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Tyto techníck4 podmínky stanoví způsob návrhu a prová—
dění povrchového odvodnění silnic a místních komunikací po—
iocí vsakovacích drénů. Lze je používat pro novostavby, re
konstrukce spojená s přestavbou zemního tělesa I pro úpravy
odvodňovacích zařízení ne stávajících silnicích v rámci
údržby0

V oblastech ochranných pásem zdrojů pitné vody, seismi
kých oblastech nebo poddolovaném území apod. je nutno brát
ohled na specifické podmínky území a řídit se ustanovením
příslušných předpisů.

Technickou pomoc při používání těchto technických pod
mínek si lze vyžádat u zpracovatele technických podmínek.

I. NÁZVOSLOVÍ

Základní pojmy — jsouveouledusplat
nými normami, zejména a SN 73 6100, SN 73 6101, ON 73 6196..

Povrchové odvodnění — souhrnopatře
ní a úprav zabezpečujících těleso silniční komunikace R okol—.
ní pozemky proti škodlivému půaobení povrchových vod z návr
hová srážky. Jsou jimi zejména příčný R výsledný sklon jízdní
ho pásu a ostatních ploch koruny silniční komunikace, rovnost
povrchu a odvodňovací zařízení.

N é v r h o v ý d 4 Š — ‚ krátkodobý (přívalový)
déš s dobou trvání 15 minut a periodicitou výskytu p = 2.

Periodicita výskytu p=2 — roční
prmrný počet výskytu srážky dosahující nebo překračující
zjištěnou intenzitu.
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Vydatnost návrhového deště—
průměrná vydatnost spadlého deště s dobou trvání 15 minut
při periodicitě p = 2 udávaná na plošnou jednotku. Udává se
v

Povrchový odtok — množstvíspedlébo
deště odtékající jako volná voda po povrchu 1zemÍ a ploch,
závislé na několika faktorech promítnutých V odtokovém sou
činiteli.

Odtokový součinitel — procentní
vyjádření povrchového odtoku. Je závislý na vlastnostech od
vodňované plochy, zejména na druhu povrchu, sklonu, vegeta
ci ap.

Vsakovací drenáž silniční —

podélné odvodňovací zařízení zachycující a odvádějící povrcho
vý odtok, sestávající z propustné výplně drenážní rýhy a dre
nážního potrubí uloženého na dně rýhy. Dno, popřípadě i stěny
rýhy jsou dle potřeby vyloženy vodonepropustnou f1ií.

Propustná výplň drenážnírýhy-jetvo
řena těženým nebo drceným kamenivem frakcí zajišujících pro
pustnost odtoku; skládá se z filtrační vrstvy kameniva ulože
ně na vodopropustné geoteitilii a zvýplňového kameniva dr4nu
pod ní.

P r ů s a k — objem vody prosáklé jednotkou průtočné
plochy textilie za jednotku času na jednotku přetlaku. Udává
se V Dále ivedené hodnoty průsaku se označují jako

-

O 1 m a C e — zanášení nebo naplavení zemitých částic
(kalů) vodou.

S u f O z e — vyplavování nebo rozpouštění Částic ‘

V hornině.
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II. VE0BECN

1. Podstatu, význam a rozdělení odvodňovacího zaříze
ní tvoř‘cího součást t1esa silniční komunikace uvdí
SN 73 6100 V kap. XI a SN 73 6101 V Části 3. Tyto technické
podnín‘ rcziřují podélné kcmbinozané odvodřiovscí zařízení
o nový prvek “vsakovací drenáž“, který při dostatečné odvod
ňovací funkcí klade nižší nárok na zábor pozemků, snižuje
podstatně objem zemních prací v zářezech a neklade nadmr—
ně požadavky na idržbu.

2 Použitelnost vsakovací drenáže je omezena zejména
množstvím vcd‘ povrchového odtoku, která při návrhu nemůže
překročit propustnost kamenné výplně drenážní rýb‘ 8 fi‘.trČ—
ní vo‘opropustné vložky z technické textilie, hltncst dre
nážních trubek a jejich kapacity při podélném spádu od 0,5
do 3,5 X

3. Vsakovací drenáž se nedoporučuje použít:

— tam, kde přilehlý terén má sklon k silniční komunikaci Vět—

ší než 5 X, je zemědělsky obděláván s dochází na něm k ero
zi s splachu půdy,

— ve avžlivém a poddolovaném uzemí,

— v bezprostřední blízkosti skládek řepy a cukrovarů, p“pří—
padě jiných míst pravidelného zneČišcvání koruny silnič
ní komunikace, které přispívá k nadměrnému zanášení drená
že jílnatými, prachovitými nebo organickými Částicemi.

III. NAVRROVN

4 Návrh povrchcvěho odvodnění musí vyřešit svedení Vo
dy povrchového odtoku do vsakovací játziy, terénu, odvcdňovcf—
ho potrubí, kanalizace nebo vodoteče. Návrh musí být v soule—
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dti s obecziými předpisy o stavebním rádu a musí prokzt
rélnost 8 hospodárnost navržené koncepce.

Pro první stupeň povrchového odvcdněnÍ, tj. odvcdn—
ní plošného je dileité zajistit vhodný sklon ploch 9
rovinatost povrchu.

Pro druhý stupeň, tj. zachycení, soustředěnÍ a odvedení vody musí být navrženy dostatečné dimenze odvodňovacíhozařízení.

5. Plochy koruny silniční komunikace, které svým tys—rem zajišují správnou funkci plošného povrchového odvodnění musí vyhovovat svým podélným, příčným a výsledným sklonem SN 73 6101 části VI.

6 Návrh odvodňovacího zařízení musí splňovat pod—mínku zachycení a odvedení největšího průtokového množstvívypočítaného z vydatnosti patnáctiminutového deště s periodicitou 2 podle ádajů Hydrometeorologického Ústavu.Pi orientačních výpočtech lze stenovit vydatnost návrhového deště podle mapkar průměrných vydatností 15. min. deš—t periodicity p = 2 (příloha 2).
‚

7. Předpokládsné množství vody povrchového odtokuz odvodňované plochy je dáno vztahy:

Q P • q . /1.s/ /1/Q1 Q . 0,00L P. q
. f. 0,001 /m3.s1/ /2/

kde je.

Q — předpokládané množství vody povrchového odtoku
z odvodňované plochy .v litrech za sekundu

— dtto, avšak v kubických metrech ze sekundu
P — odvodňovaná plocha v ha

q — vydatnost návrhového deště ha/
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— odtokový součinitel /příIOh3 1/

Při rozdílném povrchu nebo kcnfiguraci odvodňované pb—
chy stanoví se odtokový součinitel jako vážený prrněr Z hodnot
odtokových součinitelů příslušejících jednotlivým druhům od—
vodňované plochy ze vztahu

= l‘l + + +
...

E‘2 + P3 + ••• + PÍ
/3/

kde: f1; ••• jsou odtokoví souČinitelé
pro určitý druh odvodňované

‘ plochy (příloha 1)

P ; P ; P ... jsou plochy charakterizovanéJ 2, 3
součinitelem až

8. Tvar a umístění podélných i záchytných příkopů, ri
golů, trativodů a odvodiovacího potrubí předepisuje SN
73 6101.

9. Tyto technické podmínky předkládají jednotnou me
todiku návrhu odvodněn:f, která umožňuje provést návrh po
vrchového odvodnění s použitím nových i “klasických“ prvků
s využitím počítače.

Použití nových prvků spočívá:

— V mcnosti použití jednostranného sklonu vozovky u nižších
kategorií silnic a místních komunikací V přímé, s cílem
soustředit povrchový odtok převážně na její jednu stranu,

— V náhradě podélných příkopů ve vhodných podmínkách silniční
vsakovací drenáží.
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100 Jednostranný příčný sklon vozovky a zpevněné

části krajnice V přímé trase 3ilniCe nebo velkých oblou

cích, z důvodu soustředěného odvodnění k jedné straně, lze

navrhovat při dodržení následujících podmínek:

— změna střechovitého sklonu na jednostranný musí být pro

vedena plynule tak, aby byla co nejméně patrná. Minimál—

ní délka vzestupnice nebo sestupnice se navrhuje dle
SN 73 6101 Čl. 54 Vzestupnice,

— klopení vozovky se provede podle vnějších okrajů vodí

cích proužků nebo kolem osy jízdního pásu tak, aby to
vyhovovalo odvodnění vozovky,

— vozovka i zpevněná Část krajnice se přiklání na tu stra
nu, kde voda povrchového odtoku z okolního terénu přité—

• ká k silničnímu tělesu,

— dostředný sklon V obloucích se navrhne dle SN 73 6101
příloha TV.

11 Drenáž vsakovací silniční se navrhuje náhradou
za podélné příkopy. Sestává : propustné výplně drenážní rý
hy zabezpečující plynulé vsakování množství vody povrchové
ho odtoku a trubkové drenáže na jejím dně, zachycující a
odvádějící prosáklé množství vody dle Čl. 6. Dno, popřípa—
d Ť-“etěny rýhy jsou dle potřeby vyloženy vodonepropustnou
ftSlií. Propustnou výpli rýhy tvoří těžené nebo drcené ka
menivo vhodné zrnitosti, a to tak, že mezerovitost výplně
se směrem dolů zvětšuje. Drenážní trubky jsou obsypány ma
teriálem, jehož zrnitost je volena V závislosti na veli
kosti vtokových průlin (mezer na srazu), popřípadě na veli
kosti průlin filtračních kanálků eotexti1ie použité pro
jejich obalení. Pro zabránění postupného snižování propust
nosti výplně rýhy kolmecí v celé její tloušťce vkládá se
mezi nejhořejší a pod ní ležící vrstvu kameniva vodopropust
ná geoteitilie, kterou je možno v rámci údržby vyměnit sou—



časně s vrstvou nad ní lžcího kimeriiv. Teto vložka
tvcY‘Í I vložku separační, dávající mor1c3t větších zrni—
tostních rozdí1i materiáli nd ní a pod ní ležících.
V příčném upořádní silniční komunikace je nejvýhodnější,
je—li zpevněná část krajnice protažena až ke hraně vss—
kovací drenáže.

12. Konstrukční uspořádání vsakoVací drenáže, sche—
muticky znázorněné na obr. 1 je stejné pro vozovky stávají
cí i nově budované a liší se jen tvarem rýhy a šířkou,
podle množství přitékající vody, kterou má pohltit.

130 Dno rýhy musí být nejméně 0,25 m pod úrovní při
lehlé pláně, v každém případě však pod zámrznou hloubkou
(hpr)• tJ vozovek s podsypnou vrstvou mající funkci ploš
ného odvodiovacího zařízení musí vsakovací drén svým
konstrukčním uspořádáním zajišovat i funkci mělkého (plá
řioého) trativodu.

14. Šířka rýhy je dána prŮměrem, případně počtem
použítých drenážních trubek, hloubkou výkopu a potřeb
ným manipulačním prostorem pro uložení a vyrovnání trii—
bek. Pohybuje se od 30 do 50 cm. UŽŠÍ rýhy se v horní
části rozšíří například dle schematu na obr. 2 tak, že
šířka filtrační vrstvy podložené vodopropustnou textilií a
kamenivem bude odpovídat výpočtu podle Čl. 23. Doporuču
je se Šířka aleapoři 0,5 m.

150 Vodonepropustriá flie se umísuje zejména ve
spodní a k vozovce přilehlé Části rýhy tak, aby se zabrá
nilo podmáčení vozovky. Vyložení rýhy současně omezuje
vznik sufzního jevu především v užších rýhách a při
většÍch rychlostech proudící vody v drenážních trubkách.
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Doporučuje se použít zesílenou, 2X kišrovanou tkaninu vy—
rběnou podnikem Technolen, závod Svitavy, nebo vodonepro—
pustnou fólii PVC OdOiflO proti prošlápnutí při kladení dre
nních trubek. Její t1ouška je asi 0,5 mm.

16. Pro obsyp drenážních trubek se doporučuje použít
krnenivo zrnitosti 8—11 (8—16). Povrch obsypové vrstvy je
8 až 10 cm nad povrchem drenážního potrubí. Použití kameni
va menší zrnitosti je možné za předpokladu, že podstatně
neovlivní hltnost drenážního potrubí, popřípadě, že zrna.
syými rozměry a tvarem nemohou vnikat do vtokových průlin
a mezer na srazu drenážních trubek. Nelze—li uvedené před
poklady z technického nebo z ekonomického hlediska zajistit,
je mošno drenážní trubky překrýt propustnou geotextilií.

17. Propustná výp1. rýhy nad obsypem drenážních tru
b«k se navrhuje z kameniva takové zrnitosti, aby mezero
vitost vrstvy zejiova1a dostatečnou propustnost pro
množství vody povrchového odtoku. Zpravidla se používá
štěrk 5 maximálním zrnem do 80 mm.

18. Nejhořejší Část propustné výplně tvoří kamenivo
menší zrnitosti (4—8, 8—1 mm), uložené v t1oušce 10 až
15 cm. Má spolu a textilní vložkou (obr. J a 2) funkci fil—
tru k zacycení částic způsobujících kolmaci (filtrační
vrstva)0

Potřebná hydraulická vodivost kameniva se orientaČně
zjistí dle rovnice 4:

Q

/4/
Sej
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tak, že dosadíme za: -

Q — přítok vody n 1 m drénu v m3.s‘

$ — plochu povrchu propustné výplně drénu

na 1 m jeho délky trn2)

J — hydraulický spád = 1

Pro zajištění dlouhodobější t1Činnosti vsakovacího

drénu musí být filtrační vrstva navržena s větší počá

teční propustností, jejíž velikost má přímou vazbu na pří

rodní podmínky dané oblasti.

Počáteční propustnost kamenivs posouzená podle hy

draulické vodivosti má pro filtrační vrstvu vykazovat

hodnotu “k“ 15 až 25krét větší nežli je nutná hydraulic

ká vodivost zjištěná ze vztahu /4/. Vyšší hodnota násob

ku se uvažuje pro kamenivo méně kvalitní, drobné nebo

znečištěné. Zpravidla vyhoví tříděné kamenivo frakce vyš

ší než 4 mm.

Orientační hodnoty “k“ kameniva vybraných zrnitostí jsou

uveďeny v tabulce 1.

Propustnost !olné textilní v1ož se zpravidla uvá

dí pomocí hodnoty průsaku podle rovnice 5:

‘ k
=

kde: 1stř
— průsak textilií /8h/

k — hydraulická vodivost

— t1ouška textilie /m/

Vyhoví zpravidla textilie, jejich stř ‘• (viz tab. 2)
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Tabulka 1:

a m e n I v pouRteint rauifck
vodivoat k

druh frakce pro VrStvu mi‘ —

drobná přírodní kamenivo 1 — 4 filtrační 0,014

drobná přírodní kamenivo 2 — 4 filtrační 0,036

hrubá přírodní kamenivo 6 — 8 filtrační 0,150

hrubá přírodní kamenivo 16 — 32 výp2ovou 0,300

18. Drenážní trubky C trativodky) musí 8VCU hltností
na běžný metr v zabudovaném prostředí zejišovat zachycení
prosáklého množství vody povrchového odtoku a v koncovém
iiseku před vyústěním drénu mít takovou kapacitu, aby se
předešlo škodlivému shrcmažování vody v rýze.

Rychlost vody proudící v drenážních trubkách nesmí překro
čit mezní rychlost Vm

— u drenážních trubek z pálené hlíny 1,5
— u drenážních trubek z PVC 3,5 m.a

Trub1 mohou být v jedné rýze v provedení jednoduchém
nebo zdvojeném (položením dvou trubek vedle sebe). Zdvoje
ním se zvýší kapacita i hltnoat drenážního potrubí.

Z dosažitelných výrobků se doporučuje používat zejmé
na hladké hrdlové trubky PVC podélně prořezávané o průmě
rech 90, 160 a 200 v délkách 5 m a flexibilní (ohebné>
drenážní trubky příčně prořezávané 100 mm dodávané v ro
lích, jejichž dodavatelem je Plastika Nitra. Drenážní trub
ky z pálené hlíny mají oproti hladkým trubkám z PVC nižší
kapacitu vzhledem k menší mezní rychlosti proudění vody.
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?CPTJ.TNOST (PERMITIVITA) Y CTsTt! Tab. Č. 2
r‘CTXTILIÍ PI DANÉM PTLAU A VELI!0STT PÓRU

. ropuet. Přetlak Ye1.prŮ

Označeni T5 do tř

geoteztfUe Cdodave.tel)

1 Araieol Vigona Svftavy 0,661 0,2 — 1,9 0,131

2 )Caligs 200 VSp Vigona Svitavy 0,065 0,3 — 3,3 0,115

3 Izolín Vigona Svitavy 0,454 0,3 — 2,1 0,113

4 Rono Retex Ivančice 1,641 0,2 — 1,9 0,297
5 Dotaz 5? Ester Ivančice 0,748 0,2 — 1,5 0,060
6 Doalen 250 g Retex Ivančice 1,156 0,3 — 1,8 0,110

7 Doalen 11*/2 Incotan 0,257 0,2 — 3,2 0,066

8 Tatratex 300 Tatrmlen Xežmaro 1,074 0,2 — 2,1 0,170

9 Tatrstex 400 Tatralen Xežnarol 0,6 0,3 — 0,5 0,150
10 )a1izo1 Vigona Svitavy 0,991 0,2 — 1,0 0,107
11 Dukol D Vigona Svitavy 0,736 0,3 • 2,2 0,190
12 Arab.va Vigona Svitavy 0,768 0,2 — 2,8 0,196
13 Melforsč. vpfch. Incotez 0,547 0,3 2,6 0,106
14 Proplétaná MIZ-V Incotez 0,198 0,9 — 3,0 0,109
15 Damtez Zncotez 1,250 0,2 1,4 0,165:
16 80/20 hnědobílá. Incotez 1,296 0,1 — 1,0 0,259
17 Isol Retex Ivančice 0,117 0,2 — 4,6 0,175
18 Oeomel zlan Trutnov 0,244 0,2 — 4,7 0,060
19 50/50 bílý Inotz 2,200 0,1 — 1,6 0,230
20 Geotex. 31—72/20 Mitop — 1Linc, 1,179 — 0,200
21 GeofilteX 62/20 Mitop -)Umoi 1,179 — 0,200
22 Arsbm T 3( Juta Dviir Xrílovó 0,660 - 0,250
23 Netez P 101-300 Juta DvŮr Irálovó 1,420 0,150

4
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Použití jiných trub se nevylučuje, zajistí—li se jimi
sp1nní úvodního ustar.ovení článku.

Laboratorně přezkoušená hltnost drenážních trubek při
obsypání kamennou drtí 8—16 mm S výšce zaplavení 110 — 2C0 mm
nd povrch trubky je v průměru:

1,2 1.s‘.m pro trubky PVC 90/86 mm
2 ‘s plochou otvorů $ 38,2 cm lni

1.3 1.s.ni pro trubky PVC 150/153 2 ‘s plochou otvorů S = 15 cm /ni
2,7 1.51.1111 — $ 64 cm2/m‘
5,8 1.s.zn pro trubky asbestocementové

2 ‘příčně prořezávané 220/200 S = 60 cm lni
1,6 10s.m pro drenážní trubky pálené,

uložené na sraz a překryté
eoteXti1ií s kolmou propust
ností = 1,3

160 mm (plocha otvorů nezjištěna)

Drenážní potrubí v zabudovaném prostředí musí být odol
né proti poškození B nsdmrné deformeci vlivem vrcholových
tlaků vyvolávaných daným prostředím i náhodným vyjetím těŽ
kého nákladního vozidla na plochu výplně silniční vsakovací
drenáže nebo do její bezprostřední blízkosti.

Na staveništních i trvalých sjezdech na okolní pozemky
je nutno výplň rýhy chránit například silničním panelem nebo
vozovkovým zpevněním nahrazujícím filtrační vrstvu.

Vzhledem k nepřesnostem ve výrobě trubek, menším defor
macím některých druhů vzniklých skladováním, přípustným to
lerancím technologického provádění drenáže, nedoporučuje se

nvrhovat podélný sklon drenážního potrubí pod 0,5 X. V ro
vinatém území se vyjímečně připouští podélný sklon 0,3 S.

190 Objekty vsakovací drenáže musí být navrženy tak,
aby byla zajištěna správná funkc,e systému a umožněna bez
pečná práce spojená s kontrolou, čištěním a údržbou.
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V podélném směru se vsakovací drenáž zaauje svým
potrubím do revizn:fch šachet a na konci vyLsuje do otevře
ného příkopu, šachty, propustku nebo odvodřiovacího potrubí.

Na drenáži se zřizují:

— vrcholové šachty určené k proČišťování drenážního
potrubí pr1plachem

— kontrolní šachty určené k revizi a pročišovéní

— výustní objekty.

šachty se navrhují typové prefabrikované s těmito hlav
ními návrhovými prvky:

— vnitřní prčměr šachty není menší než 80 cm.

— vzdálenost šachet a) při trubkách do 100 mm t 50 m
b) při trubkách nad 100 mm až 100 m

— vrch poklopu šachty musí být v úrovni terénu nebo horní
(filtrační) vrstvy výplně rýhy.

Výustní objekty řeší projektant dle místních poměrů.

20. Proti možnosti mechanického poškození se doporuču
je drenáž chránit, zejména V případech, kdy konfigurace te-
ránu a hledisko hygieny umožňuje využití pozemků sousedících
se sIlniční komunikací zěmědělskou velkovýrobou meóhanfzova—
ným obděláváním až k drenáži. Vhodnou ochranu tvoří například
pruh silniční zeleně převážně s keřovou výsadbou, neohrožuji—
cíbezpeěnoet silničního provozu, neztěžující neúměrně ob
bospodařovéní sousedních pozemků a mající současně funkci
ekologickou.

‘Za dědem ochrany proti kolmaci je nutno snÍžit dčinky
eroze zachycením přívalových vod povrchového odtoku z povo
dí záchytným odvodňovacím zařízením.
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iv. ZÁSAD ?R0JEKT0VN1 VSAK0VASLH DRNa

21 Projekt vsakovacích dr4nů se zpracovává samostat

ně jen v těch případech, kdy se drény navrhují jako dodsteč—

né odvodnění stév9jících komunikací. U nových komunikací jsou

nedílnou součástí projekt1 odvodňovacího zařízení.

Provádění vsakovacích drénů je pro naše dodavatele Vět

šinou neobvyklé a proto je nutné předem dohodrLoutjeký hospo—

dárný tvar rýhy jsou schopni sVými mechanismy provádět a to—

mu přizpisobit i technologický postup.

Rozsah projektu vsakovacích drénů může být v omezeném

rozsahu následujících příloh:

— zahrnující hydromeliorační výpočty, potřeb

né k návrhu jednotlivých částí konstrukce drénů, jako šíř

ky filtrační vrstvy, dimenze drenáních trubek, výustních

objektů, vzdálenosti revizních šachet, změny profilů apod.

— Situace. Zpravidla postačí v měřítku J. : 5000 e vyznačením

inženýrských sítí, zejména podzemních kabelů a kanalizací.

Musí být vybavena vrstevnicemi, aby se mohla určit plocha

povodí a velikost přítoků vody. Do ní se vyznačí echematic—

ky jednotlivé objekty jako revizní šachty, vyi.stění a ná

vaznost na další odvodňovací zařízení.

— Vzorov, který upřesňuje polohu vsakovacího dré—

riu V celkovém příčném řezu a vykresluje podrobně konstrukci

veakovacího drénu.

— ř1čé_ř,z,. Kreslí se jen vyjímečně ve složitých případech.

— Podé1n, rén,m. Musí určovat výškovou polohu drénu včči

okraji nebo niveletě vozovky, podélný sklon drenáží, katy

vydstění, revizních šachet a propustků.
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— Qbjet,. Tyto se vykreslují jen V případech, kdy se ne
použijí typové podklsdy.

— Ropočet se provede v rozsahu dohodnutém s in‘iestorem.

22. Zhodnocení terénu a stanovení přítoku srážkové
vody se provede podle situace a podélného řezu komunikace.
Oď‘odřovená část komunikace se rozdělí na 1seky ukončené
pr)pu3tketn, otevřeným příkopem nebo jinou svodnicí. Určí
se plocha povodí, vydatnost návrhového deště, vážený odto—
koiý součinitel a vypočítá se celkové odtoková množství
vody dle vzorce J, 2. Podělením celkov4ho odtoku délkou
drénu se zjistí přítok na běžný metr drénu.

Pokud rozsah mapových podkladě nedovoluje urft plo
chu povodí, uvažuje se přítok z plochy 1 ha na každých 100 m
délky drénu. Jestliže je odtokové množství větší nežli je
kapacita drenážního potrubí, musí se výpočet provést po
dsecích a v šachtách potrubí zesílit nebo zdvojit. Ve slo
žitějších případech lze výpočet provést ale části VIII na
počítači.

23. Dfmenzování a nvrb konstrukce drénu. Rozhodující
deje pro dobrou funkci drénu jsou šířka filtrační vrstvy e
její hltnost závislá především na propustnosti vložené tex
tilie ve směru kolmém na její plochu tab.2).

Pro tento výpočet máme dle ČI.22 spočítaný přítok vody
na brn vsakovacího drénu, který označíme q Cl.s). Na zá—
kl3dě poloprovozních zkoušek Í praktického ověření na stav—
bách musíme počítat s tím, že propustnost čisté geoteitilie
12sne po několika letech provozu na 2 — 20 S hodnoty 1stř.‚Yzmeme—li spodní hranici propustnosti zakolmatované filtraě—
ní vrstvy, budeme požadovat, aby platil vztah:
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0,02 1stř S • • 1000 (1.81) /6/

kde:

q ... přítok vody na brn vsakovacího drénu ..... 1.s
propustnost čisté geoteitilie (průsak) ....

S ... plocha filtrační vrstvy faktivní)X
na brn drénu

přetlak, daný t1ouškou zatopené
vrstvy nad textilií

Pro hrubou orientaci na daném úseku při = 1 a pře
tlaku 0,1 budeme požadovat, aby celkový přCtok v litrech byl
menší, nežli plocha filtrační vrstvy v metrech čtverečních.

24. Průměr potrubí (drenážních trubek) navrhneme V kon
covém profilu odvodňovaného úseku f podle hydraulických tabu
lek) tak, •aby svojí kapacitou odvedl celkové množství pohl
cené vody. Toto množství je možné snížit až o 30 S e ohledem
na ztráty při průtoku drénem.

z) Aktivní šířkou filtrační vrstvy se rozumí šířka, která
je při sešikmené rýze podložená alespoň 50 mm štěrkové
výplně rýhy.

Příklad: Na určitém iaeku je přítok 0,4 l.s1

1,2 a navrhneme šířku filtru 0,5 rn,
tloušťku filtru 100 - 150 mm.

potom 0,4 0,02 . 1,2 . 0,5 . 0,15 • 1000
0,4 1,8 1.s

Z tohoto příkladu je patrné, že šířka filtrač
ní vrstvy by mohla být menší, ale obtížně za
jistíme její provedení a údržbu. Mohli bychom
však použít méně propustnou geotextilii, nebo
menší přetlak.
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25 ‘k dr1?nn rýhy ve dn je dána primrem potru
bí a onostf jehc uložení. Zpravidla by stačila šířka 0,2 —

0,3 m i hloubce kolem 0,8 m. Nevhodná mechsnizac, však
čRstc nutí prnvt šířky větŠí a nhospodrně vyplřiovst rý
hu drahým materiálem.

26 DcpcruČené optimální tvary rýh jsou uvedené na
obr. 2. Projektant může při návrhu tvaru a šířky rýhy postu
povat podle těchto vzorů a následujících zásad.

Při odvádění vody stékající převážně jen z vozovky, na
vrhne z1cj obdélníkový tvar rýhy v celém profilu dle obr. 2a.
Tento typ drénu se mtlže použít také je—li komunikace na vy
sokém násypu, kde má zabránit stékání vody po svazích a tvo—
ření erozních rýh.

U větších přítoků vody se bude horní část rýhy rozšiřo
vat podle výpočtu potřebné aktivní šířky filtrační vrstvy a
upravovat podle některého typu 2 b, c, d, tirněrně zvolené tech
nologii a mechanizačním prostředkům. Ve většině případů se
bude rýha hloubit na dvakrát, tj. nejdříve horní rozšířená
Část a potom spodní užší Část.

U vzoru 2 d je vyznačena aktivní šířka filtru kotou 0,9 n.

27. Pro umístění V příčném a podélném profilu komuni
kace se vychází z toho, že vsakovací drén mé šetřit celkovou
šířku komunikace a přispívat k odvodnění podkladu ochranné
vrstvy vozovky i pláně zemního tělesa. Z toho vyplývá, že má
být umÍstěn co nejblíže k okraji vozovky nebo nezpevněné
Části krajnice. Na nově navrhovaných vozovkách by měl tvořit
nezpevněnou část krajnice, nebo být umstěndo 0,5 m od zevn—
né Části krajnice (obr. 1) a navazovat na příčný sklon ne—.
zpevněné části krajnice0

V pod4lném směru je vhodné, aby při dostatečném spádu
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sledcvl podélný sklon Vozovky a dno drénu bylo uloženo

v hloubce 0,2 — 0,4 m pod konstrukcí vozovky. Tím se p‘i

velkých srážkách zabrání dočasnému podmáčení spodních

vrstev vozovky. V rovinatých fsecích bude hloubka dna

prcměnlivá tak, aby se dosáhlo podélného spádu alespoř

‚3 S.

28. Objekty vsakovacích drénů jsou obdobou malých

kanalizačních objekt. jako jsou revizní šachty, vystě—

ní do příkopŮ podélně nebo přčn, za.stní do propustků,

případně do vsakovacCch jam v rovinách. Při vyústnf dré

nu se koncová č3t drenážního potrubí z trubek pálených

nebo z PVC nehradí trubkou betonovou nebo kameninovou.

Detaily vyřeší kedý projektant nebo stavitel podle vzo

roVých listi (STa S 2.2).

i

— - —
.-— ‚ ‚ ——— ‚—
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V. TECOLCGIE

29 Vsakovací drenáže se provádí na stávajících i no—
vě budovaných komunikacích vády až v závěru prací, po dpra—
vách nebo vybudování nové vozovky, zpevněných krajnic a při
lehlých áprsvách zemního tělesa.

Odlišnosti v provádění drenáže podél stávající vozovky
jsou dané pouze růzností použitých mechanismů a neovlivřiují
podstatně konstrukční řešení. Použití různých mechanismů a
zařízení může však ovlivnit rozsah zemních prací a spotře
bu výplňových materiálů. Proto i zde je nutné již V průbě
hu projektové přípravy zvážit technologii provádění a druh
mechanizačních prostředků.

30. Pro výkop rýhy drenáže podél stávající vozovky
je výhodné použít mechanismy pracující bočně od osy stroje.
Sníží se tím potřebná šířka pruhu upravovaného pro pojíždě
ní strojů. Za vhodné typy se považují bagry polské výroby
fVlariňski, OatrSvek), náš UNC 60, ze západních rypadel typ
Eberhardt, Volwo Jacoa apod. nebo speciální korečková ry
padla s korečkem na boku. Výkop rýhy se nedoporučuje pro
vádět s velkým časovým předstihem, aby se rýha neznečisti
la nebo nezavalila. Současně a rýhou se provede i výkop
jam pro objekty. Výkopek je nutno plynule odvážet.

Pokud stroje pro výkop rýhy nezaručí rovné dno V po
žadovaném sklonu, vyrovná se dno ručně s použitím místní
ho materiálu.

31. .Vodonepropustná fcSlie se rozprostírá ručně na
upravené dno a stěny rýhy a upevní se ocelovými hřeby ne
bo sponami. Okraje flie se mohou zesílit přehnutím. Na
flii se může rozprostřít ochranná vrstva písku tvýsivky)
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t1oukZ, 20 mm a 30 mm, s1ouícf 3oučasn pro vyrovn.ní
drená1ního potrubí.

32. Potrubí se ukládá ruČně nebo strojně e zajistí
se tak, aby při zásypu nedošlo k jeho posunům nebo defcrma—
c ím.

33 Souběžně s pokládkou potrubí se Vybudují potřeb
né objekty.

340 Obsyp drenážního potrubí se provádí z kameniva
vhodné zrnitosti (Čl. 16), které lze do rýhy dopravovat
pomocí bočního ukladače, sypače a podobně. Materiál se ne
dovoluje dopravovat do rýhy přímým vysypáváním z náklad
ních aut, ani přehrnutím z navezené hrázky. Povrch obaypo—
vé vrstvy se urovná ručně, popřípadě mechanizovaně v P05—

mezí S — 10 cm nad povrchem potrubí. Vrstva obsypu se
nehutní.

35. Výplň rýhy hrubým kamenivem zrnitosti nad 16 mm
(Čl. 17) se provádí neprodleně po urovnání povrchu obsypné
vrstvy.

Doporučený poštup provádění:

— očištění pruhu podél rýhy od zbytků h1ír‘ a jiných ne
čistot

— navezení hrázky kameniva na očištěný pruh
— přehrnutí kateniva z hrázky do rýhy graderem, kolovým
traktorem s radlicí apod.

- hrubé urovnání povrchu výplně, například nástavcem na
radlici graderu
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— doplnní krneniv‘3 dle potřeby a konečné urovnání povrchu

vrstvy strojně a ručně

— zhutnění zký3 lehkým válcem kolem traktoru nebo prázdné

ho nákladního aute

36. Na povrch výplně rýhy dle či. 32 se provede fil—

trační vrstva

ručním rozprostřením vodopropustné technické textilie 3

přesahem min. 100 mm přes okraj filtrační vrstvy nebo

podélně navazující textilie, s případným jejím zejiště—

ním ocelovými hřeby nebo obsypem krajů kamenivem filtrační

vrstvy (tab. 1),

— strojním rozprostřením kameniva filtrační vrstvy, napří

klad graderem z předem navezené hrázky nebo přímo bočním

ukladačem v předepsané t1oušce (100 — 150 mm).

— ručním dcrovnáním a doplněnm kameniva dle potřeby,

— zaválcováním povrchu lehkým válcem.

37. žádná z vrstev drenážní výp1n nesmíbýt pojíždě

na staveništním provozem, ani hutněna těžkými Válci.

380 Za vhodné období pro provádění prací lze považo

vat období, kdy výskyt krátkodobých přívalových dešťů je vy

jímečný. Je to období od září do dubna, které může být sa

mozřejmě rozdílné V různých oblastech.

390 Za nejvhodnější pro provedení drenáže v defini

tivním stavu se jeví etapa výstavby silniční komunikace, kdy

jsou přilehlé svahy silničního tělesa zatravněny a osázeny.
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40. Při provádění zemních prací musí být splněny pod—

mínky SN 73 305O f

41 Použité kamenivo musí sp1ř.ovat kvalitativně pod

mínky SN 72 1511 a technické požadavky nižších tříd karne—

niva dle SN 72 l512

VI
42. Objekty dle článku 19 musí být v souladu s pod

mínkami danými ON 72 3121, ON 73 6933. I

430 Při provédní musí být dbáno bezpečnostních před—

piso. Provádí—li se drenáž podél stávající vozovky za pro

vozu, musí být zajištěna bezpečnost pracujících i .1Častní—

ků i1ničního provozu dle platných předpisů a požadavků

dopravního inspektorátu.

44. Kamenivo lze skladovat pouze na zpevněných sklád

kách podle jednotlivých frakcí, bez možnosti jejich vzájem—

něho promíchání a znečištění0 Materiály z plastických hmot

musí být při skladování chráněny proti přímému slunečnímu

záření a musí být provedeno opatření zabraiující jejich

případné deformaci.

I
45 pro doplčiky I

.:í
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VI. 0UEN A CNTFCLA

46 U kameniva nevren6ho k použití pzo obsyp drené—

ního potrubí a filtrsční vrstvu nusí být labcratcrriě ovře—

ns h‘drau1ická vodivost. Provédí se podle metodiky VV VSH

Brno. Pro drcené katnenivo frakce S-15 mm není nutné hydrau—

lickou vodivost prokazovat ani ovovt.

47. U geotextilií a technické textilie pro filtrační
vrstvu je nutné požadovat od výrobce ověření propustnosti

V kolmém směru (průsak, permitivitu) e průměr filtračních

průlin nejméně na třech vzorcích na každých ioco dodané

textilie.

48 U hladkých drenážních trub hrdlových z PVC se

namátkově kontroluje tlouka stěnj, počet řad e rozměry

průlin.

49. Při provédní prací se kontroluje zejména:

— podélný spád uloženého potrubí, který se nesmí odchylovat

od minimálního předepsaného sklonu o více než 0,1 %‚
— uložení potrubí, vyrovnáni 9 zabezpečení proti deformaci

pi zás‘pu,

— dodržování pracovních postupů vytváejfcích pcdmínj pro
zajištění čistoty materiálu v obsypové, výplňová a filtrač
ní vrstvě,

— dodržování podmínek provádění drenáže na sjezdech,
— uložení a upevnění vodonepropustné fSlie jako opatření

zabraňující podmáčení vozovky,
— provedení objektů,

— průtočncst drenóního potrubí a pr;sk filtrační vrstvy,
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— napojení drernfho potrubí tlo šachet,
— ytstní drenénťho potrubí do terénu, vodoteče, odvod—

ovscho pct‘uhf, popřípadě vsakovací já,
— dodržení př‘íčného sklonu filtrační vrstvy.

VII. t.1DE3A

50 V rámci běžré ádrby vsakovací drenáže se prová
dí Jen kontrola pr‘tcku vody, popřípadě seříznutí hrázky ze—
miny: vytvořené nánosy na krajnici vozovky.

51. Jest1ie se vytvoří na povrchu filtrační vrstvy
nánosy v tloušťce 30 — 50 mm, obnoví se hltnost drénŮ se—
říznutím nánosů, případně části horní vrstvy drtě a jejím
doplněním.

52. Výměna vrchní filtrační vrstvy se provede tehdy,
jestliže při kontrole voda odtéká po povrchu a nevsakuje se.
Punkce potrubí se kontroluje při dešťové srážce nebo pro—
pláchnutím.

Výměna filtrační vrstvy se provede tak, že horní vrstva
drtě se odstraní mechanizačními proatředky jako je grader,
s nástavcem, malé rypadlo) korečkový čistič příkopů spod.
Znečištěná dr se nakládá a odvéí. Znečištěná textilie se
podle potřeby při zpevněné části krajnice odřízne, navíjí
částečně na kulatinu a stahuje šikmo k vozovce.

Štěrková vrstva se urcvná, popřípadě doplní, na ni se
položí nová vodopropustná textilie na šÍřku filtrační vrstvy
s přesahem ve spojích cca 1CO mm, překryje se čistou drtí a
upraví do tvaru rigolu v návaznosti na stávající část krajnice.

53. — 54. pro doplřrky
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VITI. Z1<E USTANOVENI

55. Iornplexní névrh povrchcvého odvodnění silniční
komunikace hude zpržvidIa obsRhovt jek “klasické“, tak
i nové prvky a konstrukce odvodňovecho zařízení.

Pro dimenzování otevřeného odvodňovacího zařízení I
odvodFiovacho B drenéního potrubí lze mimo běžně učívané
zpsoby výpočtu použít i prcgrom “NOK“ (Návrh odvcdnní po—
zenmí komunikace) Dopravoprojektu Brno. Přehled prvků od—
vodňovacího zařízení zahrnutých v programu NOK je uveden
v tabulce (příloha 3) s číselným označením typu. Výpočet
podle prcgramu NOK lze objednat u Dopravoprojektu Brno.

Před použitím programu NOK je nutné provést přípravu
návrhu odvcdnnÍ na situaci a podélném řezu projektované
komunikace (vyhoví i měř. 1 : 5000). Zde se vytypují tise—
ky navržené k odvodnění vsakovací drenáži nebo jiným dru
hem odvodnění. Zjistí se vydatnost 15. min. deště s pe
riodicitou p = 2 a na jednotlivých úsecích odvcdřiované—
ho území se určí jeho plocha v ha, druh povrchu a jeho
sklon v X (priměrný). Dále se určí s požadovanou přesností
ke každému nebo několika úsekim podélný sklon odvodňovací—
ho zařízení podél komunikace.

Ujasní se předpokládaný nebo dosažitelný materiál pro
drqnéní a odvodřiovecí potrubí, klasifikace zemin v otevře—
ném odvodnění, případně zpisob zpevnění příkopů. Přitom se
přih1íí k typům uvedeným v tabulce (příloha 3).

Pokud se vyskytují scuatředěné přítoky, je nutné znát
jejich kapacitu a staničení v trase. Dále je nutné si ti—

ja3nit staničení pro odtok vody (do propustkii, vodotečí apod.).
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K samostatnému zvládnutí programu NOK je nutn4 i vy—
žádat v Dopr9voprojektu ‘no manuál programu N0. Při prv—
ním použití se doporučuje konzultace, ponvad vyplnní
vstupních dat do pis1..išného forruléře pro děrovánÍ štÍtki
nebo při zadání p?ímo do počítače (na terminálu) musí být
přesné a nevyhovující výsledky se musí upravit.

-

Použití programu NOK je podrobně uvedeno ve sborníku
vývojových prací Silničního vývoje no 1964—86,

Pokud není poČítaČ k dispozici, lze k usnadnění práce
objednat v Dopravoprojektu kapacitní tabulky pro jednotlivé Jdruhy (typy) odvodnění dle přílohy 3 TP, jestliže se uvede;

— Číslo a název typu odvodřLovacíbo zařízení 11
— dolní a horní mez průtočného množstvÍ (m3.s)
— krok, kterým má stoupat průtočné množství (!IL3.s)
— dolní a horní mez spádu, krok spádu v X . lOO

‚JJako výstup pro žádaný typ se obdrží:

— spád, průtočné množství, výška hladiny vody a její II
rychlost.

S těmito tabulkami lze pracovat, poměrně rychle a přesně.

II
I

II

I

V
fl



- 30 —

.c‘.TJISEJCÍ NCRM A PEDPISY

13 8741

72 1511

3N 72 1512

72 2699

72 3121

SN 72 3129

72 3152
72 3163

TFD 71-019—79

rrěna t/S5

TP Č.9

7? Č. 10

Drenážně rrky z PVC

Kamenivy pro stavební čei‘
fzk1adní ustanovení)

Hutné kamenivo pro stavební íče1y.

Technické požadavky.

Drenážní trubky

Betonové prefabrikáty pro studny, vstupní

šachty a drenážní šachtice
Betonové a železobetonové trouby.
Podmínky pro užití

Betonové trouby. Společná ustanovení
3etonov trouby pro deové odpadní vody.

Technické požadavky
Kanalizační kamenina. Jakost, tvary a rozměry
Zemní práce

Názvosloví silničních komunikací
Projektování silnic a dálnic
Projektování lesních odvozních cest
Projektování místních komunikací
Projektování polních cest
Ochrana silničních komunikací před účinky
promrzání podloží

Názvosloví v hydromelioracích
Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kanalizácií
Odvodnění zemědělských pid. Trubková drenáž
Hrdlované drenážne rúry z PVC a tvarovky.
Plastika n. p. Nitra

Hrdlované drenážne rury a tvarovky.
Plastika n. p. Nitra

Geotextilie I — Materiály
Sdružení pro výstavbu silnic v CSR.
GeoteXtilie II — Použití geotextiiií jako
filtračně separaČní vrstvy

Sdruer.í pro výstavbu silnic V CSR

CN

L.

ON.

72

73
‘7,

73
73

73

73

73

“ \T‚—. _‚ s

SN

: SN

CN

L.

ON

ON

ON

CN

T?D

5200

3050

5100
‚ f.‘

6108

6110

6113

5195

73 6519

73 6522

73 6933

71v019—75

- .— - —
•.•--

- - -
— — . .. ... ....

. . .-..__-..— ... •. — ‚ S



vvi VSH Metodika zouení hydr9u1ické vodivosti,

pr3aku v ko1é směru a velikosti pri —

dle návodů Vědeckovýzkun4ho ústevu vodní—

ho st9vite1stv a hospodářství při VUT no

ST S 2.2 Odvodiovací zařÍzení. DPB 1989

P
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Příloha 1

Doporučené hodnoty odtokového součinitele

Hodnota odtokového součinitele

Druh povrchu /krytu/ při sklonu plochy

• dol% 1až5 nad5%

1. Dopravní a podobné plochy
— s uzavřeným živičným nebo

betonovým krytem,popř.
dlážděným krytem se zali
tými sparei 0,90 0,90 0,90

— se živičným krytem z pe—
netračního rnakadamu 0,80 0,90

— B dlážděným krytem se
zapískovanými sparamÍ 0,0 0,60 0,70

— se ětěrkovým krytem 0,30 0,40 0,50

2. Zelené pásy, louky ap. 0,05 0,10 0,15
Z,

3. Sady, hřiětě ap. 0,10 0,15 0,20
II

4. Lesy 0,00 0,05 0,10

5. Strmá zatrávněná plocha
XI Oto 0 O/sklony 1:2 až 7:1,51 az ‚

Hodnoty odtokových součinitelů uvedených pod Č. 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 70 ‚
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PŘEHLED TYPe ODVCDf0VACH0 ZAŘÍZENÍ

Příloha J

Typ Popis Přípustná výškaČ. plnění rn

Trojúhelníkový příkoo Dolních cest
— nezpevněný — svahy 1:2 a 1,15
— s kamennou dlažbou
— dlažba zdrsněná výstupky /stupnÍ/

Trojúhelníkový Dří,kop silniční
— nezpevněný — svahy 7:3 a 1:2
— s kamennou dlažbou 1

— dlažba zdrsněná výstupky /stupni/

Lichoběžníkový příkoo
— nezpevněný - dno šířky 0,5 rn,

svahy 1:1,25
— s kamennou dlažbou —“—

— dlažba zdrsněna výstupky /stupni/

Příkopy zpevněné tvárnÍcerni

— žlaby TZM 72—ao +příložky 0,5 a 0,3
svahy 1:3

— dtto se žlaby do stup1
— žlaby TBM 1—60 +příložky 0,5 a 0,3m

svahy 7:2

— dtto se žlaby do stupnů —“—

— žlaby TBM 7—103 +pííložky na svahy
7:2

— dtto do stupi1
— žlaby TBM 1—6 +příložky na svahy

7:1,5

— dtto do stupiů —“—

- žlaby T3M 1—103 +příložky na svahy
7:1,25

— dtto do stupů —“—

Liezní rychlost Vrn=2S rn/s u typi 7,4,7.
Cstaní: do písku Vm=J rn/s, do betonu 5 rn/s.

0,15 pod korunu

0,05 pod zpevněnou
hranu

0,15 pod korunu

0,05 pod zpevněnou
hranu

0,15 pod korunu

0,05 pod zpevněnou
hranu

žlab •př.0,5rn +př.0,3m

1

2

3

4

6

T

8

9

10

‚71

12

i2
i4

75

16

17

18

1°

0,05
_ .p
V,‘,‘

0,06

0, C7

0,20

0,23

ci,c6

0,07

0,20

0,23

0,21

0,23

0,27

0,27

0,43

0,43

0,33

0,33

0,52

0,52

J, 30

0,27

0,40

0,38

0,52

0,50

0,47

0,45

0,70

0,68
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U

vnitřnf maz. výpoČtováT‘p Popi3 pc“rub v dx‘eních
m všk hladiny

Tritivcdy z FVO,zn. 90 ‘ 0,087 0,82 = 0)071 m

21 110 0,106 0,087 “

22 “ 125 “ 0,120 0,093
23 “ “ 140 “ 0,124 0,110

j “ “
150 „ 0,154 0,126

“
“ 200 “ 0,190 0,156

26 “ 2x 90 mm vedle sebe
27 “ 2x 110 „

23 2x 125
2X dtto29 “ 2X 140

30 “ 2x 160 „

31 “ 2X 2C0 ‘

troznf rychlost Vm = 3,5 ni/s

32 P1ené tr‘ativodky J3 100 mm 0,100 0,82 = 0,C‘82 m

33 130 “ 0,130 0,107
34 150 0,150 0,123
25 160 „ 0,150 0,131
36 180 „ 0,180 0,148
3T 200 „ 0,200 0,164
38 210 „ 0,210 0,172

39 Pá1ei tr‘ivcdky 2x 100 mm vedle sebe
40 2x130 „

41 2x150 “

42 “ 2x 160 „ fl 2x dtto
42 2x180 „

44 “ 2x200 “

45 2i210 „

II

I

I
I
I

II

II

II

11

II

II

I
II

J

I

I

‚

mezní rychlcst Vm = 1,5 rn/s N 0,013 (ao..ičinite1
drsnc‘sti)



Ty Popis potrubí v drenážích Vnitřní rnaz.výpočtová
— pokračování výška hlad±ny

46 Betonové trubky Zn. 100 mn 0,656 0,22 = O,C79m
47 “ 150 “ 0,145 0,119“
48 “ 200 “ 0,194 0,159“

49 Betonové trubky 2 x 100 mm vedle sebe
50 “ 2 x 750 “ 2 z dtto
51 “ 2 x 200

mezní rychlost Vi2,0 rn/s N=0,C13

52 Kameninové trubky 150 mm 0,15C 0,22 fí5 = C,123m
53 “ 2 x T5Omm vedle sebe 2 :c dtto

mezní rychlost Vm=2S rn/s N=0,014

Typ Popis odvodiovacího potrubí Vnitřní rnai.výpočtová
m výška hladÍny

54 Trouby betonové zn, 300 0,292 0,82 = 0,23%rn
55 „ 40C mm 0,397 0,327“
56 fl 500 “ 0,490 0,4C2“
57 “ 600 “ 0,590 0,424“

158 “ 200 “ 0,787 0,66C“
59 “ 1000 “ 0,987 0,804“

60 Trouby PVC 2C0 “ 0,190 0,156“
61 “ 300 “ 0,259 0,245“
62 „ 400 “ 0,320 0,312“

mezní rychlost VmzS rn/s N=0,015 beton N=0,OYC PVC

Podtržené typy isou v programu NOK pevně zabudovány.
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