se zvětšují o 10 %

Tabulka je dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (pozor v normě ČSN 75 6101 Stokové sítě a
kanalizační přípojky je tabulka jiná).

Tabulka 4 NÁVRHOVÝ DÉŠŤ

Při návrhu stokové sítě za použití racionálních metod se počítá s periodicitou návrhového deště:

periodicita opakování určení Doba trvání 
návrhového deště

podle

a/
P = 0,5 (dvouletý) pro obce s jednotnou 

stokovou sítí s více než 5000 
obyvateli (intravilán)

t = 15 minut dle článku 4.3.2.13 
ČSN 75 6101

b/

p=l (jednoletý) pro obce s jednotnou 
stokovou sítí s méně než 5 

000 obyvateli, dále i pro obce 
s oddílnou stokovou sítí bez 
ohledu na počet obyvatel a 

pro průmyslové závody 
(intravilán).

t = 15 minut dle článku 4.3.2.13 
ČSN 75 6101

c/

cTIIQ
- (dvouletý) pro mostní objekty t = 10 minut dle ČSN 73 6201

n p = 2 (půlletý) pro komunikace v 
extravilánu

t = 15 minut dle ČSN 73 6101
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4.1.3. Výpočet průtoku v otevřených 
vodotečích

kde

4.1.3.1 Výpočet pro návrh podrobného 
odvodnění komunikace

Povrchové odvodnění jako jsou příkopy, 
rigoly, skluzy a pod. se dimenzuje na shodné 
parametry návrhového deště a odtokových 
koeficientů jako při návrhu stoky. Výpočtová 
metoda a postup je shodný (viz též 4.1.2).

4.1.3.2 Výpočet povodňových průtoků pro 
křižující a souběžné vodoteče

Pro návrh ochrany vodních zdrojů, 
dimenzí otvorů propustků, mostů a ochrany 
komunikace před zaplavením od souběžných 
vodotečí je nutno užít povodňových průtoků z 
charakteristik povodí s periodicitou dle účelu a 
typu zařízení. Povodňové průtoky pro návrh 
křižujících vodotečí, propustků a mostů - užívat 
hodnot určených HMÚ a to při velikosti povodí 

nad 5 ha výhradně, pod 5 ha lze užít některé z 
výpočtových metod pro určení povodňového 
průtoku (např viz níže). Výpočetní metodu je 
možno užít i pro studie a DÚR pro plochy nad 

hranici 5 ha.. V případě, že pro daný profil není 
k dispozici údaj o povodňovém průtoku ale je k 
dispozici údaj HMÚ ze stejné vodoteče, ale z 

jiného profilu, nebo blízké charakterem podobné 
vodoteče (řádově srovnatelné plochy povodí, 
procento urbanizace a zalesněnosti) pak se 
průtok určí podle principu, že poměr průtoků 
(hledaného a známého) je roven poměru druhých 
odmocnin ploch povodí.
POZNÁMKA Pozor: Hydrometeorologický
ústav udává požadované hodnoty vždy za úplatu 
a váže jejich použitelnost vždy pro konkrétní 
účel. Lze tedy pro přepočet použít pouze údajů k 
nimž je pro daný účel legální přístup.

Výpočet neznámého povodňového
průtoku:

Q 100 4.2 x nj xn^ xn^ xn^ x V? =

ni délka údolí 

do 2 km 
do 3 km 
do 4 km 
do 5 km 
do 6 km 
do 7 km 
do 8 km 
do 9 km 
do 10 km

1,0
0,9
0,83
0,75
0,68
0,63
0,58
0,53
0,50

n2 zalesnění
nezalesněno 1,00

1/4 zalesněno 0,90

1/2 zalesněno 0,80

3/4 zalesněno 0,70

celé zalesněno 0,6

n3 strmost povodí
1,0velmi rozeklané se strmými svahy

silně pahorkaté 0,95

středně pahorkaté 0,90

částečně ploché, málo pahorkaté 0,85

velmi ploché 0,80

rovina 0,75

n4 propustnost území
1,00nepropustné

málo propustné 0,90

středně propustné 0,80

silně propustné 0,70

P Plocha povodí dané vodoteče k 
danému profilu v fkm2l

Pro plochy pod P = 1,0 km 2 ve vzorci 

nepoužívat druhou odmocninu.
Pokud bu bylo nutno provést přepočet na jiné 
periodicity opakování lze užít následující 
tabulky:

Tabulka 5 (převzato z (26))
N Strmá, 

nezalesněná 
povodí 

(extrémní 
podle Duba)

Částečně 
zalesněná 

svažitá 
povodí 

(30 až 60%)

Zalesněná, 
mírně 
svažitá 
povodí 

(60 až 80 
%)

Částečně 
zalesněná 

nížinná povodí 
(extrémní 

podle 
Bratránka)

1 0,06 0,10 0,14 0,18
2 0,08 0,15 0,21 0,29
5 0,13 0,23 0,33 0,44
10 0,21 0,33 0,45 0,55
20 0,34 0,47 0,60 0,67
50 0,62 0,70 0,81 0,84
100 1 1 1 1
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4.2 Možnosti úpravy kvality vody před 
vypuštěním do recipientu

4.2.1 Všeobecně
Čisticí zařízení (obvykle dešťová usazovací 
nádrž) má zachytit znečištění dešťové vody 
odtékající z komunikace do vodního recipientu 
(tj. do doby skončení oplachu znečištěných 
povrchů a po výplachu stok). Navrhovány jsou 
zejména v pásmech hygienické ochrany zdrojů 
pitné vody (podzemních a povrchových), 
přírodních léčivých zdrojů a přírodních 
minerálních stolních vod. Čisticí zařízení se 
doporučuje navrhovat především v závislosti na 
průtoku a jakosti vody ve vodním recipientu a ve 
vztahu na místní podmínky. Odpadní vody se 
mají odvádět na čisticí zařízení v pokud možno 
neředěném stavu. To se týká především 
maximálního omezení drenážních vod v dešťové 
kanalizaci.

Z parametrů dokumentujících znečištění 
splachových vod a účinnost čistícího zařízení 
jsou nejčastěji sledovány a rozhodnutím 
vodoprávního orgánu limitovány nepolární 
extrahovatelné látky (NEL), zde převážně látky 
ropného původu, a nerozpuštěné látky (NL).

Pro zachycení splachů z komunikací je možno 
užít následujících způsobů:

1/ Zachycení hrubých nečistot česlemi.

2/ Oddělení pevných látek - sedimentací.

3/ Oddělení látek rozdílné hustoty - gravitační 
odlučování.

4/ Shlukování částic ropných látek zmenšením 
mezifázového prostoru - koalescence pomocí 
koalescenčních vložek.

5/ Filtrace vody přes vhodný materiál

6/ Odbourávání přírodními procesy 
(např.působení mikroorganismů, sluneční záření)

Uvedené způsoby se ve vhodném řazení a 
kombinaci uplatňují v těchto zařízeních:

4.2.2 Základní zařízení pro čistění vod

4.2.2.1 Monolitické dešťové usazovací 
nádrže

V ČR nejrozšířenější způsob čištění 

dešťových vod. Umožňují záchyt havarijního
úniku ropných látek (požadováno 30 m^) před 

nomou stěnou. Navrhují se dle vzorových 
projektů (PPU, Pragoprojekt), otevřené či 
zakryté (i podzemní). K dočištění od ropných 
látek nad hranice možností gravitačního 
odloučení mohou být vybaveny sorpčními filtry 
(viz bod 4.2.3.2). Pokud nádrže neumožňují 
volný průchod obojživelníků, musí být vybaveny 
únikovými cestami.

Podrobnosti - viz obr. 8.2, 8.3 a 8.4.

Návrh je možno provést dle: (33),(39)

4.2.2.2 Prefabrikované podpovrchové nádrže

Pro čistění splachů z komunikací a parkovišť je 
možno použít nádrže dodávané na stavbu jako 
kompletní prefabrikát - či stavebnice, která se na 
stavbě pouze osadí do předem připraveného 
výkopu. Tyto nádrže obvykle pracují na principu 
sedimentace a gravitačního odlučování ropných 
látek.

4.2.2.3 Přírodní otevřené nádrže
Přírodní otevřené nádrže využívají 

především principu sedimentace a gravitačního 
odlučování (vyplavávání ropných látek na 
povrch), mohou se zde však výhodněji uplatnit i 
biologické dočišťovací procesy.

Přírodní otevřené nádrže mají výhodu 
především ve své relativní jednoduchosti s 
nižšími nároky na zakládání než nádrže 
betonové. Zásadní výhodou je možnost při 
nižších investičních nákladech vytvořit poměrně 
velký zádržný prostor.

Nádrže se zřizují buď na stávajícím 
stálém, či občasném toku, nebo zcela mimo 
stávající vodoteč. Z hlediska správce nádrže je 
žádoucí, aby do nádrže byly zaústěny výhradně
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vody z jeho zařízení. Správce komunikace proto 
preferuje nádrže mimo stávající vodoteče. V 
případě, že v návrhu nelze nebo je neúčelné 
jednoznačně vody oddělit, musí být již v 
projektové dokumentaci stavby dořešena 
spolupráce jednotlivých správců při provozu a 
odstraňování škod.

Nádrže se navrhují podle ČSN 73 6824 
Malé vodní nádrže. Na odtoku musí být 
vybaveny tak, aby nemohlo dojít k úniku 
ropných látek v případě jejich koncentrace na 
hladině (včetně bezpečnostního přepadu).

Před nátokem do nádrže je žádoucí 
zbudovat zařízení pro záchyt havarijního úniku 
ropných látek, hrubých plovoucích předmětů a 
splavenín.

Nádrž má být navržena jako 
nepropustná. Při návrhu těsnění je možno 
zohlednit hydrogeologické podmínky lokality a 
účinnost předchozího záchytného zařízení. Viz 
obr. 8.1

4.2.3 Dočištění vod

Dočišťovací zařízení je nutno použít v 
případech, kdy požadované limity přípustného 
znečištění vypouštěných vod jsou stanoveny v 
hodnotách, které nemohou být garantovány 
použitým základním zařízením pro čištění vod.

Podmínkou dlouhodobé činnosti níže 
uvedených dočisťovacích zařízení je maximální 
zachycení pevných částic v předchozím stupni 
čistění.

4.2.3.1 Biologické čištění
V úvahu připadají umělé mokřady a 

zemní filtry. Tato zařízení vedle fyzikálních a 
chemických čistících procesů umožňují 
především eliminovat znečištění pomocí živých 
organismů. U zemních filtrů jde výhradně o 
bakteriální metabolismus, u umělých mokřadů 
převažuje metabolismus rostlinný. Při vytvoření 
celkové biologické rovnováhy je systém čistění 
velmi účinný na všechny biologicky 
odbouratelné látky, a to včetně určitých 
koncentrací látek ropných. Hlavní výhodu lze 
spatřovat v tom, že proces čistění se nejvíce 
přibližuje běžným přírodním podmínkám. 
Nevýhoda při čistění vod z komunikací je 
nutnost předčistění vody od sedimentujících 
částí. Optimální funkce zařízení je citlivá na

množství pravidelných dodávek znečistění (jde o 
potravu pro biomasu). Oproti tomu havarijní 
znečištění, pokud nebude v rozhodující míře 
zachyceno v předchozím stupni čištění, bude 
znamenat likvidaci zařízení jako biologického 
celku. Rozhodující však je , aby znečisťující 
látka nepronikla dále do toku.

Tyto zařízení jsou odzkoušena a spolehlivě 
provozována jako poslední čistící stupeň čistění 
v komunálních čistírnách. Pro komunikace však 
jejich užití je ve stadiu zkušebním, 
experimentálním.
Literatura: (30), (31). Viz obr 8.6.

4.2.3.2 Sorpční filtry
Pro zachycení ropných látek v 

koncentracích pod možnosti gravitačního 
odloučení (5-2 mg/l) je v odůvodněných 
případech možno užít sorpční filtrace.

Sorpční filtry se navrhují v koncové části 
usazovacích nádrží či za ně jako samostatné 
objekty. Před nátokem na filtr musí být voda v 
maximální možné míře zbavena kalových částic. 
Musí být konstruovány tak, aby umožňovaly 
snadnou výměnu sorbentu. Pro vyšší využití 
kapacity sorbentu je žádoucí filtr řešit jako 
vícestupňový. Tím je umožněno odebrat 
znečištěný sorbent pouze z první komory, 
sorbent z následných komor přemístit do komor 
předchozích a novým sorbentem doplnit komoru 
poslední. Při návrhu vhodného typu sorbentu je 
nutno brát v úvahu jeho sorpční kapacitu, způsob 
výměny a likvidace a případně i životnost, 
zejména předpokládá-li se dlouhodobější 
odstavení filtru.

S ohledem na provozní náklady musí být 
užití sorpční filtrace řádně zdůvodněno. Pokud 
vody po gravitačním předčištění vykazují 
dlouhodobě vyhovující kvalitu, je možno 
sorpčních filtrů využívat pouze při havarijním 
zvýšení koncentrace ropných látek.

Sorpčními fibroilovými filtry se 
vybavují nové monolitické sedimentační nádrže 
zabezpečující kvalitu dešťových vod z 
exponované komunikace před jejich 
vypouštěním do vodárensky významných toků. 
Podrobnosti - viz obr. 8.2 a 8.3.

Literatura viz. (33)



Technické podmínky 83 - Odvodnění pozemních komunikací 16

4.3 Bezpečnostní prvky pro havarijní ochranu 
vod

Jde o zařízení pro havarijní zachycení 
nebezpečných látek z mimořádné události na 
komunikaci. Vedle sedimentačních nádrží 
(viz.4.2.2) které mají schopnost při všech

stavech zadržet nejméně 30 vzplývavých 
látek, je možno pro zachycení havarijního úniku 
závadných látek do odvodňovacího systému 
komunikace využít méně nákladných zařízení, 
která však vyžadují obsluhu. Jejich využití tedy 
vyžaduje včasné zjištění havárie a kvalifikovaný 
zásah.

4.3.1 Stabilní norné stěny
Stabilní nomá stěna patří k základním 

bezpečnostním prvkům při možné havárii 
vozidla. Jde o jednoduché zařízení přehrazující 
tok vody (v příkopu) dvojitou stěnou z 
dřevěných dluží. Prvotně slouží pro zachycení 
plovoucích látek. Při zachytávání látek, které 
nejsou lehčí než voda neosazovat první řadu 
dluží v norné stěně (první ve směru po toku). 
Tímto způsobem je vytvořen zádržný prostor pro 
zachycení sedimentuj ících látek. Zadrženou 
látku nutno včas odčerpat. Za osazenou stěnou 
musí být vytvořen prostor pro možné zachycení 
alespoň 30 m3 (pokud je to ovšem z technického 
hlediska možné - v opačném případě možno 
navrhnout prostor menší, minimálně však 10 m3) 
rozlitého ropného produktu (oleje, nafty, benzinu 
....). Dlužová stěna není obvykle trvale osazena 
(nevzdouvá vodu trvale), ale osazuje se pouze v 
případě potřeby. Stabilní norné stěny nemusí být 
umístěny přímo u komunikace, ale mohou být 
osazeny na "vhodných" vytypovaných místech 
odvodňovacího systému. Po dohodě se správcem 
toku je možno připravit profily pro norné stěny i 
na recipientu mimo vlastní komunikaci.
Viz obrázek č.8.5.

4.3.2 Uzavírací stavítka na kanalizaci
Jako jeden z bezpečnostních prvků je 

nutno na kanalizaci uvažovat s osazením 
bezpečnostních kanalizačních stavítek a to 
především do koncových šachet před vyústěním 
do recipientu. Stavítko umožňuje celkové 
uzavření stoky v případě havárie vozidla 
převážejícího nebezpečné látky. Pro tento účel 
především u dálnic a čtyřpruhových silnic 
vyhovuje první šachta ve svahu komunikace, 
poté co stoka opustila střední dělicí pás ( viz 
obr.8.7). Zde bývá obvykle spadiště, které je pro 
osazení stavítka výhodnější než běžná šachta. 
Podmínkou je však přístupnost z hlediska údržby 
a havarijního odčerpávání zachycených látek.

Uzavírací stavítka na kanalizaci mají stejnou 
funkci jako mobilní prostředeky, kteiými mohou 
být vybavena střediska údržby komunikací - 
pneumatické těsnící vaky potrubí. Výhodou 
stavítek je však trvalá instalace umožňující 
okamžitě uzavřít kanalizaci bez nutnosti sestupu 
do kontrolní šachty.

Šachty a stavítka vybavené uzavíracím 
stavítkem je nutno na povrchu vždy označit 
značkou - viz obrázek č.8.8.

s. Popis a kvalita stavebních 
materiálů

5.1 Všeobecně
Stavební materiály musí odolávat jednak 

působení agresivnosti vnějšího prostředí, jednak 
agresivnosti a abrazivnosti vody převáděné. Dále 
musí konstrukce odvodňovacího systému 
odpovídat statickému působení všech stálých a 
nahodilých zatížení v daném prostředí a to i pro 
jednotlivé fáze výstavby ( menší hloubky nadloží 
než definitivní stav).

Je nutno používat výhradně trub ,dílců a 
materiálů doložených certifikátem podle těchto 
TP 83 a podle nař. vl. č. 178/97 Sb.

5.2 Agresivita prostředí
V rámci geotechnického průzkumu je 

nutno provést rozbor chemismu vody a prostředí 
v místech uložení nebo provedení trubního 
odvodňovacího systému. Je nutno posoudit i
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působení dalších vlivů na jednotlivé konstrukční 
části a stanovit specifické požadavky nebo 
konstrukční opatření na materiály. Jedná se 
zejména o:
a/ účinky působení mrazu a tání
b/ účinky použití chemických rozmrazovacích
látek při zimní údržbě
c/ účinky chloridů a jiných agresivních
prostředků na korozi výztuže železobetonových
odvodňovacích prvků
d/ účinky emisí a imisí
e/ účinky teplotní roztažnosti materiálu
f/ zvýšené účinky abraze a pod.

Pro zabezpečení proti účinkům 
agresivity prostředí se betonové konstrukce 
zařazují dle ČSN P ENV 206 tab. 2 s použitím 
klasifikace dle ISO 9690. Při stanovení stupně 
agresivity prostředí je nutno posuzovat jak 
účinek vnějšího prostředí (např. uložení potrubí 
v agresivní zemině, agresivní vodě) tak i účinek 
agresivity vody převáděné odvodňovacím 
systémem, tak i další vlivy a jejich kombinace 
(abraze, mráz- tání, chemické rozmrazovací 
látky, účinek dopravy a pod.).

5.3 Požadavky na beton a malty

V souladu s čl. 5.2 se betonové 
konstrukce odvodňovacího systému rozdělují na 
následující skupiny dle stupně agresivity 
prostředí a požadavků na vlastnosti betonu: 
a/ Betonové trouby a konstrukční prvky, které 
jsou po zabudování trvale mimo dosah působení 
mrazu se s ohledem na agresivitu prostředí 
zařadí do 5a, 5b,5c dle ČSN P ENV 206 tab. 2.

Požadavky na složky betonu, beton, 
jakož i další konstrukční požadavky stanovuje 
ČSN EN 639 a další navazující normy, 
b/ Prefabrikované, nebo monolitické konstrukční 
prvky pro vstupní šachty a kontrolní komory z 
vyztuženého a nevyztuženého betonu jsou 
vystavené trvale vlhkému prostředí, působení 
mrazu a vlivu působení chemických 
rozmrazovacích látek zejména v horní části. 
Jedná se proto o prostředí 3b.

Minimální požadavky na složky betonu, 
beton a další technické požadavky «anovuje kap. 
18 TKP a ČSN P ENV 206. Poža iayky mohou 
být stanoveny také nově vydávanými ČSN EN.

c/ Prefabrikované a monolitické konstrukce 
povrchového odvodňovacího systému vozovek 
jsou vystaveny účinkům chemických 
rozmrazovacích látek - zařazují se do stupně 
agresivity prostředí 3b dle ČSN P ENV 206. 

Konstrukce, které jsou mimo dosah chemických 
rozmrazovacích látek se zařadí do stupně 2b.

Požadavky na vlastnosti složek betonu, 
betonu a další požadavky (například krytí 
výztuže betonem) stanovují TKP kap. 18. 
d/ Beton doplňujících a podkladních konstrukcí 
např. vyrovnávací vrstvy se navrhuje dle ČSN 73 

2400 z betonu B 7,5 až B 13,5. Přitom je nutno 
vzít v úvahu, zda jde o beton pro konstrukce 
prozatímního, nebo trvalého charakteru se 
statickou fimkcí (např. obetonování potrubí). Pro 
obetonování potrubí je nutno beton zařadit dle 
stupně agresivnosti prostředí a navrhnout beton v 
souladu s TKP kap. 18.
e/ Spárovací a spojovací malta musí svými 
fyzikálně mechanickými vlastnostmi odpovídat 
stupni agresivity prostředí v souladu s 
příslušnou konstrukční částí odvodňovacího 
systému.

5.4 Spojování trub
Spoj je jednak rozebíratelný a jednak 

nerozebiratelný.
U nerozebiratelných spojů jako je 

svaření, nebo slepení musí konstrukce a 
provedení spoje být takové, aby byla zajištěna 
vodotěsnost trub shodná s běžnou tratí vedení

Rozebíratelný spoj obsahuje obvykle 
hrdlo, nebo převlečnou objímku. Způsob spoje je 
předepsán ve výrobní dokumentaci. Spoj musí 
odpovídat požadovaným vlastnostem v celém 
rozsahu možných výrobních tolerancí. Spoj 
musí být vodotěsný a musí odolávat 
předepsanému vnitřnímu hydrostatickému tlaku 
vody dle konkrétních podmínek pro jednotlivé 
druhy vedení a materiálů. Spoj musí odolávat 
při působení vnitřního přetlaku i zvýšenému 
účinku vlivem podtlaku mimo troubu a musí 
dovolovat stanovené deformace ve spojích bez 
porušení těsnosti..

Podrobnosti o spojování viz TKP 3.
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5.5 Trubní materiál pro stoky

5.5.1 Zděné stoky
Materiály pro stavbu musí být ve shodě s ČSN 

75 6101 ačl. 5.3.

5.5.2 Betonové a železobetonové trouby
Materiály musí odpovídat ustanovení čl. 

5.3. Mezní odchylky a způsob zkoušení a 
spojování stanovuje ČSN EN 639 a navazující 
ČSN EN.

Minimální vrcholové zatížení, pokud 
není pro některé druhy trub specifikováno v ČSN 

EN 639 a navazujících normách, musí splňovat 
požadavky ČSN 72 3155. U jednotlivých 
výrobků musí výrobce stanovit minimální 
vrcholové zatížení na základě průkazní zkoušky.

Spojování trub navrhuje a zkouší 
výrobce v souladu s čl. 5.4.

5.5.3 Kameninové trouby
Fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti 

musí odpovídat ČSN EN 295. O případném 
obetonování potrubí musí rozhodnout statický 
výpočet a to podle konkrétního druhu a 
parametrů použitých trub. Pro těsnění se 
doporučuje užití integrovaného těsnění.

5.5.4 Trouby z plastických hmot
Trouby z PVC je možno použít pouze pro 

převádění vody do teploty 60 °C. Vlastnosti trub 
PVC musí odpovídat ČSN 64 3212.

Trouby z lineárního polyetylénu 1PE lze užít za 
stejných podmínek jako u PVC, ale pro teplotu 
převáděné vody pouze do 40 °C. Vlastnosti trub 
musí odpovídat ČSN 64 3041.

Dovolená provozní teplota musí být 
dána výrobcem a jí nutno dodržet, aby byly 
zajištěny požadované vlastnosti trub a spojů.

5.5.5 Trouby ze sklolaminátu
Pokud pro výrobky ze sklolaminátu 

nejsou technické parametry a kvalitativní 
požadavky stanoveny normou, musí výrobce 
zpracovat a předložit technický předpis, který

tyto i další nutné požadavky stanovuje také jako 
podklad k vydání certifikátu.

5.5.6 Litinové trouby
Požadavky na materiál a přípustné vady, 

mezní odchylky udává ČSN 13 2001 . Hrdlové 
trouby musí odpovídat ČSN 13 2010 a ČSN 13 
2015 a přírubové ČSN 13 2016 a ČSN 13 2001 . 

Trouby musí mít ochranný povlak podle čl. 25 
ČSN 13 2011 ..

Pro spojení trub je možno použít spoj 
lemovaný, LKD (násuvný spoj na pryžový 
kroužek) a přírubový. Ucpávkové spojení použít 
pouze v případě, že je to zvlášť odůvodněné. 
Trouby pak musí splňovat podmínky ČSN 13 

2004.

5.5.7 Ocelové trouby
Ocelové trouby (s výjimkou speciálních 

trub v provedení nerez nebo se zvláštní, pro daný 
účel přímo určenou protikorozní ochranou) jsou 
pro stoky s volnou hladinou nevyhovujícím 
materiálem. Jejich užití musí být vždy v 
dokumentaci stavby zvlášť odůvodněno.

5.5.8 Trouby z taveného čediče
Výrobky musí odpovídat ČSN 70 1805. 

Tavený čedič je velmi vhodný materiál 
pro potrubí a stokové dnové žlaby a vložky 
především z hlediska jeho velmi vysoké 
odolnosti proti obrusu přepravovaným 
materiálem.

5.5.9 Štěrbinové žlaby

Beton a konstrukční zásady musí 
odpovídat ustanovením čl. 5.2, 5.3 a 5.8.

5.5.10 Jiné druhy trub
Pro kanalizaci je možno navrhnout i jiný, 

pro daný účel vhodný druh trub. V tom případě 
je nutno, aby technické požadavky (materiál, 
základní rozměry, typ, jakost, spojování) a
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případně další požadované vlastnosti byly 
stanoveny v technickém předpisu zpracovaném 
výrobcem.Technický předpis musí být předložen 
také jako podklad k vydání certifikátu a musí být 
v souladu s těmito TP 83, TKP 3 a nař. vl. č. 
178/97 Sb.

5.6 Trubní materiál pro drenáže

Pro drenáže je možno v zásadě užít 
všechny druhy trub uvedených výše a to bez 
úpravy pro části drénu, kde je voda pouze 
vedena (hlavníky), nebo se soustavou otvorů pro 
drény sběrné (pera ...). Při výhradním použití 
trubek jako drenáže není nutno spoje těsnit. Pro 
sběrnou drenáž se používají další druhy trub:

5.6.1 Trativody z trub z pálené blíny
Trubní materiál musí odpovídat ČSN 72 

2699. U profilů v této normě neuvedených musí 
mít trubka vlastnosti odpovídající profilu 
nejblíže vyššímu. Nejmenší dovolený profil 
drenážky je DN 50 mm.

5.6.2 Trouby z plastů
Pro odvodnění je možno užít hladké 

upravené trouby s vlastnostmi dle bodu 5.5.4, 
PVC nebo drenážní flexibilní trouby navinuté na 
kotoučích. Průtoková, plocha otvorů na 1 m 
běžný trouby musí být u profilů do 63 mm 
alespoň 10cm2. U profilů větších pak min. 15 
cm2. Šířka otvoru do 1.2 mm s tolerancí 0.20 
mm a délka otvoru max. 10 mm. Drenážní 
trouby z PVC musí splňovat ČSN 13 8740.

5.6.3 Ostatní druhy trub
Pro sběrnou drenáž se používají i další 

druhy trub:
a/ šamotové drenážní trubky
b/ betonové trubky s hladkými konci (maximální
délka 0.50 m),
c/ porézní trubky z mezerovitého betonu, 
á! kameninové trubky děrované, 
e/ drenážní perforované trubky z plastů

Materiál musí vyhovovat účelu a 
plánované životnosti díla.

5.7 Šachty, vpusti a příslušenství odvodnění

Pro drobné objekty kanalizace platí pro 
stavební materiály vše, co je uvedeno v článcích 
5.1, 5.2 a 5.3.

U vpustí, poklopů šachet a odvodňovačů musí 
mít mříž, respektive poklop únosnost shodnou s 
návrhovým zatížením odvodňované plochy dle 
ČSN EN 124 a ČSN 73 6101, resp. ČSN 73 

6110.
Pro šachty, vpusti i další kanalizační 

objekty se připouští použití jiných než 
klasických materiálů - především plastů a 
laminátů za stejných podmínek jako v případě čl. 
5.5.10.

Pro stavbu havarijních a čistících 
zařízení včetně lapačů splavenín a ropných látek 
je nutno užít materiálů schopných bezpečně 
odolávat agresivnosti prostředí. Beton konstrukcí 
musí odpovídat podmínkám dle kapitoly 5.1, 5.2 
a 5.3.

U smáčených ocelových konstrukcí je 
nutno jako ochranu užít kombinovaných 
ochranných systémů.

Použité konkrétní technologické zařízení 
musí být v dokumentaci vždy řádně zdůvodněno 
a musí být stanoveny podmínky pro užití, stavbu 
i následný provoz. V dokumentaci musí být 
stanoveny i podrobné dodací podmínky.

Požadavky na vodotěsnost upravuje ČSN 
75 0905 a ČSN 75 6909.

5.8 Příkopy, rigoly a skluzy

Opevnění příkopů, rigolů a skluzů musí 
vždy odpovídat množství a agresivitě vody v 
nich převáděné.

Rigoly u rychlostních komunikací se 
zpravidla provádějí z prostého betonu zpravidla 
přímo na místě pomocí speciálního finišeru. 
Požadavky na beton stanovuje čl. 5.2 a 5.3. 
Kontrakční spáry kolmé k podélné ose nutno 
navrhnout v max. vzdálenosti 3 m.
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Rigoly je alternativně možno provádět i 
z prefabrikovaných dílců. Poté pro ně platí 
shodné podmínky jako pro opevnění příkopů 
dílci. Jako náhrada rigolů jsou pro tento účel 
výhodné liniové štěrbinové trouby, které mohou 
kromě funkce sběrné (vpusti) zahrnovat i funkci 
odváděči (kanalizace) a i části komunikace - 
obrubníky (viz též 3.2).

Příkopy je možno opevňovat buď 
tvárnicemi, pohozem kamenitým materiálem 
nebo vegetačně osetím. O typu opevnění 
rozhoduje podélný sklon dna - viz ČSN 73 6101 

a dále podmínka, že příkop musí odolávat bez 
poškození do průtoku alespoň dvacetileté vody. 
O typu opevnění rozhoduje i hledisko zajištění 
nepropustnosti příkopů v ochranných pásmech 
vodárenských zařízení.

Skluzy svým opevněním odpovídají 
příkopům. Opevnění musí spolehlivě odolávat 
působení tekoucí vody. Při návrhu skluzů 
dodržet podmínku odolnosti opevnění minimálně 
na dvacetiletou vodu. Vhodné jsou balvanité 
skluzy a skluzy s opevněním z prefa dílců 
navzájem svázanými. Při návrhu skluzů a i 
běžných rigolů z prefa dílců nutno preferovat ty 
které mají jednotlivé díly pružně spojeny. 
Nejjednodušší spoj je na pero a drážku, či 
polodrážku - nejlépe se jeví dílce navzájem 
spojené konstrukčně po způsobu kónické 
nálevky- kaskádový skluz z lichoběžníkových 
dílců.Použití dílců na sraz i když budou

spodbetonovány je nevhodné. U skluzů nutno 
provést zabezpečení proti podélnému posunu ( 
např.prahy ) a na koncové části navrhnout 
vhodný tlumící objekt ( vývar) pokud to návazná 
vodoteč vyžaduje.U balvanitých skluzů není 
vývar nutný.

Těsnění příkopů zachycujících a 
odvádějících vodu od vozovky a ploch parkovišť 
je nutné u příkopu procházejícího ochranným 
pásmem vodního zdroje. U pásma 2. stupně je 
toto opatření nezbytné, u 3. stupně dle nutnosti, 
viz bod. 2.4.

5.9 Trubnípropustky

Trubní propustky jsou budovány z trub 
shodným způsobem jako u výše popisované 
kanalizace. Pro čela budovaná obvykle z betonu 
platí podmínky dle 5.2 a 5.3.

Velikost dimenze propustku je dána v 
ČSN 73 6201 a to nejen v závislosti na velikosti 

přítoku, ale i podle jeho délky a podélného 
sklonu. Protékající voda při návrhovém průtoku 
nesmí překročit rychlost 7 m/s.
Pro návrh lze využít typový podklad ( 37).
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6. Citované normy, předpisy a literatura

(1) - ČSN 13 2001 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Technické předpisy

(2) - ČSN 13 2010 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlo pro temovaný spoj

(3) - ČSN 13 2011 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Příruba

(4) - ČSN 13 2015 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlové trouby třídy LA, A a B

(5) - ČSN 13 2016 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přírubové trouby třídy B a tvarovky

(6) - ČSN 64 3041 Plasty. Rúry a tvarovky z polyetylénu

(7) - ČSN 64 3200 Plasty. Polyvinylchlorid. Základné ustanoven

(8) - ČSN 70 1805 Výrobky z taveného čediče

(9) - ČSN 72 3149 Navrhovanie betonových rúr

(10) - ČSN 72 3151 Betonové prefabrikáty. Zkoušení betonových a železobetonových trub

(11) - ČSN 72 3155 Betonové rúry. Spoločné ustanovenia

(12) - ČSN EN 295 - 1,2,3 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní stokovou

kanalizaci

(13) - ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

(14) - ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a

chemických rozmrazovacích látek

(15) - ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

(16) - ČSN P ENV 206 (73 2403) Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení

(17) - ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vzbavení

(18) - ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

(19) - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

(20) - ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací - základní ustanovení pro navrhování

(21) - ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

(22) - ČSN 75 6551 Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

(23) - ČSN 73 6824 Malé vodní nádrže

(24) - ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží (prosinec 1992)

(25) - ČSN 75 6909 Zkoušení vodotěsnosti stok

(26) - Technický průvodce TP 34 , Dub, Němec a kol. Hydrologie

(27) - Vládní nařízení 171/1992 Sb. kterým se stanoví ukazatele přípustného znečistění vod
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(28) - Zákon č. 138/73 Sb. o vodách (vodní zákon)

(29) - ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady,

zkoušení, označování, řízení jakosti

(30) - Čištění odpadních vod v kořenových čistírnách, Jan Vymazal

(31) - Nové varianty ekologicky přínosnějších způsobů nakládání se srážkovými vodami z dálnic a

odpočívek. Ředitelství dálnic 1994 (zpracovatel Hydroprojekt Praha)

(32) - TP 76 Geotechnický průzkum pro PK, 1995

(33) - Vzorové projekty ... Sedimentační nádrže s odlučováním olejů Řed. dálnic 1997 (zpracovatel

Pragoprojekt Praha a Pontex Praha)

(34) - Trupl: Intenzity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy. Výzkumný ústav

vodohospodářský Praha Podbaba 1958

(35) - Zákon o odpadech 238/91 sb. - novela 125/97 Sb.

(36) - Opatření FVŽP 69/91 sb.

(37) - Typový podklad MHPRČR - SD 1992 (Dopravoprojekt Brno): Trubní propustky pozemních

komunikací

(38) - Hygienické předpisy sv. 44/1979 - Ministerstvo zdravotnictví ČSR. Směrnice o zásadách pro

stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému 

zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží.

(39) - PPÚ Dešťové usazovací nádrže - vzorové řešení - PPÚ + VHMP - VIS 11/1989

(40) - ČSN EN 639 - 723142 Společné požadavky na betonové trouby, včetně spojů a tvarovek -

1997

(41) TP 51 Odvodnění silnic vsakovací drenáží, 1991

(42) Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 2.2, Odvodnění, 1995

(43) TKP 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, 1997

(44) TyPo Trubní propustky pozemních komunikací - 1992

(45) Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod poz. kom. -1993

(46) TP 97 -Geotextilie a další geosyntetické materiály v zemním tělese PK -1997
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(47) TKP 18 - Beton pro konstrukce 1997

(48) VL2 -Silniční těleso 1995

(49) TP 77 - Navrhování vozovek PK 1995

(50) TP 78 - Katalog vozovek PK 1995

(51) zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

(52) nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

7. Související normy
Uvedení v dále uvedeném seznamu neznamená, že příslušná norma je v souladu se svými 

souvisejícími normami. Jejím uvedením není založena platnost těchto norem pro účely těchto 
technických podmínek.

ČSN 01 3460 - 1985, Výkresy inženýrských staveb. Společné požadavky na výkresy inženýrských 

staveb
(1.1. 1986)

ČSN 01 3463 - 1984, Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy kanalizácie
(1.1.1985)

ČSN 01 3480 - 1984, Výkresy stavebních konstrukcí. Společné požadavky na výkresy stavebních 

konstrukcí
(1.4.1985)

ČSN 01 3481 - 1987, Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
(1.9.1988)

ČSN 03 8103 - 1985, Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové anorganické povlaky. Vizuální 

kontrola vzhledu
(1.7.1986)

ČSN 03 8330 - 1984, Ochrana ocelových trubek. Zásady pro manipulaci s ocelovými trubkami s 

asfaltovou izolací
(1.8.1985)

ČSN 03 8331 - 1987, Ochrana proti korozi. Povlaky ocelových potrubí. Obecné technické 

požadavky
(1.1.1988)

ČSN 03 8375 - 1986, Ochrana kovových potrubí uložených v půdě 
nebo ve vodě proti korozi 
(1.11.1987)

ČSN 13 0020 - 1971, Potrubí. Technické předpisy 
(1.9.1971)

ČSN 13 2000 - 1976, Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přehled a schematické značky

(1.10.1978)
ČSN 13 2001 - 1988, Litinové tlakové trouby a tvarovky.

Technické předpisy
(1.1.1989)
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- změna a (5.1991)
ČSN 13 2004 - 1988, Litinové tlakové trouby a tvarovky. Litinové 

tlakové trouby a tvarovky s ucpávkovým spojem
(1.1.1989)

ČSN 13 2005 - 1988, Litinové tlakové trouby a tvarovky. Litinové tlakové trouby a tvarovky s 

pružným spojem LKD
(1.1.1989)

ČSN 13 2010 - 1976, Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlo pro temovaný spoj

(1.10.1978)
ČSN 13 2011 - 1976, Litinové tlakové trouby a tvarovky. Příruba

(1.10.1978)
ČSN 13 2015 - 1976, Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlové trouby třídy LA, A a B

(1.10.1978)
- změna a (2.1989)

ČSN 13 2016 - 1976, Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přírubové trouby třídy B a tvarovky

(1.10.1978)
ČSN 13 2024 - 1988, Litinové tlakové trouby a tvarovky. Dvojhrdlo s pružným spojem LKD

(1.1.1989)
ČSN 13 2100 - 1976, Rúry a tvarovky zo sivej liatiny. Prehľad

(1.4.1985)
ČSN 13 2101 - 1984, Rúry a tvarovky zo sivej liatiny. Spoločné ustanovenia

(1.1.1985)
ČSN 13 6350 - 1980, Kanalizačná liatina. Vidlicové stúpadlo do šachiet

(1.6.1981)
ČSN 13 6351 - 1980, Kanalizačná liatina. Kapsové stúpadlo do šachiet

(1.1.1981)
ČSN 13 8740 - 1987, Drenážné rúrky z plastov. Spoločné ustanovenia

(1.5.1988)
ČSN 38 2156 - 1987, Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory

(1.9.1988)
- změna 1 (4.1992)
- změna 2 (12.1992)

ČSN 38 6410 - 1981, Plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem

(1.6.1982)
- změna a (2.1987)
- změna b (1.1988)
- změna c (2.1989)
- změna 4 (4.1992)

ČSN 38 6413 - 1989, Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem 

(1.11.1990)
ČSN 38 6450 - 1985, Uložení plynového potrubí v ocelové chrániččce

(1.8.1986)
ČSN 42 0250 - 1988, Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací 

předpisy
(1.1.1989)

ČSN 42 5715 - 1981, Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry

(1.1.1985)
- změna a (6.1983)

ČSN 64 3041 - 1981 Plasty. Rúry a tvarovky z polyetylénu
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-změna a (11/85), b (2/87), c (5/88), d (3/89),e 1/90, 6 (2/94)
(1.4.1983)

ČSN 64 3200 - 1990, Plasty. Polyvinylchlorid. Základné ustanovenia 

(1.1.1992)
- změna 1 (2.1992)

ČSN 64 3212 - 1985, Plasty. Rúry z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC) pre tlakové potrubia. 

Technické požiadavky
(1.5.1986)
- změna a (5.1988)
- změna 2 (2.1992)

ON 70 1810 Vložky z taveného čediče statické a odstředivě lité (4,1976)
ON 71 1010 Tvavený čadič (8. 1982)
ČSN 72 1001 - 1989, Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geologii

(1.8.1990)
ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 

vydána 11.1993
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

vydána 1.1994 
oprava 7.1994

ČSN 72 1512 - 1990, Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky (1.1.1992)

- změna 1(3.1995)
ČSN P ENV 197- 1 (72 2101) Cement. Složení, jakostní požadavky a kritéria pro stanovení shody. 
Část 1: Cementy pro obecné použití 

vydána 10.1993 
oprava 4.1994, 5.1994

ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely. Část 1 - 5 

vydána 10.1992 
část 1-3: oprava 5.1993

ČSN 72 2627 - 1 - 1980, Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační - rovnoběžky

(1.9.1981)
ČSN 72 2627 - 2 - 1980, Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační - klíny

(1.9.1981)
ČSN 72 2632 - 1980, Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Společná ustanovení

(1.10.1981)
ČSN 72 2699 - 1979, Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky 

(1.8.1980)
ČSN 72 3000 - 1986, Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

(1.2.1987)
ČSN 72 3129 - 1959, Betonové a železobetonové trouby. Podmínky pro užití 

(1.10.1960)
- změna a (8.1960)
- změna b (1.1964)
- změna c (4.1984)

ČSN 72 3132 - 1975, Azbestocementové rúry, spojky a tvarovky pre kanalizáciu 

(1.6.1977)
- změna a (6.1979)
- změna b (9.1989)

ČSN 72 3149 - 1985, Navrhovanie betonových rúr

(1.1.1988)
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ČSN 72 3150 - 1968, Betonové prafabrikáty. Železobetové trouby. Společná ustanovení 

(1.7.1969)
ČSN 72 3151 - 1970, Betonové prefabrikáty. Zkoušení betonových a železobetonových trub 

(1.7.1971)
- změna (1.1980)

ČSN 72 3155 - 1987, Betonové rúry. Spoločné ustanovenia

(1.8.1988)
ČSN 72 3162 - 1972, Betonové prefabrikáty. Betonové trouby. Společná ustanovení

(1.1.1973) 
změna a 1.1980

ČSN 72 3163 - 1972, Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro dešťové odpadní vody. Technické 

požadavky
(1.1.1973)
- změna a (3.1981)

ČSN 72 3164 - 1972, Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro splaškové odpadní vody. 
Technické požadavky

(1.1.1973)
- změna a (4.1982)

ČSN 72 3376 - 1985, Betonové kabelové tvárnice. Technické požadavky

(1.9.1986)
ČSN EN 295 - 1 (72 5201), Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou 

kanalizaci. Část 1: Požadavky 

vydána 1.1995 
oprava 9.1994, 11.1994

ČSN EN 295 - 2 (72 5201), Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou 
kanalizaci. Část 2: Kontrola jakosti a odběr vzorků 

vydána 1.1995
ČSN EN 295 - 3 (72 5201), Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou 

kanalizaci. Část 3: Zkušební postupy 

vydána 1.1995
ČSN 73 0037 - 1990, Zemní tlak na stavební kobstrukce 

" (1.1.1992)
ČSN 73 0038 - 1986, Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

(1.8.1987)
0039 - 1989, Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení

(1.1.1991) 
změna a (6.1991)

0205 - 1995, Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
vydána 3.1995

0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební 

vydána 6.1994
0270 - 1990, Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola stavebních objektů

(1.6.1991)
0422 - 1986, Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

(1.1.1988)
0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení 

vydána 4.1994
1001 - 1987, Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73

ČSN 73

ČSN 73 

objekty

ČSN 73

ČSN 73

ČSN 73

ČSN 73
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(1.10.1988)
ČSN 73 1201 - 1986, Navrhování betonových konstrukcí

(1.10.1988)
- změna a (9.1989),
- změna 2 (9,1994)

ČSN 73 1209 - 1985, Vodostavebný betón

(1.12.1986)
- změna a (5.1990)
- změna b (10.1990)
- změna 3 (12.1992)

ČSN 73 1215 - 1983, Betonové konštrukcie. Klasifikácia agresívnych prostredí

(1.1.1984)
ČSN 73 1321 - 1987, Stanovení vodotěsnosti betonu

(1.10.1988)
ČSN 73 1326 - 1984, Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek 
( 1.10.1985)

ČSN 73 2031 - 1985, Zkoušení stavebních objektu, konstrukcí a dílců. Společná ustanovení

(1.7.1986)
ČSN 73 2256 - 1959, Utěsňování potrubí. Utěsňování kameninového kanalizačního potrubí 

asfaltem 
(1.4.1960)
- změna a (10.1966)

ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola betonových konstrukcí

(1.1.1989)
- změna a (1.1988)
- změna b (10.1989)
- změna c (4.1991)
- změna 4 (11.1992)
ČSN P ENV 206 (73 2403) Betonové vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 

00.1992)
ČSN 73 3050 - 1986, Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

(1.9.1987)
- změna a (5.1991)

ČSN 73 6005 - 1994, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

vydána 9.1994
ČSN 73 6006 - 1991, Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

(1.9.1991)
ČSN 73 6101 - 1985, Projektování silnic a dálnic

(1.7.1986)
- změna a (10.1988)
- změna 2 (3.1992)
- změna 3 (8.1994)
- změna 4 (8. 1995)

ČSN 73 6110 - 1986, Projektování místních komunikací

(1.7.1987)
- změna 1 (6. 1995)

ČSN 73 6131-3 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 3: Kryty z vegetačních dílců 

vydána 7.1994
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ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa (1997)
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (1995) 

vydána 2.95
ČSN 73 6203 - 1986, Zatížení mostů,změna a,b

(1.9.1987)
ČSN 73 6522 - 1983, Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kanalizácií

(1.7.1984)
ON 73 6733 - Kanalizačné potrubia z navíjaných sklolaminátových rúr

ČSN 73 6820 - 1973, Úpravy vodních toků 

(1.10.1974)
ČSN 73 6822 - 1981, Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky

(1.10.1982)
ČSN 73 6961 - 1983, Křížení a souběhy melioračních zařízení s komunikacemi a vedeními

(1.9.1984)
ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení 

vydána 1.1993
ČSN 73 7505 - 1994, Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 

vydána 6.1994
ČSN 75 0250 - 1990, Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

(1.1.1992)
ČSN 75 0905 - 1992, Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 

vydána 12.1992
ČSN 75 3418 - 1987, Ochrana povrchových a podzemních vod před značištěním při dopravě ropy a 

ropných látek
(1.1.1988)

ČSN 75 4200 - 1994, Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním 

vydána 1.1994
ČSN 75 4210 - 1993, Hydromeliorace - Odvodňovací kanály 

vydána 2.1993
ČSN EN 752-1 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek.

Část 1: Všeobecně a definice, 03/1997
ČSN 75 5630 - 1986, Podchody vodovodního potrubí pod železnicí a silniční komunikací

(1.1.1988)
ČSN 75 6101 - 1995, Stokové sítě a kanalizační přípojky 

vydána 8.1995
ČSN 75 6230 - 1987, Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní komunikací

(1.4.1989)
ČSN 75 6261 - 1988, Dažďové nádrže

(1.3.1988)
ČSN 75 6401 Čistírny městských odpadních vod 

vydána 3.1994
ČSN 75 6402 Malé čistírny odpadních vod 

vydána 5.1992
ČSN 75 7220 - 1990, Jakost vod. Kontrola jakosti povrchových vod 

(1.3.1991)
ČSN 75 7241 - 1987, Kontrola odpadních a zvláštních vod

(1.1.1988)
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ČSN 75 7301 - 1987, Jakost vod. Všeobecné požadavky na fyzikální a chemické metody stanovení 

složení a vlastností vod
(1.1.1988)

ON 72 3121 - 1989, Betonové dílce pro studny vstupní šachty drenážní šachtice 
(1.11.1990)

ON 72 3178 - 1988, Betonové dílce pro dešťové vpusti
(1.12.1989)

ON 72 3185 - 1987, Betonové dílce pro vedení povrchové vody. Technické požadavky.
(1.1.1988)

ON 72 6631 - 1965, Utěsňování hrdel litinového a ocelového tlakového potrubí pro vodovody 
taveným olovem, dřevem.

(1.3.1984)
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S.Obrazové přílohy

8.1 Retenční nádrž

8.2Sedimentační nádrž se sorpčními filtry - trvalé osazení filtru 

8.3Sedimentační nádrž se sorpčními filtry - příležitostné osazení filtru

8.4 Sedimentační nádrž typ PPÚ

8.5 Stabilní norné stěny

8.6 Vegetační ČOV- schéma

8.7 Příklad uspořádání bezp. zařízení - uzavírací stavítko na kanalizaci a stabilní
norná stěna

8.8 Označení uzavíracích stavítek na kanalizaci (značka)

8.9 Štěrbinové vpusti - příklad užití

8.10 Příklad užití štěrbinové vpusti pro odvodnění středního dělícího pásu
dálnice

8.11 Mapa průměrných intenzit 15 min. deště periodicity n-1
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Půdorysné schéma nedrže
3

1. Retenční nádrž
2. Sedimentační jímka
3. Kalové pole
4. Přelivný objekt
5. Přítoková kanalizace
6. Odpadní kanalizace
7. Zpevněná plocha
8. Možnost osazení obytné buňky
9. Příjezdová komunikace
10. Vjezd do nádrže 
11.Oplocení areálu 
12.Vjezdová vrata

p i ©□měřítko 1 : 1 000 ! Retenční nádrž



řez 2 - 2
náplň - fibroil

maximální hladina 

horní provozní hladina

dolní provozní hladina

řez 3-3

y- -y

TYP Ředitelství silnic a dálnic měřítko 1 : 100
kótováno v cm

Q 
O □

Sedimentační nádrž© 
se sorpčními filtry 

Trvalé osazení filtru



kalové pole
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těleso filtru z plastu

pro konstrukci nádrže 
beton C 30/37 sap 3b 
ocel 10 425 

spádový beton 
C 25/30 sap 3b

podklad, konstrukce 
beton C 16/20
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kalové pole

i rra-fea
* maximální ^ladin|a

^ ____ horní provcjznf hladina
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-~r-____ ____ dolní provozní hladí

sedimentační pro^t«
vertikální vírový ventil 

DNejstypVLSI :4
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,48100 Jý°y 160 ao^ 8 až 17 m

y 16 8ž 24 m

těleso filtru z plastu 

30 30

yy vuLyy---- 2|Q_ Ä

těžené drobné kamenivo 0-8 mm ti. 10 cm 
Kamenná dít 8-16 mm ti. 10 cm 
kamenná drť 16-32 mm ti. 10 cm- 
drcený Štěrk 32- 63 mm ti.

v něm uloženo dřen potrubí PVC 
geotextilie filtrační netkaná min. 300 g/m2 
Hydroizolační fólie izofbl 88 0.9 mm TPD 5-111-60 
spádový beton C 25/30 sap 3b s vytvořením tvaru pro drén

beton C 30/37 sap 3b

podkladní beton C16/20 ti. 10 cm 
Stp.

TYP Ředitelství silnic a dálnic

měřítko 1 : 100
kótováno v cm

Sedimentační nádrž
se sorpčními filtry

0 Příležitostné osazení filtrů

8972



půdorys

i 1Í.L

stavidlový urfvěr

uzávér odtoki

y \9ti yy >**

kalové pole

řez 3-3
kalové pole

■pádový beton 
konstrukce nádrže 
podkladní beton 
tolaoe
podkladní beton 
Stppodsyp

2ÍSL

zobrazení pootočeno )

Typová řada - zde uveden příklad 

nádrže o objemu 500 m3

pro konstrukci nádrže 
beton C 30/37 sep 3b 
ocel 10 425 

spádový beton 
C 25/30 sap 3b

podklad, konstrukce 
beton C 18/20

měřítko 1 : 20
kótováno v cm
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U dlužf stabilní nomé stény je nutno
dosedací plochy vztvofit Stand pro lep# dosednutí
jednotlivých dluží na sebe

půdorys

beton C 25/30 sap 3b
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řez b-b řez a-a

OVOJTA olužovA sténá

. 80 ' ľ

i._____________ ---------------------------------- í

měřítko 1 : 50

Stabilní norné stěny

kótováno v cm



SCHEMA KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

9 - odtoková šachta

O ^ Vegetační ČOV
OoO schéma
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MĚŘÍTKO DÉLEK b 
MĚŘÍTKO VÝSEK bPodélný profil

dálniční téleso

353.20

4.5 m3 ve spadišti 
0.2 m3 v šachtě 
5.2 m3 v potrubí 11 
3.0 m3 v přípojné věM

zádržný prostor 12.9 m3 celkem

348.6i

středová kanalizace dálnice

zádržný prostor 2.0 m3345.99
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barva žlutá

barva černá

Q Q Označení uzavíracích
OaO stavítek na kanalizaci



měřítko 1: 20

Minim, mocnost
podsypné vrstvy 10 cm.

podélnd
drendž

Trativod o 150 mm

chodníkchodník unceulice

měřítko 1:50

Štěrbinové vpusti 

- příklad užití
Dsffá®Wá[M> W ©ODD



Umístění a zaústění odv. žlábku na přejezdu 
středního dělícího pásy

asfaltová zálivka

asfaltová zálivka

Minim, mocnost 

vrstvy 10 cm

Celkové schéma 
přejezdu

fedfäowátn)® W ©OOi)
Třída zatfitenf D400 
8fcuplna4dteCSN EN124

Příklad užití štěrbinové
8.10 vpusti pro odvodnění

středního dělícího pásu dálnice



Příloha 1. 3Iapa intensit 15 min. ileště frekvence n — 1.
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Mapa průměrných intenzit 15 min. deště 
periodicity n = 0.5 je uvedena v TP 51.
Odvodněni silnic vsakovací drenáží

11 intenzit 15 min. deště 
periodicity n»1
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