
  
 

                                 MINISTERSTVO DOPRAVY                           
                                 ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 
      ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 

   se současným zrušením TP 83 
schválených MDS-OPK č.j. 753/08-910-IPK/1 ze dne 21.8.2008 

 
MD-OPK č.j. 17/2014-120-TN/1  

ze dne 27.2.2014 s účinností od 1.3.2014 
ruší v celém rozsahu TP 51  

schválené Ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR 
 – Správou pro dopravu, č.j. 158370/91-52 ze dne 30.12.1991 

 
 

Praha - 2014 
  
 
 

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



 Technické podmínky  83  -  Odvodnění pozemních komunikací                                    
 

 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 Technické podmínky  83  -  Odvodnění pozemních komunikací                                    
 

 

3

 

1. ÚVOD ....................................................................................................................................................... 4 

2. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY ................................................................................................................... 4 

2.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ........................................................................................................................... 5 

2.2 PRŮZKUMY  ................................................................................................................................................. 5 

3. VODY ODVÁDĚNÉ Z KOMUNIKACÍ ............................................................................................... 6 

3.1 KLASIFIKACE VOD Z ODVODNĚNÍ ............................................................................................................... 6 

3.2 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA NÁVRH ODVODNĚNÍ ................................................................................... 7 

3.3 HAVARIJNÍ ZNEČIŠTĚNÍ VOZOVKY  .............................................................................................................. 9 

3.4 OPATŘENÍ PRO OCHRANU VOD V OCHRANNÝCH PÁSMECH VODNÍCH ZDROJŮ ............................................. 9 

3.5 VLIV CHEMICKÝCH ROZMRAZOVACÍCH LÁTEK NA RECIPIENTNÍ VODOTEČ ............................................... 10 

3.6 MOŽNOSTI ÚPRAVY JAKOSTI VODY PŘED ZAÚSTĚNÍM DO RECIPIENTU...................................................... 11 

4. NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI .................................................................................... 12 

4.1 ODVODNĚNÍ KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE .................................................................. 12 

4.2 STAVBY PRO ODVÁDĚNÍ VOD DO RECIPIENTU ........................................................................................... 14 

4.3 STAVBY PRO VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ........................................................................................... 21 

4.4 STAVBY PRO ZADRŽOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ......................................................................................... 26 

4.5 OBJEKTY PRO ČIŠTĚNÍ VOD ....................................................................................................................... 31 

4.6 ZAŘÍZENÍ PRO DOČIŠTĚNÍ VOD.................................................................................................................. 33 

4.7 BEZPEČNOSTNÍ PRVKY PRO HAVARIJNÍ OCHRANU VOD ............................................................................ 34 

4.8 STAVBY PRO PŘEVÁDĚNÍ VOD Z ÚZEMÍ MIMO KOMUNIKACI  ..................................................................... 35 

5. DIMENZOVÁNÍ OBJEKT Ů PRO NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI ........................ 40  

5.1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO NÁVRH ODVODNĚNÍ ..................................................................................... 40 

5.2 VÝPOČET PRŮTOKU VE STOKOVÉ SÍTI ....................................................................................................... 45 

5.3 VÝPOČET RETENČNÍHO PROSTORU NÁDRŽÍ A VSAKOVACÍCH ZAŘÍZENÍ .................................................... 46 

5.4 VÝPOČET VLIVU CHEMICKÝCH ROZMRAZOVACÍCH LÁTEK V ODTOKU Z KOMUNIKACE NA RECIPIENTNÍ 

VODOTEČ .................................................................................................................................................. 48 

6. OCHRANNÁ PÁSMA .......................................................................................................................... 50 

7. ODVODŇOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ B ĚHEM JEJICH VÝSTAVBY ...................... 50 

8. POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁL Ů ......................................................................... 50 

8.1 VŠEOBECNĚ .............................................................................................................................................. 50 

8.2 AGRESIVITA PROSTŘEDÍ ........................................................................................................................... 50 

8.3 POŽADAVKY NA BETON A MALTY  ............................................................................................................. 51 

8.4 SPOJOVÁNÍ TRUB ...................................................................................................................................... 52 

8.5 MATERIÁLY STOK .................................................................................................................................... 53 

8.6 ŠACHTY, VPUSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ ODVODNĚNÍ ....................................................................................... 54 

8.7 PŘÍKOPY, RIGOLY A SKLUZY ..................................................................................................................... 54 

8.8 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY  ................................................................................................................................. 55 

8.9 ŽLABY S PRŮBĚŽNOU MŘÍŽÍ  ..................................................................................................................... 55 

8.10 TRUBNÍ MATERIÁL PRO DRENÁŽE ............................................................................................................. 55 

8.11 TRUBNÍ MATERIÁL PRO PROPUSTKY ......................................................................................................... 55 

9. SOUVISEJÍCÍ NORMY A P ŘEDPISY .............................................................................................. 56 

9.1 ZÁKONY A  VYHLÁŠKY  ............................................................................................................................. 56 

9.2 CITOVANÉ NORMY ................................................................................................................................... 56 

9.3 SOUVISEJÍCÍ NORMY ................................................................................................................................. 57 

9.4 TECHNICKÉ PŘEDPISY ............................................................................................................................... 58 

 

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



 Technické podmínky  83  -  Odvodnění pozemních komunikací                                    
 

 

4

1. ÚVOD 

Tyto technické podmínky (dále jen TP) obsahují zásady pro návrh odvedení srážkové vody 
z pozemních komunikací a případné úpravy kvality před jejím vsakováním či odváděním do 
povrchových vod či jiného recipientu a pro případné další nakládání s těmito vodami. TP obsahují 
soubor požadavků na způsob navrhování, posuzování a provádění objektů odvodnění pozemních 
komunikací (dále PK).  TP jsou určeny zejména projektantům, zadavatelům staveb a správcům PK.  

2.  ZÁKLADNÍ POŽADAVKY  

Návrh odvodnění pozemních komunikací musí respektovat zákony:  

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon) v platném znění;  

Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích);  

a normy: 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky; 

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod; 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic; 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací;  

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek;  

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů;  

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami; 

a dále:  

TKP-D 5 Odvodnění pozemních komunikací; 

TKP 3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě;  

VL 2.2 Odvodnění. 

Kapacity odvodňovacích zařízení určují ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6201 a ČSN 75 6101 a 
TP 107. Umístění odvodňovacích zařízení nesmí ohrožovat, ani omezovat bezpečnost a plynulost 
dopravy na PK. Podmínky pro křížení a souběhy melioračních zařízení s vodními toky a s 
komunikacemi stanovuje ČSN 75 4030 a ČSN 75 2130. 

Pro návrh kapacity odvodnění PK na území velkých měst jako Praha, Brno platí zvláštní předpisy. 

Pro odvodnění mostů platí: 

VL 4 Mosty;  

TP 107 Odvodnění mostů pozemních komunikací; 

TP 232 Propustky a mosty malých rozpětí; 

TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích; 

a tyto TP. 

Hydrotechnické výpočty pro stanovení prostorového uspořádání otvorů mostních objektů přes vodní 
překážky se provádí v souladu s ČSN 73 6201, TP 204, těmito TP a TKP-D kap.5, avšak jsou součástí 
dokumentace příslušných stavebních mostních objektů.  

POZNÁMKA: typový poklad Trubní propustky pozemních komunikací 1992 může být také použit jako 
pracovní pomůcka. 

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

Při novostavbě pozemní komunikace a jejím pozdějším provozu nesmí odváděná povrchová voda 
nepříznivě ovlivňovat kvalitu povrchových a podzemních vod. V návrhu odvodnění je třeba vyřešit 
bezpečné zachycení a odvedení srážkových vod do vhodného recipientu.  

Při návrhu odvádění vody je třeba brát ohled na zásady ochrany přírody a péče o krajinu. Při deštích 
s velkou intenzitou může způsobit nárazový přítok povrchové vody z pozemních komunikací do 
recipientu podstatné škody. Proto je třeba zajistit zadržení nebo vsáknutí povrchové vody pomocí 
různých stavebních úprav. Při plánování odvodňovacích zařízení uvnitř obcí je třeba respektovat i 
další urbanistické požadavky. 

V případě vodních toků mají jako recipienty sloužit především stávající vodoteče. Je tedy třeba se co 
nejvíce vyhnout výstavbě nových toků a to i podobných přírodním. To neplatí pro vodoteče 
v minulosti nešetrně zrušené intenzivní zemědělskou výrobou. Absence starých zrušených vodotečí se 
často projevuje erozními rýhami v polích. Pro návrh mnohou velmi dobře posloužit historické mapy, 
kde jsou tyto zrušené vodoteče zobrazeny. 

Při výstavbě nové pozemní komunikace je třeba již v základním návrhu (studie nebo DÚR) zohlednit 
případný výskyt významnějších vodních zdrojů či obdobných, z hlediska ovlivnění srážkovými 
vodami citlivých lokalit a navrhnout opatření pro vyloučení, snížení nebo kompenzování nepříznivých 
vlivů. Tento návrh se pak konkretizuje při dalším zpracování projektu, zejména při technickém návrhu 
pozemní komunikace. Obsah pro všechny projektové stupně dokumentace je popsán v TKP-D kap. 5. 

Dokumentaci stavby je třeba projednat s příslušnými vodoprávními úřady a především se správci 
recipientních vodotečí. 

2.2 Průzkumy 

Při plánování odvodňovacích zařízení je třeba brát ohled na místní podmínky stavby (staveniště a jeho 
okolí, které může být stavebními pracemi ovlivněno). K tomu jsou nepostradatelné průzkumy původu, 
množství a druhu vody v jejích různých projevech. 

Pro účely plánování odvodňovacích zařízení je třeba, pokud možno, použít výsledky dlouhodobých 
pozorování. Tyto údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav, podniky Povodí, správci 
menších vodních toků, provozovatelé vodovodů a kanalizací a odborné organizace zabývající se 
hydrogeologickým průzkumem.  

Topografické mapy, včetně pro daný účel nejvhodnější základní vodohospodářské mapy, poskytují 
celkový přehled tvaru krajiny a rozvodí. Je však třeba mít na paměti, že geografická rozvodí se mohou 
lišit od rozvodí vod podzemních. 

Před zpracováním návrhu odvodnění je třeba zjistit všechny přírodní vodní toky a umělá vodní díla, 
jakož i otevřená a uzavřená odvodňovací zařízení (příkopy, propustky, odvodňovací kanály, potrubí, 
meliorace) - z map či dokumentací staveb, pomocí obhlídky terénu a dotazů. Dále je třeba zjistit 
stávající i plánované zdroje vody a příslušná ochranná pásma.  Speciální pozornost je třeba věnovat 
přípravě návrhu odvodnění ve zvláště chráněných územích (CHKO, NP). 

Pro získání potřebných poznatků o inženýrskogeologických, hydrogeologických a hydrologických 
poměrech a o geotechnických podmínkách horninového prostředí včetně fyzikálně-mechanických 
vlastností horninového masivu je třeba provést geotechnický průzkum (GTP). Tento průzkum je pro 
pozemní komunikace podrobně popsán v TP 76. GTP musí být navržen a proveden tak, aby zajistil 
všechny nezbytné poznatky a podklady pro příslušnou etapu přípravy i výstavby pozemní komunikace 
včetně poznatků o historické báňské činnosti. GTP musí poskytnout i údaje nezbytné k hodnocení 
geotechnických rizik a jiných rizik spojených se stavbou pozemní komunikace. 

Obsah, rozsah a metodiku průzkumu pro návrh vsakovacích objektů vymezuje ČSN 75 9010. 
Podmínkou pro návrh vsakování srážkových vod je znalost geologických a hydrogeologických 
poměrů. Přírodní poměry se dle ČSN 75 9010 dělí na jednoduché a složité a samotná stavba podle 
velikosti odvodňované plochy na nenáročnou a náročnou. Podle uvedených kritérií se určuje 
náročnost geologického průzkumu a ostatních podkladů. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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POZNÁMKA: Při otevření sondy vykazuje hladina podzemní vody vždy jen okamžitý stav. 
Hydrogeologickým průzkumem zastižená hladina podzemní vody nemusí být neměnnou veličinou. 
Vodní hladina obvykle kolísá podle ročních období, ale i v delších intervalech. Pro návrh 
odvodňovacích zařízení je třeba ověřit, zda údaje o hladině podzemní vody v jednotlivých měřených 
objektech si navzájem odpovídají a zda lze z těchto údajů a podle tvaru krajiny vyvodit směr proudění 
podzemní vody. Je třeba zjistit nejvyšší, v některých případech i nejnižší stav hladiny podzemní vody. 
V propustném prostředí (např. sedimenty říčních teras) odpovídá kolísání hladiny podzemní vody 
blízké vodní hladině v řece, potoku, nebo vodní nádrži. Průběh hladin v čase lze získat buď měřením 
hladiny na pozorovacích místech nebo podle záznamů vodohospodářských či geologických institucí. 

3. VODY ODVÁDĚNÉ Z KOMUNIKACÍ  

3.1  Klasifikace vod z odvodnění 

Dle ČSN 75 6101, čl.5.2.1  se podle původu a způsobu znečištění odpadní vody rozdělují do šesti 
základních skupin, z nichž jednu tvoří vody srážkové (dešťové včetně vod z tání sněhu a ledu). 

Tuto klasifikaci zpřesňuje čl.5.2.3 ČSN 75 6101 takto: Srážkové vody po styku s povrchem 
mohou být: 

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

• neznečištěné (odtékají-li z neznečištěných povrchů, z pěších zón, parků a zahrad, střech a 
pozemních komunikací s nízkou intenzitou provozu, pokud tyto neslouží jako parkoviště nebo 
odstavné plochy). Mezi neznečištěné lze zařadit i srážkové vody podle 5.2.3a) ČSN 75 6101 
po skončení oplachu znečištěných povrchů a po výplachu stok.   
 

Znečištěné srážkové vody podle čl.5.2.3 a ČSN 75 6101 mají být čištěny a odváděny do stok jednotné 
stokové soustavy nebo srážkových stok oddílné stokové soustavy. 

Neznečištěné vody (neznečištěné vody chladicí, kondenzované, podzemní, pramenité, srážkové podle 
5.2.2 ČSN 75 6101 nejsou odpadními vodami a doporučuje se je povrchově vsakovat (např. vegetační 
tvárnice, zelené plochy, příkopy), podzemně vsakovat (např. vsakovacími jímkami, pokud vsakování 
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. 

Vodní zákon 254/2001 Sb. ukládá všeobecnou povinnost všem vlastníkům pozemků zajistit péči o ně 
tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování 
odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti 
krajiny (§27). 

Vodní zákon zavádí pro povrchové a podzemní vody pojmy:  

• povrchové vody - to jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; 
• podzemní vody - to jsou vody v zemských dutinách a zvodnělých zemských vrstvách. 

V § 38 vodní zákon vymezuje vody odpadní – jsou to vody použité v obytných, průmyslových, 
zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud 
po použití mají změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud 
mohou ohrozit jakost povrchových a podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody 
z odkališť nebo ze skládek odpadů. Podle odstavce 2 tohoto paragrafu odpadními vodami nejsou 
srážkové vody z pozemních komunikací, pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami 
řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích. 

POZNÁMKA: Technická opatření budou přesněji specifikována v připravované velké novele 
vyhlášky 104/1997 Sb. 

 V případě pochybností o tom, zda se jedná o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní úřad.  

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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3.2  Legislativní požadavky na návrh odvodnění 

Základní požadavek formuluje odstavec 3 §5 zák.  254/2001 Sb. (Vodní zákon) v platném znění: 
    
Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle 
charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, 
popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování 
nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto 
stavby (dále jen "srážkové vody") v souladu se stavebním zákonem. Stavební úřad nesmí bez splnění 
těchto podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo 
rozhodnutí o povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě kolaudační souhlas ani 
rozhodnutí o změně užívání stavby.  

 
Tento požadavek potvrzuje povinnost řešit srážkové vody, stanovenou již vyhláškou ke stavebnímu 
zákonu   č. 501/2006 Sb., kde se v § 20 odst. 5 písmeno c, požaduje srážkové vody přednostně 
vsakovat, není- li to možné, tak regulovaně odvádět do vod povrchových a až není- li ani toto možné, 
odvádět do jednotné kanalizace. Vždy je nutné řešit případné znečištění těchto vod závadnými 
látkami, a to zařízením k jejich zachycení. 
Povinnost (případné) instalace zařízení pro záchyt závadných látek však neznamená nutnost 
klasifikovat takto (potenciálně) znečištěné vody jako vody odpadní, naopak, tyto situace pro vody 
z komunikací výslovně řeší výše citovaný §38, odst.2 vodního zákona. 

 
Srážkové vody ze staveb jsou obecně povrchovými vodami, pokud vodoprávní úřad nerozhodne 
v řízení z moci úřední (kdy rozhodnutí může být prvním úkonem v řízení) jinak. 
Např. vody odtékající z manipulačních ploch pro nakládání se závadnými látkami mohou být 
znečištěny natolik, že je nutno je považovat za vody odpadní a čistit je v souladu s požadavky na 
čištění odpadních vod. 
Zneškodňování srážkových vod, které jsou vodami povrchovými, je obecným nakládáním (§ 6 odst. 
1); vodoprávní úřad však může rozhodnout v pochybnostech jinak a vyžadovat pro konkrétní 
nakládání se srážkovými vodami vydání povolení. Může se jednat například o situaci, kdy je 
zasakováno větší množství srážkových vod, které by mohly ovlivnit vodní poměry v okolí nebo o 
případy odvádění velkého množství srážkových vod do vodního toku. 
Zařízení pro úpravu kvality srážkových vod (např. odlučovač) může být povoleno jako součást stavby 
hlavní nebo samostatným stavebním povolením k vodnímu dílu. V obou případech lze stanovit 
podmínky provozu zařízení. Pokud jsou (při výrazném znečištění) odváděné vody klasifikovány jako 
vody odpadní, vyžaduje se povolení k vypouštění odpadních vod podle § 8 odst.1 písm.c do vod 
povrchových, vypouštění do kanalizace podle § 16 nebo vypouštění do kanalizace podle zákona č. 
274/2001 Sb. 
 
Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 449/2006 Sb. v platném znění, 
případně vyhláškou č. 146/2008 Sb. 

 
POZNÁMKA: Stanoviska k problematice projektové dokumentace stavby, jejíž součástí je vodní dílo. 
Ministerstvo zemědělství ( zn. 60846/2013-MZE-15121 ze dne 18.9.2013): 
 „Pokud jde o vodní díla, je rozsah a obsah dokumentace stanoven ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Tato vyhláška se podle našeho názoru aplikuje 
vždy u staveb vodních děl, tedy i pro stavbu vodního díla, které je součástí jiné stavby a to právě 
proto, že se jedná o vodní dílo. Jiná situace však nastává v případě, že je kanalizace podle zákona o 
pozemních komunikacích součástí komunikace. Podle § 12 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je kanalizace včetně úprav k odvádění vody, lapolů a 
sedimentačních nádrží, součástí dálnice, silnice nebo místní komunikace jen tehdy, slouží-li výlučně k 
odvádění povrchových vod z této komunikace. V tomto případě se nejedná o vodní dílo. To, zda jsou 
naplněny podmínky podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích, bude záviset na 
posouzení místních okolností. Budou – li podmínky naplněny, je na místě aplikovat vyhlášku č. 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Speciálním stavebním 
úřadem je pak příslušný silniční správní úřad (§ 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.).“ 
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Ministerstvo dopravy (zn. 91/2013-120-TN/2 ze dne 26.9.2013): 
„Zastáváme názor, že vyhláškou č. 146/2008 Sb. se řídí pouze stavební objekty, které spadají do 
působnosti speciálních stavebních úřadů pro dopravní stavby. To platí i pro stavební objekty, jako 
např. silniční kanalizace, které jsou součástí stavby pozemní komunikace ve smyslu zákona 
o pozemních komunikacích  a jejich majetkovým správcem je vlastník pozemní komunikace. V případě 
stavebních objektů, které nejsou součástí pozemní komunikace, již je nutné se řídit jinou příslušnou 
vyhláškou, tedy např. vyhláškou č. 499/2006 Sb. Pokud je nutné projektovat podle dvou vyhlášek, pak 
je jednoznačně nejdůležitějším úkolem požadavky obou vyhlášek v projektové dokumentaci v 
maximální míře sjednotit, alespoň pokud jde o označení základních částí dokumentace (Průvodní 
zpráva, Souhrnná zpráva, Koordinační situace, Stavební část, Dokladová část atd.) a aby tyto části 
měly stejné písmenné označení. Pokud jde o konkrétní obsah těchto jednotlivých částí, není mezi 
oběma vyhláškami příliš rozdílů, které by situaci výrazně komplikovaly. Z důvodu vyloučení 
zbytečného zdvojování příloh, protože v případě projektování podle dvou vyhlášek by k tomu přece jen 
mohlo docházet, doporučujeme uvést v obou normativech možnost odkazu dokumentace na již 
vytvořenou část v rámci dokumentace, tedy např. „Souhrnná zpráva vodohospodářské části – viz 
Souhrnná zpráva celková“ apod. Ve skladbě dokumentace, alespoň ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
poněkud chybí „Souhrnné vodohospodářské řešení“, které se do projektu vkládalo v minulosti a které 
obsahovalo vše, co mohlo odbory (či referáty) životního prostředí zajímat. 
Závěrem považujeme za optimální sjednotit obě vyhlášky, protože se ve většině případů překrývají. 
Mohu Vám předběžně potvrdit, že vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, by měla být v následujícím období upravena.“ 
 
Možnost vsakování odváděných srážkových vod musí být posouzena osobou odborně způsobilou 
v oboru hydrogeologie (dle zákona č. 62/1988 sb., o geologických pracích a Českém geologickém 
úřadu v platném znění) v souladu s § 9 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů v platném znění. 
 
POZNÁMKA: Samotné vsakovací zařízení musí být navržené osobou zodpovědnou k navrhování 
vodohospodářských objektů v souladu se závěry posudku hydrologa. 

 
Závazné stanovisko vodoprávního úřadu není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho 
obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního úřadu. Nezákonné stanovisko lze podle § 
149 odst.5 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený 
odbor životního prostředí a zemědělství.  

 
Další obvyklé všeobecné požadavky vyplývající z legislativy: 
 

• Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a ke 
zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. 

• Veškerá případná manipulace s vodami se závadnými látkami v době provádění záměru, musí 
být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných vod do půdy nebo 
jejich nežádoucímu smísení se srážkovými nebo odpadními vodami. 

• Bezpečnostní přeliv ze vsakovacího zařízení lze do stávající srážkové kanalizace zaústit jen za 
podmínek provozovatele uvedené kanalizace a za předpokladu, že je pro napojení na tuto 
kanalizaci volná kapacita. 

• Pro provoz vodních děl (např. odlučovače lehkých kapalin a vsakovacího systému) bude 
zpracován provozní řád v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o 
náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a bude předložen 
příslušnému vodoprávního úřadu k návrhu na kolaudační souhlas. 

• V řízení o povolení k nakládání s vodami bude prokázáno, že zasakováním srážkových vod 
nedojde k negativnímu ovlivnění stávajících povolení k nakládání s vodami. 
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3.3   Havarijní znečištění vozovky  

 V kap. 3.1 a 3.2 se uvažuje s „průměrným“ znečištěním vod z běžného provozu a z údržby 
komunikace. U pozemních komunikací však musí být zohledněno i riziko havarijního znečištění 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 znečištění může mít vzhledem k neukázněnosti uživatelů vyšší četnost 
výskytu než na komunikacích s běžným provozem.  

Havarijním znečištěním je třeba se zabývat již při základním návrhu odvádění vod od komunikací ve 
smyslu §5  254/2001 Sb. vodního zákona. 

3.4  Opatření pro ochranu vod v ochranných pásmech vodních zdrojů   

3.4.1 Všeobecně  
 Podle místa odběru vody se rozdělují jednotlivé vodní zdroje na: 

• podzemní vody; 
• vodní toky; 
• vodárenské nádrže. 

 
U všech se vodárenská pásma rozdělují na stupně. Vodní zákon 254/2001 Sb. určuje pásmo I. stupně 
v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení a pásmo II. stupně, sloužící k ochraně 
vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho 
vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. 
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 oba typy společně.   

  I. stupeň 

U pásma 1. stupně je vyloučeno, aby v nich byla umístěna jakákoli silnice I., 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.  

  II. stupeň 

U vodárenského pásma II. stupně jde vždy o nepřímý kontakt s chráněným vodním zdrojem. Proto je 
nutno se vedení trasy pozemních komunikací tímto pásmem, pokud možno, vyhnout. Pokud je to 
ovšem z naléhavých místních nebo technických podmínek nezbytné, pak je nutno přijmout ochranná 
opatření, která zabrání znečištění při stavbě a dále během provozu komunikace. Při odvádění vody z 
odvodnění do recipientu je nutno provést dle intenzity dopravy opatření pro kontinuální úpravu 
vypouštěné vody. U komunikací s malým dopravním zatížením postačuje obvykle návrh dopravních 
opatření (podmíněný zákaz vjezdu) a opatření pro případ havarijního úniku v prostoru. Tím může být 
např. zpevnění příkopů komunikace s odvedením vody mimo území pásma druhého vnitřního stupně. 

Rýhy a vrty hydrogeologického průzkumu zde smí být prováděny pouze po dohodě s příslušným 
vodoprávním úřadem. Do násypů komunikací a do konstrukcí vozovek smí být použity pouze inertní 
materiály. Zpevnění ploch musí být nepropustné. Za nepropustné se považují betonové kryty a 
zpevnění krycími vrstvami s asfaltovými pojivy za tepla. Pojiva s obsahem dehtu jsou vyloučena. U 
komunikací směrově rozdělených se ve středním dělícím pásu zřídí rigol. Voda se z něho odvádí 
vpustěmi a kanalizací. Střední dělící pásy se provedou s nepropustným zpevněním povrchu. Kromě 
výše zmíněných asfaltových a betonových krytů je přípustná dlažba 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 
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sklonem a utěsní se soudržnou, zhutněnou zeminou (kf < 10 -7 m/s) v tl. 0,6 m. Tato vrstva se překryje 
ornicí tl. 0,1 m.  Pro těsnění je možno užít i jiné náhradní řešení, např. těsnění fólií.  Pokud je nutná 
pro stavbu skrývka ornice, 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.   

3.4.2 Vsakování v ochranných pásmech vodních zdrojů 
Dle ČSN 75 9010 pro stavby v ochranném pásmu vodního zdroje je nutno vždy přírodní poměry 
zařadit jako „složité“. Zde je nutno vždy provést analýzu rizik při realizaci vsakování. 

Sama definice ochranných pásem vodních zdrojů vylučuje jakýkoli zásah, při kterém by mohlo dojít 
ke znečistění chráněných vod. Striktní vyloučení zasakování zde však nelze akceptovat. Je nutno 
postupovat a analyzovat případ od případu. Konečné rozhodnutí pro využití vsakování srážkových 
vod v ochranných pásmech vodních zdrojů je třeba doložit podrobnou analýzou problému. Ve 
sporných případech má vždy rozhodující názor příslušný vodoprávní úřad, který bude vydávat 
povolení k jinému nakládání s vodami. Proti jeho rozhodnutí je možno se odvolat jeho nařízené 
složce. 

3.5  Vliv chemických rozmrazovacích látek na recipientní vodoteč 

Pokud považujeme vodu z odvodnění komunikace za znečistěnou, je to především z důvodu 
používání CHRL  používaných v zimní údržbě. Jde o znečisťující látku vědomě aplikovanou na 
vozovku, jejíž část se povrchovým odtokem, ale i dalšími cestami, odvádí do recipientu. Problematika 
dopadů zimní údržby by měla být vhodným způsobem řešena již v rámci posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí (dokumentace dle zákona 100/2001 Sb.). 

Výpočet dle postupu, který je uveden v kap. 5.4, může být v praxi užit především pro podrobný návrh 
odvedení vod s  posouzením vhodnosti příslušného recipientu k zaústění odvodnění pozemní 
komunikace. Při posouzení je nutno respektovat limity koncentrace chloridů stanovené nařízením 
vlády č. 61/2003 Sb. v aktuálním znění. 

Výpočty se provádějí 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 a ovzduší, část je zachycena a zpracována vegetací. Z 
hlediska možných úniků rozmrazovacích látek mimo komunikaci se jako zásadní jeví způsob jejich 
aplikace - za nejvhodnější je považováno tzv. skrápěné solení (sůl optimální granulace je při aplikaci 
na vozovku současně skrápěna solankou – nejčastěji roztokem NaCl či CaCl2 ). 

POZNÁMKA: Je pravděpodobné, že část chloridů z rozptýlené soli pronikne rovněž do toku, ale v 
rámci dlouhodobější bilance. Zcela mimo bilanci je část, která ulpí na vozidlech a část odnesená 
vzduchem mimo povodí. Tyto procesy jsou však závislé na místních podmínkách, do jisté míry 
nahodilé a tedy matematicky jednoduše nepopsatelné. 

Uvedená metodika je vhodná zejména pro možnost srovnání různých alternativních návrhů odvádění 
vod. Interpretace a důsledky je však vždy nutno pečlivě formulovat pro konkrétní případ. 

V posouzení je počítáno s celkovým odteklým množstvím vody za určité období. Jednak je uvažováno s 
celoroční bilancí a jednak s bilancí zimní, to je s tím, že celý proces probíhá pouze mezi měsíci listopad 
až březen. Zimní bilance vychází z předpokladu, že za měsíce listopad až březen odteče v České 
republice průměrně 35 % z celkového celoročního objemu. Při posouzení je ale nutné vždy vycházet 
z místních podmínek (data ČHMÚ). 

 POZNÁMKA: S celoroční bilancí je vhodné počítat zejména v případě, kdy se v systému odvodnění, 
případně blízko na recipientu nachází nádrž významného objemu. 
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3.6 Možnosti úpravy jakosti vody před zaústěním do recipientu 

K zachycení znečištění ve srážkové vodě odtékající z komunikace se navrhuje čistící zařízení 
takových parametrů, aby bylo možné upravenou vodu vypouštět do recipientu, který je 
odvodňovanému území přilehlý a je k tomu účelu způsobilý. Zařízení pro čištění vody mají obecnou 
úlohu zachycovat mechanické znečištění z vody z pozemních komunikací a zabránit šíření případného 
havarijního znečištění.  

Srážkovou vodu z komunikací lze vypouštět do následujících recipientů: 

• do půdních vrstev (do horninového prostředí); 
• do vodotečí, resp. do srážkové kanalizace, která je zaústěna do vodoteče; 
• do jednotné kanalizace. 

S ohledem na to, že současná legislativa upřednostňuje zasakování vody, je nutné věnovat možnostem 
její úpravy náležitou pozornost. Při aplikaci decentralizovaných systémů odvodnění (dále DSO) je 
nutné respektovat možnosti jejich použití a dodržovat pravidla pro jejich návrh. Součástí DSO jsou i 
objekty lokální retence, jimiž se odtok z komunikací do recipientů také zpožďuje, čímž se redukuje 
povodňová vlna. Čisticí zařízení (obvykle dešťová usazovací nádrž) má zachytit znečištění srážkové 
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. Znečistěné vody se mají odvádět na čisticí zařízení pokud 
možno v neředěném stavu. To se týká především maximálního omezení drenážních vod ve srážkové 
kanalizaci. 

Odvodnění komunikací, která budou splňovat požadavky současné legislativy, lze například zajistit 
následujícími objekty a zařízeními: 

• plošné zasakování; 
• zasakování rýhou; 
• zasakování drenáží; 
• zasakování rýhou s drenáží; 
• zasakování šachtou; 
• zasakovací průleh; 
• zasakovací poldr (zdrž); 
• prvek průleh – rýha. 

V případech, kdy bude nutné nebo vhodné použít konvenční způsob odvodnění prostřednictvím 
uličních vpustí, je možné pro zachycení a čištění splachů z komunikací použít následující technologie: 

• mechanické zachycení hrubých nečistot - kalové koše s otvory, česle; 
• oddělení pevných látek (kaly, nerozpuštěné látky) – sedimentace v dostatečně kapacitním 

prostoru či separace ve speciálním, pro tento účel určeném zařízení; 
• oddělení látek (zejména kapalin) rozdílné hustoty – gravitační odlučování; 
• shlukování částic ropných látek zmenšením mezifázového prostoru – koalescence pomocí 

koalescenčních vložek; 
• filtrace vody přes vhodný materiál – sorbent; 
• odbourávání organických látek přírodními procesy (např. působení mikroorganismů, sluneční 

záření). 

Uvedené způsoby se používají vždy ve vhodné kombinaci podle charakteru znečištění a 
požadovaných výsledků. Zvláštní pozornost je nutné věnovat návrhu čistících zařízení v pásmech 
hygienické ochrany zdrojů pitné vody (podzemní i povrchové), přírodních léčivých zdrojů a 
přírodních minerálních stolních vod. 

Míra znečištění srážkových vod z pozemních komunikací závisí na typu komunikace a jejím 
dopravním zatížením (viz. tab. 1). Typické znečištění srážkových vod na jednotlivých typech ploch 
podrobněji zpřehledňuje TNV 75 9011, příloha A. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Tab. 1 – Typické znečišťující látky na pozemních komunikacích a očekávaná míra znečištění 
srážkových vod. 

Typ plochy 
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Zatravněné 
plochy   

1 - 3 1 - 3 0 0 0 

Komunikace pro 
chodce a cyklisty   

2 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 

Pozemní 
komunikace 

málo frekventované (příjezdy k 
domům) A 

2 1 1 1 1 

středně frekventované B 2 2 2 2 2 

vysoce frekventované C 2 3 3 3 3 

Parkoviště 

málo frekventovaná (osobní auta) 2 1 1 1 1 

(vysoce) frekventovaná (os. auta a 
busy) 

2 2 2 2 2 

nákladní auta D 3 3 3 3 2 

0 neznečištěná srážková voda       
1 mírně znečištěná srážková voda       
2 středně znečištěná srážková voda       
3 vysoce znečištěná srážková voda       
A < 300 automobilů za 24 h, např. příjezdy k domům a místní komunikace v 

obytné zástavbě 
B 300 automobilů až 15 000 automobilů za 24 h      
C nad 15 000 automobilů za 24 h, obvykle dálnice a rychlostní silnice    

D parkoviště, která nejsou součástí veřejných komunikací       
 

4. NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI 

4.1 Odvodnění konstrukčních částí pozemní komunikace 

K důležitým předpokladům pro využitelnost a životnost komunikací patří jejich spolehlivé odvodnění. 
Tato kapitola se podrobněji zabývá pouze odvodněním jednotlivých částí konstrukce pozemní 
komunikace. Pro vlastní odvodnění komunikace jako celku tj. včetně silničního tělesa platí ČSN 73 
6101, VL 2 a VL 2.2. Odvodnění mostních objektů je podrobně uvedeno v ČSN 73 6201. 

Kromě zařízení uvedených v ČSN 736101 je možno používat i vsakovacích drenáží, jejichž podrobnější 
užití a návrh je uveden ve VL 2.2. Pro návrh vsakování slouží ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení 
srážkových vod. 

Při návrhu konstrukce vozovky a tělesa pozemní komunikace je z hlediska jejich odvodnění nutno 
přihlédnout k charakteristice prostředí, ve kterém je komunikace navrhována a k účelu, kterému bude 
sloužit.  

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

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Na základě vyhodnocení výše uvedených charakteristik prostředí a podle účelu komunikace se navrhují 
kryty a podkladní vrstvy propustné (nestmelené vrstvy a dlažby) nebo nepropustné (stmelené vrstvy). 
Zvláštní kapitolu tvoří dlažby pokládané do izolovaných van se zvláštním odvodněním, které se 
převážně používají u čerpacích stanic pohonných hmot. 

4.1.1 Kryt komunikace 
Odvodnění krytu vozovky se zajišťuje podélným a příčným sklonem komunikace. Voda z povrchu 
vozovky se může zachytit na okraji zpevněné plochy do rigolů nebo přetéká přes nezpevněnou krajnici 
do příkopů (zpevněných nebo nezpevněných). U komunikací nižších tříd může odtékat srážková voda 
přímo do okolí, zejména pokud se terén snižuje směrem od komunikace. Z rigolů jsou vody obvykle 
odváděny pomocí dešťových vpustí do kanalizace nebo vyústěny jednotlivě do svahu tělesa pozemní 
komunikace a pomocí skluzů do podélných příkopů. Obdobnou funkci plní přejízdný obrubník, 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 zpevněných 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 tělesa pozemní komunikace.  

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 náročnější údržba a nedoporučuje se je osazovat tam, kde je větší 
výskyt hrubých nečistot např. listí, úlomků větví, splavenin atp. 

Obdobnou funkci plní liniové odvodňovače s rošty, které se používají na odstavných plochách, 
parkovištích a zvláště na plochách u čerpacích stanic. 

POZNÁMKA: U čerpacích stanic se výdejní plochy a stáčecí plochy často zhotovují z dlažby s 
propustnými spárami. Zde je však nutné provést ve vhodné hloubce pod tímto povrchem těsnicí vrstvu – 
vanu – z ropným produktům odolné fólie a na ní spolehlivý drenážní systém se záchytem či čištěním 
průsaků. Obdobný systém lze užít i na parkovištích. Vrstva mezi povrchem a drenáží působí příznivě z 
hlediska zpomalení odtoku i z hlediska dočištění srážkových vod. Bez tohoto zabezpečení jsou 
propustné dlažby a vegetační dílce na více exponovaných plochách nevhodné. Omezení těchto 
nezabezpečených povrchů pouze pro parkovaní osobních vozidel a podrobnější podmínky jejich užití 
jsou obsaženy v TP 153. 

Dešťové vpusti jsou součástí komunikace a jsou zpravidla provozované správcem pozemní komunikace. 
Dešťové vpusti se zřizují k odvodnění vozovek, zpevněných ploch a popř. chodníků. Při optimálním 
návrhu odvodňování vozovek se vpusti rozmísťují tak, aby byla využita jejich hltnost, která při 
dostatečné kapacitě odtokového potrubí závisí především na velikosti a hydraulické účinnosti vtokové 
mříže, sklonu a způsobu osazení. Bereme-li doloženou hltnost mříže (s např. 20% rezervou) z hlediska 
ekonomické optimalizace návrhu odvodnění za hodnotu limitní, je nutno ještě prověřit dostatečnou, tedy 
vyšší kapacitu rigolu, případně odvodňovacího proužku.  

POZNÁMKA: Pro vybrané typy mříží, užívané zejména při výstavbě dálnic, byly hltnosti stanoveny 
měřením ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka a jsou dostupné v rámci jejich 
distribuce.  

Zcela zásadní je dodržení požadavku bezpečnosti provozu na komunikacích. Na dálnicích a rychlostních 
komunikacích nesmí být dešťové vpusti a poklopy vstupních šachet umístěny v jízdních pruzích. 
Vzájemná vzdálenost dešťových vpustí závisí na podélném sklonu komunikace, chodníku nebo jiných 
zpevněných ploch, na návrhovém přítoku srážkových vod, na hltnosti vpustí a nemá být větší než 50 m. 
Při návrhu rozmístění dešťových vpustí se postupuje podle ČSN 73 6005, ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. 
V místech, kde se požaduje mimořádná bezpečnost odvedení přitékajících srážkových vod v celé šířce 
komunikace nebo na jiných exponovaných místech (vjezd do podzemí, autobusové zastávky, železniční 
přejezdy apod.) se navrhují přednostně odvodňovací žlábky (liniové vpusti). Tam, kde k dešťové vpusti 
přitékají srážkové vody z odvodňované plochy ve sklonu větším než 8 %, se z důvodu přetoku přes mříž 
navrhují dešťové vpusti zdvojené (možno na jednu kapacitní přípojku) nebo se užijí horské vpusti. V 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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místech, kde se očekává přítok srážkových vod z nezpevněných ploch nebo v silničních a jiných 
otevřených příkopech se použijí lapače splavenin a horské vpusti. Lapač splavenin musí být vybaven 
česlemi, sedimentačním prostorem a prohlubní na zachycení těžkých unášených látek (splavenin). Druh 
vtokové mříže dešťové vpusti se volí podle místa jejího osazení, velikosti očekávaného přítoku 
srážkových vod, množství přinášených splavenin a podélného sklonu komunikace, chodníku či jiných 
odvodňovaných ploch. Vlastní srážkové stoky jsou u směrově dělených komunikací vedeny ve středním 
dělícím pásu (SDP), v některých případech je však výhodné užít systému dvou stok paralelně vedených 
při okrajích komunikace. Výhodou tohoto řešení je mimo jiné snazší (bezpečnější) údržba a možnost 
rozšíření systému o drenážní funkci.  

4.1.2 Podkladní a ochranné vrstvy 
Odvodnění podkladních a ochranných vrstev se rovněž zajišťuje podélným a příčným sklonem. Pro 
návrh podkladních vrstev platí ustanovení ČSN 73 6114 a TP 170. U násypů nebo u  příkopů v zářezech 
se ochranná vrstva vyvede přímo do svahu zemního tělesa min. 200 mm nad dno příkopu. Pokud není 
dno příkopu min. 200 mm pod úrovní zemní pláně, je nutné odvést vody do drenáže. 

4.1.3 Zemní pláň 
Odvodnění zemní pláně se zajišťuje příčným sklonem, který se navrhuje v základním sklonu 3 %. 
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 
středního dělicího pásu, jehož povrch je upraven do tvaru "V". Vsakováním se povrchová voda dostává 
do podélné drenáže, která se zaústí do kanalizačních šachet, nebo je (přes revizní šachtu) vyvedena 
samostatně drenážní výústí 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 potřeba povrch tohoto nepropustného podloží upravit spádováním k podélné 
drenáži, která je umístěna min. 200 mm pod spodní částí vrstvy z propustné zeminy (viz. vzorové listy 
staveb pozemních komunikací VL 2). 

U skalních zářezů je nutno pláň upravit 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.  

4.2 Stavby pro odvádění vod do recipientu 

4.2.1 Všeobecně 
Tato kapitola se zabývá odvedením již soustředěné vody z odvodnění pozemní komunikace do 
vhodného recipientu. Nejjednodušší možností odstranění povrchové vody z pozemních komunikací je 
její přirozený odtok bez předchozího zadržování. Voda si vyhledává cestu nejmenšího odporu, odtéká 
po povrchu a vsakuje se. Pokud však není možno s dostatečnou spolehlivostí předpokládat plné a 
bezproblémové vsáknutí, musí být vyhledán další vhodný recipient a v případě nutnosti na jeho 
ochranu navrhnout dostatečnou retenci vod před jejich zaústěním.  

Pro volbu vhodných odvodňovacích zařízení existuje mnoho směrodatných kritérií. Takovými kritérii 
mohou být: 

• množství shromážděné povrchové vody; 
• znečištění odpovídající dopravnímu zatížení pozemní komunikace; 
• množství odváděné vody do vodního toku (stoky) v poměru k základnímu průtoku v 

recipientu; 
• kvalita biotopu povodí; 
• charakter povodí; 
• úroveň hladiny podzemních vod; 
• propustnost hornin a způsob obdělávání pozemků. 
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Mimoto je třeba mít na zřeteli tyto zásady: 

• Retenční objem vlastních stok, příkopů, nádrží na zadržování srážkové vody atd. je třeba 
dimenzovat tak, aby nevznikalo možné přetížení jak vlastního odvodňovacího zařízení, tak 
recipientů. 

• Přítok z ploch mimo pozemní komunikaci je třeba, pokud je to možné, vyloučit. 
• Dbát o citlivé začlenění zařízení do krajiny. 
• Při budování je třeba současně zajistit funkce biotopu. 

 
Při návrhu způsobu odvodnění je třeba brát v úvahu i znečištění povrchové vody z pozemní 
komunikace, které sestává ze: 

• stálého podílu (silniční doprava);  
• dočasného podílu (používání rozmrazovacích prostředků);  
• mimořádného podílu (dopravní nehody). 

4.2.2 Odvodňovací zařízení 
Pro zachycení a neškodné odvedení srážkových vod slouží odvodňovací zařízení. Tato zařízení se dle 
ČSN 73 6101 dělí na otevřená a krytá. 

Otevřená: 

• rigoly; 
• příkopy; 
• odvodňovací proužky; 
• otevřené žlaby, odvodňovací žlábky a štěrbinové žlaby; 
• skluzy, kaskády, stupně, prahy a vývary; 
• uliční vpusti a horské vpusti; 
• vsakovací jámy a vsakovací prostory. 

krytá: 

• odvodňovací potrubí, kryté žlaby a stoky; 
• drenáže. 

 

POZNÁMKA: Otevřená a krytá odvodňovací zařízení lze kombinovat.  

Všechna odvodňovací zařízení je třeba volit a budovat tak, aby je bylo možno snadno kontrolovat a 
provádět jejich údržbu. Je třeba dávat přednost otevřeným povrchovým odvodněním před zařízeními 
podzemními, pokud tomu nebrání stavebně technické, krajinářské, ekologické nebo jiné důvody. Při 
zřizování odvodňovacích zařízení v profilu pozemní komunikace je třeba dbát na to, aby tato zařízení 
byla dobře přístupná a aby při jejich údržbě a opravách nedocházelo ani k výraznému omezování 
provozu ani k poškozování jiných zařízení pozemní komunikace. 

Odvodňovací zařízení, jako jsou zařízení pro podchycení, zadržování a čištění vody, jakož i opatření 
v povodí musí být prováděna v souladu s místními přírodními podmínkami. Přednostně je třeba 
používat přírodní stavební materiál, aby bylo dosaženo vhodného začlenění zařízení do krajiny. Vně 
tělesa pozemní komunikace má tento požadavek obzvlášť velký význam. 

Při volbě materiálu pro stavbu odvodňovacího zařízení se přihlíží k chemickým vlastnostem odváděné 
vody (především s ohledem na látky používané k zimní údržbě komunikací) a případné podzemní 
vody (agresivní voda). 

Odvodňovací zařízení musí být plánována ve shodě s koncepcí péče o krajinu a územním plánem. U 
odvodňovacích zařízení se musí ověřovat jejich přístupnost pro údržbu a pro případný havarijní zásah. 
Při správné ekologické a technické koncepci odvodňovacího zařízení se mohou snížit záporné vlivy 
na přírodu a krajinu. 

Spojováním a kombinací různých funkcí (zadržování, oddělování pevných látek, oddělování lehkých 
kapalin, čištění filtrací či vsakem) lze snižovat potřebu prostoru a zvýšit účinnost, hospodárnost a 
bezpečnost zařízení. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Vegetační úpravy jsou nedílnou součástí odvodňovacích zařízení. Vegetační úpravy – viz. též TP 99 a 
TKP, kap. 13. Při návrhu vegetačních úprav je třeba se řídit podle toho, zda: 

• plocha je trvale pod vodou (vodní pobřežní zóna) - v úvahu připadá výsadba vodních rostlin 
na vybraných částech plochy (iniciační výsadba); 

• plocha je střídavě pod vodou (střídavě zaplavovaná pobřežní zóna) - základem je zatravnění, 
které může být doplněné výsadbou vodních rostlin na vybraných částech plochy (iniciační 
výsadba); 

• plocha je trvale nad kolísající hladinou (suchozemská pobřežní zóna) - základem je 
zatravnění, které je podle místních podmínek doplněné výsadbou stromů a keřů - výsadba 
nesmí bránit údržbě vodního díla. 
 

Při výběru rostlin a dřevin pro výsadbu se vychází z klimatických a půdních podmínek a používají se 
geograficky původní druhy. 

Rostliny spolu s vrstvou půdy s porostem podporují přirozenou samočisticí schopnost a přispívají ke 
stabilizaci pobřežní zóny. 

4.2.2.1 Rigoly 

V  rigolech se shromažďuje povrchová voda, která přitéká z ploch pozemních komunikací.  

Rigoly v podjezdech a podél mostních opěr musí být provedeny s dostatečným odstupem od opěr. 
Odstup zjednodušuje především dostupnost pro údržbu.  

Rigol u dálnic má zpravidla šířku 0,5 m. Hloubka je obvykle 0,08 m.  

Podélný sklon dna rigolu sleduje obvykle (při stejné hloubce) podélný sklon okraje vozovky. Pokud 
tento sklon není pro další vedení vody dostatečný, lze průtočnost zvýšit zvětšením sklonu dna, 
zvětšením průřezu, vestavbou hladkého zpevnění dna nebo nahrazením rigolu štěrbinovými žlaby. 

Hranice podélného sklonu 0,3 % je považována za mezní hodnotu pro záměnu rigolu za štěrbinový 
žlab. Pro návrh štěrbinových žlabů platí TP 152 doplněné následujícími podmínkami: 

Při sklonu 0,2 až 0,3 % se doporučuje nahrazení rigolu štěrbinovým žlabem s neproměnným sklonem 
dna. 

Při sklonu 0,2 až 0,1 % se užijí štěrbinové žlaby s umělým vnitřním sklonem dna se sestavou 
s jednostrannou orientací zvýšeného umělého sklonu ve směru sklonu vozovky. 

Při sklonu menším než 0,1 % se užijí sestavy štěrbinových žlabů s umělým vnitřním sklonem s vpustí 
uprostřed a sklonem k této vpusti a s čisticím kusem ve vrcholovém bodu.  

Opevnění rigolů musí vždy odpovídat množství a agresivitě převáděné vody.   

Rigoly u rychlostních komunikací se zpravidla provádějí z prostého betonu zpravidla přímo na místě 
pomocí speciálního finišeru. Požadavky na beton stanovuje kap. 8.3. Kontrakční spáry kolmé k 
podélné ose je nutno navrhnout v max. vzdálenosti 3 m a po obou stranách vpusti. 

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 odváděcí (kanalizace) a i části 
komunikace – obrubníky. 

4.2.2.2 Příkopy 

Příkopy plní stejné úkoly jako rigoly, vykazují však zpravidla větší průtočnost. Protože příkopy 
oddělují komunikaci od přilehlého terénu, tvoří často recipientní prostor pro zachycení vod 
přitékajících z přilehlých povodí. V základním návrhu odvodnění je třeba vždy posoudit příkopy 
z hlediska dostatečné kapacity pro vody z přilehlých ploch. 

Šířka dna a hloubka příkopu pozemní komunikace má činit alespoň 0,3 m. Jeho dno musí být 
umístěno nejméně 0,20 m pod úrovní přilehlé pláně. Sklony svahů určuje dle místa ČSN 736101. 
Příkopy mohou být z důvodů hydrauliky zvětšeny. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Podélný sklon příkopu musí být větší nebo rovný 0,5 %, u zpevněného dna 0,3 %.  

Zajištění dna a svahů proti erozi je třeba navrhnout podle sklonu a množství odváděné vody a její 
rychlosti.  

Opevnění příkopů musí vždy odpovídat množství a agresivitě převáděné vody.  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. Těsnění příkopů zachycujících 
a odvádějících vodu od vozovky a ploch parkovišť je nutné u příkopu procházejícího ochranným 
pásmem vodního zdroje (viz. kap. 3.4). 

4.2.2.3 Skluzy 

Skluzy svým opevněním odpovídají příkopům. Opevnění musí spolehlivě odolávat působení tekoucí 
vody. Při návrhu skluzů je nutno dodržet podmínku odolnosti opevnění minimálně na dvacetiletou 
vodu.  Vhodné jsou balvanité skluzy a skluzy s opevněním z prefa dílců navzájem svázaných. Při 
návrhu skluzů a rigolů z prefa dílců je 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 podbetonovány, je nevhodné. U skluzů nutno provést zabezpečení proti podélnému 
posunu (např. prahy) a na koncové části navrhnout vhodný tlumicí objekt (vývar), pokud to návazná 
vodoteč vyžaduje. U balvanitých skluzů není vývar nezbytný. 

4.2.2.4 Drenáže 

Drenáže jsou zařízení zachycující a svádějící podpovrchovou a podzemní vodu do vhodného místa. 
Dle potřeby mají umožnit volný průchod vody horizontálně či vertikálně.  Drén tedy nemusí být jen 
perforované potrubí, ale též i štěrková vrstva či konstrukce ze speciální geotextilie.  

Základní rozdělení je na sběrné a svodné. Z hlediska funkce mohou mít následující úkoly: 

• trvalé snižování hladiny podzemní vody;  
• zachycení a svedení prosáklé vody z konstrukční vrstvy (např. pláň u vozovek, podpatový 

drén u sypaných hrází); 
• u vodohospodářských objektů zabránit vztlaku pod nepropustnými vrstvami (zpravidla těsnění 

nádrží.); 
• drény sanační umožňují přestup vody mezi jednotlivými vrstvami (geologickými i 

konstrukčními). 
 

Drény v konstrukci vozovky jsou součástí vzorových uspořádání PK. Jejich návrh se řídí 
ČSN 73 6101.  

Odvodnění pláně se doporučuje zaústit mimo odvodňovací systém. Záchytný drén lze vyústit do 
otevřeného příkopu. 

V čistícím zařízení se při zaústění neznečištěných vod zhoršují podmínky pro čištění a zmenšuje se 
kapacita těchto zařízení. 

U PK vedoucích v extravilánu jsou nové vozovky (i rozšířené stávající) někdy vedeny po historicky 
meliorovaných pozemcích. Provedení těchto zařízení je různé. Mohou to být podrobná pera svedená 
do melioračních hlavníků, nebo to jsou drény štěrkové, nebo i „krtčí“ (vhodným nástrojem vymezený 
liniový otvor bez zapažení).  

V případě existence stávajících drenáží pod nově vedenou pozemní komunikací je nutné zamezit 
přívod vody pod násyp nebo na plochu zářezu komunikace. Drény mohou být buď nepřerušeny 
konstrukcí vozovky, kdy převádějí vodu pod vozovkou (zpravidla u nevýznamných komunikací) nebo 
přerušeny, kdy soustřeďují vodu k návodní hraně konstrukce s nebezpečím náhodného výronu. 
V tomto případě je nutné zhotovit podélný záchytný drén podél trasy PK se spolehlivým odvedením 
do vhodného recipientu. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Narušené hlavníky a zatrubněné vodoteče je nutno řešit individuálně jako přeložku.  

Záchytný drén se obvykle provádí jako drenážní potrubí v otevřené rýze se zaštěrkováním.  Jako 
potrubí je zde doporučeno užít „poloděrovaných“ trub majících sběrnou i svodnou funkci. Použití 
„celoděrovaných“ trub je možné dle místních podmínek. 

Potrubí je možno klást přímo na dno výkopu bez podsypů. Zrnitost obsypového materiálu 
(zaštěrkování) je třeba volit s ohledem na velikost otvorů použitého potrubí.  Výkopem rýhy, která by 
měla být vždy o něco hlubší než poloha podchycovaných per (obvykle 1,1m) se přeruší potrubí 
podrobné meliorace. Příchozí potrubí se, pokud je to technicky možné, zaústí na odbočku do nového 
drénu. Je možno použít řešení, kde se podchycení provede jen do štěrkové vrstvy v místě styku tak, 
aby štěrková vrstva byla navýšena nad podchycované potrubí. 

Na záchytném drénu je třeba provádět drenážní revizní šachty. Jejich umístění vyplývá z konkrétních 
podmínek. Maximální vzdálenost mezi šachtami by neměla překročit 150 m. 

Revizní šachty lze použít dle konkrétních podmínek v min. profilu 0,5 m. Profil šachty menší je 
možno připustit jen po předchozím souhlasu správce, nebo pokud se nová šachta nachází mimo 
pozemek komunikace. Je třeba dávat přednost klasickým šachtám se vstupem vyvedeným nad povrch 
terénu, což je často v rozporu s kategorickými požadavky majitele pozemku, kterému překážejí při 
obdělávání půdy. V těchto případech je možno některé šachty ukončit dostatečně hluboko pod 
povrchem. 

Předání objektu (záchytná drenáž) je nutné provést v souladu se stavebním povolením. 

POZNÁMKA: Stávající drenáže majetkově patří majitelům pozemků. Vlastnictví záchytné drenáže je 
nutné vyřešit ve správním řízení. 

4.2.2.5 Odvodňovací potrubí - srážková kanalizace 

Srážková kanalizace je podzemní trubní vedení sloužící k odvádění srážkových vod do příslušného 
vodního recipientu.  

Požadavky a podmínky pro navrhování, posuzování a provádění gravitačních stokových sítí jsou 
podrobně uvedeny v ČSN 75 6101. Sklon a profil stok se navrhuje tak aby nedocházelo k zanášení 
stok. Průřezová rychlost srážkových vod při kapacitním plnění stok by neměla přesáhnout 5 m/s. 

Při vyšších rychlostech může docházet k rychlejšímu opotřebení materiálu stěny stoky a tím 
k rychlejšímu vzniku netěsností a zkrácení její životnosti. Snížení rychlosti srážkových vod lze 
provést například snížením spádu stokového potrubí a navržením spadiště, či tlumením kinetické 
energie proudící vody v šachtách se speciálním vnitřním tvarem. 

Na gravitační stokové sítě se nesmí používat potrubí menší jmenovité světlosti než DN/ID 250 
(DN/OD 250) pro potrubí z kameniny, plastů a sklolaminátu nebo DN/ID 300 pro potrubí z jiných 
materiálů.  

Na srážkové kanalizaci se mohou vyskytovat následující objekty: 

• vpusti; 

• šachty; 
• objekty na spojení stok;  

• objekty na změnu směru stok;  
• spadiště;  

• skluzy; 

• shybky;  
• křížení; 

• proplachovací objekty; 

• měrné objekty;  
• výústní objekty; 

• zvláštní objekty na regulaci průtoku. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Vpusti 
Vpust přijímá povrchovou vodu, která přitéká rigoly nebo příkopy a odvádí ji prostřednictvím 
přípojek do sběrných stok. Vpusti všeobecně sestávají z vtokové mříže a spodního dílu. Podle odtoku 
se dělí na vpusti se zápachovou uzávěrkou nebo bez uzávěrky. U odvodnění pro čistě srážkovou 
kanalizaci není třeba používat vpusti se zápachovou uzávěrkou. 

Pro uliční vpusti se používají normované prefabrikované díly. 

Vzdálenost mezi uličními vpustmi je závislá na intenzitě návrhového deště, hltnosti mříže a 
sklonových poměrech. V místech s nejnižšími podélnými sklony je třeba podle velikosti spádové 
oblasti zřídit dostatečný počet vpustí. Jako náhradu rigolu možno použít odvodnění se štěrbinovými 
žlaby. 

Při velkém sklonu nebo velkém množství vody se umístí dvě vpusti bezprostředně za sebou nebo 
v malých vzdálenostech od sebe tak, aby mohly být napojeny na jednu kapacitní přípojku či do jedné 
šachty nebo se v příkopech navrhují tzv. horské vpusti.  

Vpusti se obvykle vestavují do průběžných rigolů nebo do kraje vozovek s obrubníkem. 

Při ukončení rigolu, například před mostem nebo portálem tunelu, je vhodné vpusti zdvojit, i když 
kapacitně vyhovují. Alternativně lze provést skluz od ukončeného příkopu do prostoru pod mostem, i 
když za „normálních“ okolností je tento mimo funkci.  Při vyloučení funkce koncové vpusti, např. 
ucpáním nebo častým poklesem kraje vozovky v místě přechodové desky mostu, může dojít k 
„přeskočení“ vpusti vodou. Ta bez jisticího podchycení, anebo při neexistenci záložního skluzu, může 
způsobit erozí u mostní podpěry značné škody. 

Mříž vpusti má být uzpůsobena tvarově tak, aby kopírovala tvar a linie odvodnění. Umisťování vpustí 
mimo vlastní rigol do tzv. zálivů, je přípustné, ale vzhledem k existenci několika nebezpečných hran 
ve směru jízdy je možno použít toto řešení jen se souhlasem následného správce komunikace. U 
směrově rozdělených komunikací s nejvyšší dovolenou rychlostí vyšší než 90 km/hod se zálivy 
z důvodu nižší bezpečnosti provozu nepoužívají. 

Vpusti se nemají umisťovat na přechodech pro chodce a cyklisty, nýbrž na návodní straně tak, aby 
voda nevtékala na přechod. 

Na autobusových zastávkách se vpusti rozmisťují dle ČSN 73 6425 (Autobusové, trolejbusové a 
tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště) 

Mříže musí odpovídat ČSN EN 124. 

V intravilánu se používají mříže, do kterých voda vtéká shora nebo ze strany. Mříže sestávají z vlastní 
vtokové mříže a rámu případně s trychtýřem a vestavěným kalovým košem. Boční vpusti mají víko a 
rám s vtokovými otvory. 

Mříž vpusti má obvykle podélné otvory, které mají být z  důvodu bezpečnosti cyklistů orientovány 
kolmo na směr jejich jízdy. 

Pro zajištění proti krádeži v rizikových místech mohou být mříže vybaveny zámkem nebo pantem, 
z kterého nejdou vyjmout (viz. Metodický pokyn Zabezpečení objektů pozemních komunikací před 
odcizením nebo úmyslným poškozením, část II). V oblastech častých krádeží se rovněž doporučuje 
přednostně užívat mříže z nekovových, z hlediska využití jako vykupované druhotné suroviny 
neatraktivních materiálů, avšak pouze pokud tyto výrobky prokazatelně splňují příslušné požadavky.  

 Liniové vpusti – žlaby s průběžnou mříží a štěrbinové žlaby 
Obě zařízení jsou vpusti s dominantním rozměrem - délkou. Žlab může mít otevřenou horní část 
krytou vtokovou mříží zpravidla průběžnou anebo může mít uzavřený profil s průběžnou nebo 
přerušovanou vtokovou štěrbinou v horní části, umožňující vtok vod. I tato štěrbina však může být 
kryta mříží, omezující průnik nečistot.  Pro celoroční odvádění vod jsou vzhledem ke své robustní 
betonové konstrukci a uzavřenosti vhodnější štěrbinové žlaby. Při volbě vhodného profilu lze jimi 
vodu odvádět téměř obdobně jako potrubím.  Z obou zařízení se zachycená voda odvádí do přípojek 
shodným způsobem, jako u klasických bodových vpustí, tj. upravenou vpustí případně i s košem na 
bahno a zápachovou uzávěrkou. Výhodou liniového tvaru vpustí je, u odstavných a parkovacích 
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ploch, jednodušší způsob návrhu vyspádování plochy. Štěrbinový žlab je pak výhodná náhrada za 
rigol na přejezdech a v úsecích malých sklonů. Nově byly vyvinuty i velkokapacitní štěrbinové žlaby, 
umožňující vedle dostatečné průtočné kapacity vytvořit i požadovanou retenci. 

Šachty 
Šachty se podle funkce dělí na revizní, spadišťové, uzavírací, rozdělovací a spojné. 

Šachty se obvykle montují z prefabrikovaných dílů nebo se instalují již jako hotový výrobek. Ve 
výjimečných případech mohou být zděné nebo betonované. Účelná může být také kombinovaná 
stavba z prefabrikovaných dílů a na místě vyrobené spodní části. Pokud se ve zvýšené horní části 
použijí betonové skruže, musí spodní zděná část dosahovat alespoň 0,15 m nad vrchol nejvyššího 
připojovaného potrubí. 

Světlý profil revizních šachet pro přístup obsluhy nesmí být menší než 1 m. U hlubších šachet je 
možno vstupní komín provést i v průměru 0,8 m. Přitom ve spodní části musí zůstat volný profil min. 
1,0 m alespoň na výšku 1,80 m (stojící dospělá postava). Vstupní komín se zpravidla ukončuje 
přechodovou skruží (kónusem). V případě mělkého uložení stoky je nutné použít místo přechodové 
skruže přechodovou zákrytovou desku tak, aby byl v šachtě vytvořen minimální světlý profil alespoň 
na výšku 1,0 m, měřeno od kantovky. V tomto případě se pak doporučuje použít poklop šachty s DN 
800 mm. Pokud ani to není možno dodržet  je šachtu nutno řešit jako „netypickou“, individuálně 
případ od případu v souhlasu s podmínkami následného správce. 

Pokud není nutný sestup obsluhy do revizní šachty, je možno užít i šachet menšího průměru, který 
však bude dostatečný z hlediska technologie potřebné pro údržbu a kontrolu systému - minimálně 
však 0,50 m. 

U šachet o velké hloubce musí být navržena provozní (např. jištění lanem) nebo stavební (např. 
odpočívadla, bezpečnostní zábradlí) opatření. Od hloubky 10 m jsou odpočívadla povinná. 

Připojení potrubí k šachtám a stavbám je třeba provádět těsnými spoji. Celá šachta až po vrch 
přechodu na poklop musí být vodotěsná. Pokud je do stěny šachty přímo vyvedena drenáž, pak se 
vodotěsnost prokazuje pouze do úrovně tohoto zaústění.  

Šachta musí být přístupná po stupačkách nebo po žebříku z nekorodujících materiálů, připevněnému 
ke svislé stěně. 

Při volbě materiálu šachet je třeba brát ohled na agresivitu okolního prostředí. 

Pokud je nevyhnutelné, aby šachta byla vestavěna do vozovky, nemá být umístěna do jízdních stop 
vozidel, přičemž poklop musí mít zajištění proti vyskočení. 

Poklop šachty musí vyhovovat normě ČSN EN 124, preferováno má být materiálové a technické 
řešení omezující riziko jejich krádeže. Pro udržení stálé teploty a omezení srážení látek rozpuštěných 
ve srážkových a zejména drenážních vodách se zpravidla používají poklopy bez větracích otvorů. 

Revizní šachty 
Revizní šachty se zřizují pro kontrolu, údržbu a větrání potrubí. Musí být umístěny podél potrubí 
v místech změny směru, profilu a sklonu potrubí, při vyústění do sběrných vedení, při křížení staveb a 
vozovek, jakož i jako mezilehlé šachty na přímých úsecích. 

Vstup revizních šachet má být dobře přístupný pro údržbu. Při návrhu i realizaci stavby je nutno dbát, 
aby svodidla neznemožňovala nebo neznesnadňovala přístup k poklopům a do šachet. 

Šachty s kombinovanou funkcí vpusti 
Kombinované šachty plní stejné úkoly jako revizní šachty, ale navíc plní funkci vpusti; proto jsou 
zakryty mříží. Mohou být umístěny do příkopů i zálivů pro vpusti. Vzdálenosti mezi nimi se volí 
podle stejných zásad jako u vpustí, rozměry a tvar jako u revizních šachet. Jsou zpravidla vybaveny 
košem jako u klasické vpusti. 

Pro zvýšení hltnosti v příkopech se mříž umísťuje až o 30 mm hlouběji, než je dno příkopu. Přechod 
na běžné opevnění příkopu je pak alespoň dvěma řadami dlažebních kostek s vyspárováním proti 
zarůstání travou. 
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Spadišťové šachty 
Spadišťové šachty se používají pro omezení rychlosti proudění, při kříženích s jinými vedeními a pro 
překonání větších výškových rozdílů na krátkých vzdálenostech. 

Při malých spádových výškách a menším odtoku mohou být spadišťové šachty vyrobeny 
z prefabrikovaných dílů. 

Pro čistě srážkovou kanalizaci pro odvodnění pozemních komunikací, pokud neslouží současně pro 
stálý průtok drenážních vod, není třeba provádět na spadištích obtok. Za stálý průtok drenážních vod 
se považují zaústěné drény sloužící pro snižování hladiny podzemních vod, nikoli obvykle zaústěné 
drény v  podkladních vrstvách konstrukce vozovky. 

Použití spadišťové šachty omezuje rychlost vody v potrubí při vysokém podélném spádu. Ke stejnému 
účelu lze užít i šachet se speciálním vnitřním tvarem umožňujícím tlumit kinetickou energii přitékající 
vody. 

Šachty spojné, rozdělovací a uzavírací 
V těchto případech jde vždy o speciální úpravu spodní části revizních šachet uzpůsobenou pro daný 
účel. Rozhodující pro podrobný návrh těchto zařízení jsou především hydraulické požadavky 
převáděné vody.  

Uzavírací šachty jsou u dálničních kanalizací především součástí havarijního zabezpečení. Stavítka v 
šachtách jsou uzavíratelná s nutností nebo bez nutnosti vstupu do šachty. Při návrhu je třeba 
z bezpečnostních důvodů dávat přednost uzavírání z úrovně terénu.  Konstrukce a materiálové řešení 
havarijních stavítek musí garantovat dlouhodobou životnost a spolehlivost, maximální vodotěsnost a 
odolnost vůči koncentrovaným ropným produktům. Místo pro osazení této šachty musí být voleno 
s ohledem na dobrou přístupnost a musí být vždy označeno v terénu příslušnou značkou (viz. 4.7.2). 

Šachty sdružené  
Z jedné revizní šachty může být zpřístupněno i několik potrubí. Zpravidla se jedná o splaškové a 
srážkové stoky nebo srážkové stoky a drenážní systém (např. v tunelu). Speciálním provedením 
sdružené šachty musí být zamezen styk obou médií. 

4.3 Stavby pro vsakování srážkových vod  

4.3.1 Všeobecně 

Vsakování srážkových vod z PK rámcově upravuje §5  254/2001 Sb. (vodní zákon) v souladu se 
stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou. Pro návrh zařízení slouží norma ČSN 75 9010 a 
TNV 75 9011. Některá zařízení jsou uvedena též i ve vzorových listech VL 2.2.  

Podmínkou pro návrh vsakování srážkových vod je znalost geologických a hydrogeologických 
poměrů. Přírodní poměry se dle ČSN 75 9010 dělí na jednoduché a složité a samotná stavba podle 
velikosti odvodňované plochy na nenáročnou a náročnou. Podle uvedených kritérií se určuje 
náročnost geologického průzkumu a ostatních podkladů. 

Z geologického hlediska je nutná znalost vsakovacích schopností půdního a horninového prostředí, 
která určuje velikost potřebné vsakovací plochy vsakovacího zařízení (čím větší je koeficient vsaku, 
tím menší může být tato plocha) a znalost hloubky hladiny podzemní vody, která limituje možnou 
hloubku vsakovacího zařízení (dle ČSN 75 9010 by úroveň základové spáry vsakovacího zařízení 
měla být alespoň 1,0 m nad maximální hladinou podzemní vody). Pro výběr technického a 
konstrukčního řešení vsakovacího zařízení je nutné znát také mocnost špatně propustných krycích 
vrstev nad půdním a horninovým prostředím, do něhož se vsakuje. 

Volba technické řešení způsobu vsakování závisí především na prostorových možnostech umístění 
vsakovacího zařízení (vsakovací plocha, retenční objem) a na poměru připojené redukované 
odvodňované plochy a vsakovací plochy vsakovacího zařízení, který ovlivňuje hydraulické zatížení 
vsakovacího zařízení a tím i jeho čistící účinek. Při sklonech terénu více jak 5 % je povrchové 
vsakování (zejména plošné) často nevhodné či nemožné. 
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Při návrhu a realizaci objektů vsakování je nutné dodržet zásady pro volbu filtračních materiálů tak, 
aby byly zajištěny požadované hydraulické charakteristiky. Také při návrhu složení vegetačního 
porostu je nutné přihlédnout k možnostem porostu podporovat infiltrační schopnost objektu a odolat 
změnám stupně nasycení filtračního prostředí. 

4.3.2 Přípustnost zasakování 
Pokud není zákonný důvod pro zákaz vsakování v dané lokalitě (například v ochranných pásmech 
vodních zdrojů a pod), je třeba prověřit možnosti vsakování srážkových vod.  

ČSN 75 9010 rozděluje vody k zasakování na povrchové vody přípustné a podmínečně přípustné. Pro 
PK a parkoviště pro vozy do 3,5 t a autobusy jsou tyto vody podmínečně přípustné. Komunikace pro 
pěší a cyklostezky stejně tak i malé plochy příjezdů k domům a individuálních garáží a stavby pro 
individuální rekreaci patří do kategorie vod přípustných. 

Přípustné vody lze zasakovat přes nenasycenou oblast bez předchozích opatření (bez předčištění, 
popř. pouze po zachycení splavenin. 

U podmínečně přípustných srážkových povrchových vod je nutno při návrhu vsakování aplikovat 
vhodný, pokud možno fyzikální způsob předčištění a to podle druhu znečistění a typu vsakovacího 
zařízení. 

Podrobnější údaje jsou uvedeny v čl. 5.2 ČSN 75 9010. 

4.3.3 Umístění vsakovacích zařízení 
Zařízení ovlivňuje hladinu podzemní vody, proto musí být vždy posouzeno, zda nějakým způsobem 
neovlivní zařízení a stavby v okolí.  ČSN 75 9010 uvádí v příloze C výpočet odstupové vzdálenosti 
zařízení od budov. 

Úroveň základové spáry vsakovacího zařízení by měla být alespoň 1,0 m nad maximální hladinou 
podzemní vody. 

4.3.4 Způsoby předčištění srážkových vod 
Podle zvoleného způsobu vsakování je nutné předem srážkovou vodu náležitě předčistit.  

Způsoby předčištění srážkových vod pro účely vsakování a jejich účinnost pro různé druhy znečištění 
je podrobněji popsána v TNV 75 9011 příloha D. Jednotlivé způsoby předčištění lze v případě potřeby 
kombinovat. 

Zachycení hrubých nečistot 
U PK tento způsob představuje zachycení hrubých splavenin na mřížích a v kalových koších vpustí 
a lapačů splavenin. 

Odbourávání přírodními procesy  
Tento způsob předčištění lze realizovat například vsakováním přes vegetační vrstvu. Pro PK je zde 
možno použít vsakovacích příkopů, nebo alternativně vsakovací krajnici s využitím přilehlého 
svahu. Tyto zařízení nemusí sloužit jen pro samotný vsak, ale i pro zachycení vody a její odvedení 
do odvodňovacího systému. Příkladem těchto zařízení je drenážní rýha vyplněná kamenitým 
materiálem a drenážní trubkou pro odvod vody ve dně. Rýha je doplněna vodotěsnou izolací 
s přímým navázáním na pláň PK proti místnímu vsaku i průsaku do okolí. Pokud v rýze nahradíme 
kamenitý materiál a trubku plastovými bloky, může se retenční schopnost této konstrukce 
významně zvýšit, avšak na úkor samočistících procesů. 

Gravitační separace látek 
Oddělení pevných látek sedimentací je základní způsob čistění a podmínka dlouhodobé funkčnosti 
vsakovacího zařízení. K zachycení písků a kalů je však nutno vytvořit dostatečný prostor přístupný 
pro čištění. Nelze jen prohlásit poslední šachtu před zaústěním do vsaku za sedimentační. Oddělení 
kapalin rozdílné hustoty se používá především pro látky lehčí než voda, např. v odlučovačích 
lehkých kapalin.  
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Filtrace  
Jde obvykle o poslední stupeň čištění v odlučovačích lehkých kapalin.  

Koalescence je splývání disperzních částic ve větší celky, což umožňuje jejich rychlejší separaci. 
Koalescenční filtry jsou v praxi často používány z důvodu nižších nároků na údržbu, než jakou 
vyžadují adsorpční filtry. Viz. 4.6 zařízení pro dočištění vod. 

Mechanická filtrace přes pískové a štěrkové filtry či geotextilie slouží pro zachycení hrubých a 
jemných částic. U těchto filtračních zařízení je nezbytná jejich ochrana pomocí předřazeného 
sedimentačního zařízení odstraňujícího usaditelné a plovoucí látky. Tloušťka filtrační vrstvy a 
zrnitost materiálu těchto filtrů se navrhuje dle očekávaného zatížení, přičemž filtrační rychlost by 
neměla přesáhnout 15 m/h. Geotextilie z polypropylenu, polyetylenu nebo polyesteru mohou být 
použity také jako mechanická ochrana dalších stupňů čištění nebo podzemních vsakovacích 
zařízení. Nevhodné jsou v případě přítomnosti biologicky rozložitelných organických látek ve 
vodě. Použít lze jen mechanicky zpevněné textilie s propustností minimálně 10-3 m/s. Tkané nebo 
tepelně zpevněné textilie nesmějí být použity. 

Adsorpční filtrace je separační proces, jehož principem je hromadění odlučované látky (adsorbátu) 
na povrchu pevné látky (adsorbentu) účinkem mezipovrchových přitažlivých sil. Při zvýšených 
nárocích na ochranu půdy a podzemní vody je možno ji i předřadit před povrchové plošné 
vsakování. Trvalé využití adsorpce je nutné zvážit s ohledem na náročnou a nákladnou údržbu 
těchto zařízení. 

Viz. 4.6 zařízení pro dočištění vod. 

4.3.5 Bezpečnostní přeliv 
Bezpečností přeliv vsakovacích zařízení slouží k odvedení srážkových vod při překročení retenční 
kapacity zařízení. Vodu z bezpečnostního přelivu je třeba odvádět bez vzniku škod. Voda může být 
odváděna do dalšího vsakovacího zařízení, vodního toku, kanalizace nebo jiného recipientu. Zaústění 
vod do vodního toku je možné jen se souhlasem správce vodního toku a dle jeho podmínek. Velmi 
častý případ je vsakování ve městě, kde existuje stávající jednotná, nebo i srážková kanalizace, ale je 
málo kapacitní. Bezpečnostní přeliv ze vsakovacího zařízení lze do stávající srážkové kanalizace 
zaústit jen za podmínek provozovatele uvedené kanalizace a za předpokladu, že je pro napojení na 
tuto kanalizaci volná kapacita. Dále je vsakovací zařízení obvykle navrhováno v místech, kde není 
vodu možno pustit jinam. Bezpečnostní přeliv ve formě zvláštního zařízení není u těchto zařízení 
povinný. Může ho nahradit jiný způsob přetečení vody například zpětným vzdutím do vpusti 
v příkopu nebo výtok poklopem šachty na terén. Vždy je však nutno tuto okolnost uvést a v návrhu 
projektu vždy zmapovat cestu vody s prokázáním, že tato voda nezpůsobí škody na majetku a bude i 
svou případnou hladinou splňovat další požadavky, především vztah k budované i stávající PK dle 
bodu 4.8.1. 

4.3.6 Vsakovací zařízení 
V praxi jde o vytvoření prostory, která musí splňovat dvě základní funkce. První je vytvoření 
prostředí pro možnost přechodu akumulované vodu do půdního a horninového prostředí. Druhou 
základní funkcí je retence, tedy možnost akumulovat vody v případě kdy množství vsakující se vody 
je menší než množství vody přitékající. Další obvyklou funkcí je předčištění vody. 

Přednostním způsobem vsakování je povrchové vsakování přes souvislou zatravněnou humusovou 
vrstvu. Tento způsob je vhodný pro odstraňování všech typických druhů znečištění obsažených v 
přípustných a podmínečně přípustných srážkových vodách. 

Vsakovací zařízení se dle ČSN 75 9010 dělí na povrchová, podzemní a kombinovaná. Příklady 
vsakovacích zařízení jsou uvedeny v ČSN 75 9010 příloha B a TNV 75 9011 příloha F. 

U jmenovaných objektů je nutné zajistit pravidelnou údržbu včetně porostu vegetace. U vsakovacích 
objektů se doporučuje provádět v pravidelném intervalu kontrolu změn infiltračních schopností 
měřením. 

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

Plošné zasakování je zasakování rozložené na relativně větší ploše, při kterém nedochází ke 
krátkodobé retenci. Plošná vsakovací zařízení se navrhují jako plochy se zatravněnou humusovou 
vrstvou se sklonem nejvýše 1:20.  Přítok je řešen jako plošný z přilehlé zpevněné plochy. V případě 
potřeby lze plošné vsakování předřadit před další objekt pro nakládání se srážkovými vodami a to 
jako vhodné řešení pro snížení objemu přitékajících srážkových vod a pro jejich předčištění.  

4.3.6.2 Vsakovací průleh 

Zasakovací průleh je mělce tvarovaná prohlubeň v terénu, se zatravněnou humusovou vrstvou, určená 
k zasakování srážkových odtoků s krátkodobou nadzemní retencí. Delší zadržování vody zvyšuje 
riziko snížení vsakovací schopnosti průlehu a úhynu vegetačního krytu. Vsakování v průlehách se 
používá tehdy, pokud není k dispozici dostatečně velká nebo dostatečně propustná plocha k plošnému 
vsakování. 

Svahy průlehu se navrhují ve sklonu 1:3 a neměly by přesáhnout sklon 1:2. Hloubka zadržené vody v 
průlehu se doporučuje do 0,3 m. 

Preferovaným způsobem přívodu vody do průlehu je plošný přítok přes zatravněnou plochu. Při 
soustředěném přítoku ze zpevněné plochy je zpravidla nutné navrhnout opevnění v místě zaústění 
přívodu a zvážit nutnost předčištění pro zamezení kolmatace. 

Průlehy, které jsou navrženy jako liniové stavby a jejichž dno je navrženo v určitém sklonu, by měly 
být rozděleny na více celků zemními hrázkami tak, aby nebyla narušena stabilita průlehu. Tím se 
zvyšuje čisticí schopnost průlehu, snižuje se riziko eroze půdní vrstvy průlehu a omezuje se riziko 
kolmatace průlehu nerozpuštěnými látkami. 

4.3.6.3 Vsakovací průleh-rýha 

Vsakovací objekt průleh-rýha je zařízení k zasakování srážkových odtoků sestávající ze zatravněného 
průlehu a rýhy vyplněné štěrkovým materiálem, která je umístěna pod ním. Tato kombinace objektů 
se navrhuje tam, kde je nutné nedostatečnou vsakovací schopnost půdního a horninového prostředí 
vyvážit zvýšeným vsakovacím výkonem do propustnějších půdních vrstev a větším retenčním 
objemem. Jedná se o dva samostatné retenční prostory s vlastními režimy plnění a prázdnění. 

Štěrkový materiál v rýze by měl mít zrnitost 16/32 mm. Prostor rýhy může být vyplněn také 
prefabrikovanými bloky. 

Vsakovací průleh-rýha v půdním a horninovém prostředí s nedostatečným vsakovacím výkonem 
vyžaduje odvádět regulovaný odtok srážkových vod do vod povrchových. U vsakovacího zařízení 
průleh-rýha s regulovaným odtokem je rýha odvodněna drenážním potrubím zakončeným regulátorem 
odtoku. 

Zařízení musí mít samostatné bezpečnostní přelivy pro průleh a rýhu. Bezpečnostní přeliv průlehu 
musí být chráněn před vniknutím nečistot do potrubí s ohledem na připojený regulátor průtoku. 
Úroveň bezpečnostního přelivu rýhy by neměla přesáhnout úroveň horní strany stavební konstrukce 
rýhy. 

4.3.6.4 Vsakovací nádrž 

Vsakovací nádrž je objekt s výraznou retenční funkcí se vsakováním přes zatravněnou humusovou 
vrstvu. Jde o zařízení používané často pro větší odvodňované plochy nebo zařízení pro více pozemků 
s předřazenými zařízeními na jednotlivých stavebních pozemcích.  

Maximální sklon svahů nádrže může být 1:2. S ohledem na bezpečnost pohybu osob a živočichů by 
sklon svahů nádrže neměl být větší než 1:4. Hloubky nadržení ve vsakovacích nádržích se pohybují v 
rozmezí 0,3 m až 2,0 m 

Objekt bezpečnostního přelivu může být řešen i jako sdružený objekt s regulovaným odtokem. 

Při soustředěném přítoku ze zpevněné plochy je zpravidla nutné navrhnout opevnění v místě zaústění 
přívodu a zvážit nutnost předčištění pro zamezení kolmatace. 

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

Vsakovací rýha je hloubené liniové vsakovací zařízení vyplněné propustným štěrkovým materiálem 
zrnitosti 16/32 mm, s retencí a vsakováním do propustnějších půdních a horninových vrstev. Zařízení 
se používá pro málo znečištěné zpevněné plochy. 

Přítok do vsakovací rýhy je nejlépe řešit plošně, přes zatravněný pás, čímž je zajištěno předčištění. Při 
vsakování v rýze s podpovrchovým přívodem je nutné před vstupní šachtu předřadit předčistící 
zařízení na zachycení hrubých a jemných nerozpuštěných látek s ohledem na kolmataci objektu. Pro 
ochranu objektu je vhodná vrchní filtrační vrstva a geotextilie.  

Podzemní vsakovací rýha s regulovaným odtokem je odvodněna drenážním potrubím zakončeným 
regulátorem odtoku a bezpečnostním přelivem. Před vstupní šachtu je nutné předřadit předčištící 
zařízení na zachycení hrubých a jemných nerozpuštěných látek s ohledem na kolmataci objektu. 
Úroveň bezpečnostního přelivu rýhy by neměla přesáhnout úroveň horní strany stavební konstrukce 
rýhy.  

4.3.6.6 Vsakovací (sběrný, retenční) příkop komunikace 

Toto zařízení je přímou součástí silničního tělesa. Jde o kombinaci vsakovací rýhy a příkopu 
komunikace. Toto zařízení může sloužit pro zachycení a odvedení vody v kombinaci s přímým 
vsakem vody do podloží (netěsněný příkop) či jen pro zachycení a odvedení vody s využitím 
retenčního prostoru příkopu. 

Při návrhu nové komunikace je nutno posoudit kolik vody se v případě netěsněného silničního 
příkopu může vsakovat přímo na místě a kolik může odtékat dále do recipientu. Vždy je nutno 
posoudit zda voda vsakovaná v příkopu nemůže způsobit škody na okolních nemovitostech a 
zařízeních.  

Vsakovací příkop slouží nejen pro odvodnění konstrukčních vrstev silnice, ale také zajišťuje odvádění 
srážkových vod z povrchu komunikace. Příklad zařízení je uvedeno ve vzorových listech VL 2.2. 

POZNÁMKA: Příkopy na starých komunikacích fungují při vhodných geologických podmínkách jako 
vsakovací. Teprve voda, která se na místě nevsákne, odtéká příkopem dále. Není důvod nepoužívat 
tento princip i pro komunikace nové tam, kde vsakovaná voda neohrožuje těleso ani prostředí v okolí 
komunikace.   

V případě přímého vsaku je níže označená nepropustná fólie nahrazena za propustnou (obr. 1). 
Použitím bloků lze navýšit retenční prostor příkopu (obr. 2). 

 

 
 
Obr. 1 – Detail vsakovacího příkopu komunikace 
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Obr. 2 – Detail vsakovacího příkopu s použitím vsakovacích bloků 
 
4.3.6.7 Vsakovací šachta 

Vsakovací šachty slouží k bodovému vsakování a jejich využití je možné pouze u vymezených typů 
odvodňovaných ploch (viz. TNV 75 9011 tabulka B.1). 
Před vsakovací šachtu je nutné předřadit prvek pro předčištění srážkových vod, např. kalovou jímku s 
nepropustným dnem a stěnami, filtrační šachtu či jiný objekt dle povahy znečištění srážkových vod. 

Detaily technického návrhu řeší ČSN 75 9010. 

4.4  Stavby pro zadržování srážkových vod 

4.4.1  Všeobecně 
Stavbami pro zadržování povrchové vody jsou retenční nádrže a také zvětšené profily příkopů nebo 
kanalizací. Tyto stavby mají za úkol zadržet povrchovou vodu a řízeně ji vypouštět do recipientu tak, 
aby se vyloučilo jeho hydraulické přetížení. 

Nádrž pro zadržování srážkové vody se skládá zpravidla z těchto částí: 

• retenční prostor pro akumulaci zadržené vody. Retenční prostor rozdělujeme na ovladatelný a 
neovladatelný. Ovladatelný prostor po hranu bezpečnostního přelivu je regulovatelně 
vypustitelný, neovladatelný je prostor nad úrovní bezpečnostního přelivu; 

• regulační zařízení pro limitování průtoku odváděné vody; 
• bezpečnostní přeliv; 
• výtok u dna pro vypouštění vodní nádrže pro účely údržby. Ten je obvykle spojen do jednoho 

celku s výše uvedeným regulačním zařízením. 
 

Stavby pro zadržování povrchové vody je třeba vhodně tvarovat a začlenit je do okolní krajiny.  

Výstavba zařízení pro zadržování povrchové vody musí být dokončena nejpozději v termínu ukončení 
výstavby odvodňovacích zařízení. 

Konstrukční provedení nádrže pro zadržování srážkové vody je závislé na místních podmínkách, 
zejména na nabídce volných ploch a na nutném objemu nádrže a také na výškových poměrech a 
úrovni hladiny podzemní vody.  Je tedy třeba rozhodnout, zda v konkrétních podmínkách bude 
výhodnější otevřená nebo uzavřená nádrž, zda to v případě otevřené nádrže bude zemní nebo 
betonová nádrž, zda bude nádrž provozována s trvalou vodní hladinou (např. rybník) nebo jako suchá 
nádrž (s vodou pouze při dešti), zda je nutná a jak veliká má být předsazená sedimentační nádrž a zda 
bude obsah nádrže po naplnění vypouštěn přirozeným spádem nebo bude uměle odčerpáván čerpadly.  

Vzhledem k jejich přirozeně přírodnímu charakteru je třeba dávat přednost otevřeným zemním 
nádržím s trvalou hladinou vody. Vzhledem k tomu, že nádrže musí být pravidelně kontrolovány a 
čištěny, je třeba zajistit příjezdové cesty pro vozidla údržby. 
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O nutnosti těsnění nádrže je třeba rozhodnout dle konkrétních podmínek. Těsnění je nutné například 
v zónách pro ochranu vodních zdrojů nebo u zařízení s trvalou hladinou tam, kde podloží není 
dostatečně nepropustné a v případech zvýšené možnosti havarijního znečištění. V případech, kdy se 
dokumentovaná či předpokládaná úroveň hladiny podzemní vody pohybuje nad úrovní dna 
projektované nádrže, je potřeba tuto skutečnost zohlednit v návrhu konstrukce dna, případě v návrhu 
drenážního systému. Cílem je vyloučit poškození těsněného dna vztlakem podzemních vod či snížení 
retenční kapacity nádrže v důsledku průsaku podzemních vod. Výrazný pohyb hladiny podzemní 
vody je možno předpokládat zejména v propustném prostředí štěrkopísčitých sedimentů říčních teras, 
kde hladina podzemní vody komunikuje s hladinou vody v řece i při povodni. 

Vypouštění nádrže při dostatečném spádu má být řešeno samospádem. Regulační zařízení by mělo 
před uvedením bezpečnostního přelivu nádrže do funkce propouštět při vyšší hladině pouze takový 
odtok, který je přípustný pro další odvodňovací zařízení nebo recipient. Z důvodů provozní 
spolehlivosti a údržby je třeba dávat přednost pouze takovým regulačním zařízením, která pracují bez 
pomocné energie a pohyblivých dílů. Například: 

• škrticí otvor; 
• škrticí trať; 
• vírový ventil; 
• přeliv. 

 
Škrticí otvory je třeba vhodným způsobem, třeba umístěním česlí, chránit před ucpáním. 

Pokud je třeba nějakým způsobem předčistit povrchové vody z  pozemních komunikací, je možno 
použít kombinace nádrže pro zadržování srážkové vody a sedimentační nádrže. 

Pokud není možno gravitačně vypouštět nádrž do vhodného recipientu, je třeba nádrže pro zadržování 
srážkové vody vyprazdňovat s potřebnou rychlostí a spolehlivostí pomocí čerpadel. 

Jelikož srážky, které byly přijaty za základ pro dimenzování, mohou být občas překročeny, je třeba si 
ověřit, jaký vliv bude mít hydraulické přetížení na stavbu. 

Zpravidla je zapotřebí bezpečnostní přeliv, aby byla stavba chráněna před poškozením. Konstrukční 
provedení přelivu záleží na místních okolnostech. Vodu z bezpečnostního přelivu je třeba odvádět bez 
vzniku škod. Pokud je to třeba, musí se odtoková cesta prozkoumat. 

Je vhodné předřadit nádrži na zachycování srážkové vody sedimentační nádrž, neboť velký retenční 
prostor se čistí obvykle hůře než menší prostor předřazeného předčištění. V předřazené nádrži by 
mělo být zachyceno i havarijní znečištění. 

V případě potřeby lze pomocí kombinace retenční a čisticí funkce nádrží minimalizovat záborové 
plochy. 

Při hledání stanoviště je třeba kromě hydraulických hledisek brát ohled i na tato kriteria: 

• poloha mimo záplavové území vodních toků; 
• využití ploch s co možná nejnižší kvalitou biotopu; 
• z důvodů snadné údržby a dostupnosti je třeba polohu zařízení volit v blízkosti existujících 

nebo nově budovaných cest; 
• umístění nádrží s trvalou vysokou hladinou zadržené vody v prostorech, které jsou ze všech 

stran obklopeny pozemními komunikacemi, může vyvolat problémy s ochranou 
obojživelníků. Je zde proto nutno budovat zábrany a migrační cesty; 

• je třeba usilovat o propojení s okolní krajinou. 

4.4.2 Bezpečnostní přeliv 
Bezpečnostní přeliv retenčních zařízení slouží k odvedení srážkových vod při překročení jejich 
retenční kapacity. Vodu z bezpečnostního přelivu je třeba odvádět bez vzniku škod. Voda může být 
odváděna jednak do dalšího zařízení (vsakovací, retenční), vodního toku, kanalizace nebo jiného 
recipientu. Zaústění vod do vodního toku je možné jen se souhlasem správce vodního toku a dle jeho 
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podmínek. V případě zaústění vod do stávající srážkové kanalizace je nutné dodržet podmínky 
provozovatele uvedené kanalizace. 

4.4.3 Otevřené nádrže  
Otevřené nádrže pro zadržování srážkové vody mohou být uspořádány jako suché nádrže bez stálého 
nadržení nebo jako nádrže s trvalou hladinou vody. Navrhují se buď se šikmými bočními stěnami, 
nebo se svislými bočními stěnami. 

Otevřené nádrže pro zadržování srážkové vody se šikmými bočními stěnami jsou zajištěny 
zatravněním (zemní nádrže), zatravněním se zpevněním vhodnými prefabrikovanými prvky, dlažbami 
nebo pohozem z kamene. Svahy s trávníkem bez jiného zpevnění nemají mít větší sklon než 1:1,5. Ze 
statických, ekologických či jiných důvodů se mohou požadovat svahy s ještě menším sklonem. U 
prefabrikovaných zpevňovacích systémů je výhodné preferovat řešení, která umožňují spojení 
jednotlivých dílů způsobem připouštějícím mírné deformace v důsledku poklesu podloží a ztěžujícím 
krádeže jednotlivých prefabrikátů.  

Dno suchých nádrží se zajišťuje obvykle zatravněním, nebo jiným vhodným způsobem - například 
pohozem z kamene nebo tvárnicemi. U suchých nádrží s plochým dnem musí podélný sklon dna činit 
0,5 % až 1 % a příčný sklon nesmí být menší než 1 %. V suchých nádržích s plochým dnem se 
provede průběžná zpevněná strouha (mateční strouha), jejíž odtok se dimenzuje tak, aby odpovídal 
výkonu regulačního zařízení. 

Nádrže s trvalou hladinou je třeba budovat pokud možno jako malé vodní nádrže. Hloubka vody při 
trvalém stavu má činit mimo pobřežní zóny alespoň 1 m.  

V oblasti trvalé hladiny je třeba návodní svah opevnit s ohledem na vlnobití (tam kde přichází v 
úvahu).  Dno přívodního potrubí nemá ležet níž než je hladina stálého nadržení (nebezpečí zahlcení, 
zamrznutí). 

Svislé stěny nádrží pro zadržování srážkové vody se obvykle vyrábějí ze železobetonu (monolitický 
beton nebo prefabrikované díly) Dno těchto nádrží se obecně navrhuje ze železobetonu. Je třeba 
zajistit, aby do nádrží nemohla spadnout zvířata. Je také třeba instalovat zařízení pro výstup 
obojživelníků (na neosluněné straně). 

V návrhu nádrže je třeba pamatovat také na to, že tyto mohou plnit funkci životního prostoru pro 
rostliny i živočichy a tomu případně přizpůsobit volbu potřebné plochy i tvarování a dimenzování 
nádrží. 

Pro údržbu nádrží je třeba zajistit přístupové a případně i příjezdové cesty vhodné konstrukce. 

4.4.3.1 Nádrže s trvalou hladinou 

Tyto otevřené nádrže se vyznačují tím, že mají oblast, která je trvale pod vodou. Svou povahou se co 
nejvíce blíží přirozeným nádržím se stojatou vodou. Při jejich dimenzování je třeba uvažovat potřebu 
dodatečného prostoru pro vegetaci.  

Výhody zemních nádrží, blížících se svým provedením přírodním útvarům, spočívají v tom, že svým 
tvarem mohou dobře zapadnout do krajiny a sloužit pro mnoho živočichů a rostlin jako jejich životní 
prostor. Mimoto rostliny vodní a částečně zatopené zóny uklidňují proudění a tím podporují 
sedimentační a čisticí procesy. Vzhledem k blízkosti charakteru této konstrukce s přírodou nejsou 
obvykle dodatečná kompenzační opatření zapotřebí.  

Při předřazení sedimentační nádrže lze pravidelné údržbářské úkony a s nimi spojené negativní vlivy 
na „rybniční biocenózu“ do značné míry vyloučit. 

Při návrhu těsnění je třeba ověřit možnosti použití těsnění z minerálních půd a půdních směsí a 
případně jim dát přednost před těsnicími pásy z umělých hmot nebo geosyntetickými hlinitými 
těsnicími pasy. 

K dojmu přirozené zemní nádrže přispívá tvarování území s nepravidelnými obrysy břehů, které mají 
střídavé sklony, zakulacené křivky a mají větší podíl ploch s nízkým sklonem (1:4 až 1:6). Podíl 
mělkých stojatých vod je však třeba omezit vzhledem k možnému výskytu komárů. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Také vegetační zóny by měly do značné míry odpovídat přírodnímu prostředí stojaté vody. Ve vodní a 
částečně zatopené zóně dostačuje iniciační osázení, protože zde obvykle rychle probíhá rozvoj 
přirozené vegetace. Pokud je to stavebně proveditelné, měla by voda ze sedimentační nádrže 
přecházet do trvale zatopené nádrže v široké ploše a protékat při tom přes území porostlé rákosím a 
ostřicí. Z důvodů ochrany před erozí může být vhodné použít v zóně proudící vody rostlinné koberce. 

Vysazování stromků nad částečně zatopenou zónou je třeba provádět tak, aby vznikaly zastíněné a 
slunečné části břehů. Vhodnou volbou a uspořádáním stromů je však třeba vyloučit škody na 
technických zařízeních (například na vstupních a výstupních stavbách), které mohou vzniknout 
v důsledku vývoje kořenů. Vzrostlá vegetace pak nesmí znemožňovat přístup pro kontrolu a údržbu. 

Příjezdové a manipulační cesty je třeba pokud možno ozelenit. Potřebné oplocení je nutno začlenit do 
krajiny (například pomocí křoví a popínavých rostlin), aby se dosáhlo harmonického přechodu do 
okolní krajiny. 

Základní podmínkou pro návrh tohoto typu nádrží je ovšem nutnost alespoň takového přísunu vody, 
který uhradí ztráty způsobené výparem a vsakem do podloží.  V návrhu nádrže je potřeba prokázat 
odkud bude dotována voda pro stálé nadržení. 

4.4.3.2 Nádrže bez trvalé hladiny vody – suché poldry 

Suché nádrže se vyznačují střídáním období, kdy je nádrž více čí méně zatopena a kdy je nádrž bez 
vody nebo s minimální hladinou. 

Je třeba rozlišovat mezi: 

• utěsněnými nádržemi, které se vyprazdňují přes regulační zařízení; 
• neutěsněnými nádržemi, které se sice také vyprazdňují přes regulační zařízení, ale umožňují i 

vsakování; 
• neutěsněnými zadržovacími prostory, které se vyprazdňují přes vsakovací plochy, tvořícími 

část vsakovacího zařízení (pro vyloučení kolmatace je třeba předřadit sedimentační nádrž). 
 

Vsakovací poldr (zdrž) je v zemi vyhloubené zařízení k povrchovému zasakování srážkových odtoků 
při výškách vzdutí nad 0,5 m.  

4.4.4 Uzavřené nádrže  
Uzavřené nádrže pro zadržování srážkové vody se užívají především tehdy, když se nedá vyloučit 
hygienické ohrožení nebo z jiných důvodů (např. nedostatek plochy v daném místě, hloubka) a 
prostorové přemístění nepřichází v úvahu. Při volbě tvaru nádrže jsou rozhodující hydrotechnická a 
statická hlediska. V případě komor, které se při dešti plní postupně, je pracnost čištění menší, protože 
při malém dešti se znečistí pouze přední komory. 

U uzavřených nádrží pro zadržování srážkové vody umístěných na zelených plochách se doporučuje 
rozprostřít půdní vrstvu o tloušťce 0,8 m nebo víc, aby bylo možno provést osázení rostlinami. 

Nádrže pro zadržování srážkové vody musí být vybaveny pevně zakotvenými zařízeními pro výstup, 
aby bylo možno na všech místech dna nádrže provádět bez nebezpečí údržbu a čištění. Výstupní 
zařízení musí sahat až na dno nádrže. Vstupní a pracovní otvory musí být trvale dobře přístupné a 
uzávěry snadno ovladatelné. Otvory musí být tak velké, aby bylo možno z nádrže odstranit veškerý 
zachycený materiál, který neodplave. 

Pro uvolnění ucpaného odtoku je třeba nad odtokem zajistit pracovní otvor. Jelikož v naplněné nádrži 
lze vstoupit pouze k hladině, je třeba připevnit v příslušné výšce pracovní plošinu. 

Uzavřené nádrže pro zadržování srážkové vody musí být vybaveny dostatečně dimenzovanými 
větracími otvory. Tyto slouží nejen k odvětrání stojící vody, ale též pro připouštění a odpouštění 
vzduchu strženého vodou při průtoku. 

Mezi uzavřené nádrže pro zadržování vody lze zařadit i úpravu kanalizace vytvořením potřebného 
retenčního prostoru zvětšením dimenze části trati se zařízením na omezování nebo limitování odtoku, 
které je umístěno v šachtě v koncové části zvětšeného úseku. I zde je nutno navrhovat bezpečnostní 
přeliv. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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4.4.5  Retenční příkopy 
Lze rozdělit na dva typy dle konstrukce: 

• retenční příkopy jako samostatné objekty; 
• retenční opatření na příkopech pozemních komunikací.  

 

Stavební zásady pro retenční příkopy jako samostatné objekty jsou obdobné se zásadami popsanými 
v 5.2. Příkopy jsou stavebně rozděleny na dvě samostatné části – samostatnou část retenční a jí 
předřazenou část havarijní s ukončením klasickou nornou stěnou. Tato část se provádí plně zatěsněná 
dle zásad provedení pro havarijní příkopy s nornými stěnami. 

U retenčních opatření na příkopech pozemních komunikací je základním principem celkové 
zpomalení odtoku vody z komunikace při přívalové srážce a tím snížení odtokové špičky odváděné do 
recipientu. Zpomalením odtoku se snižuje u liniové stavby velikost zasažené plochy po dobu 
omezeného trvání deště (15 minut). 

Při návrhu systémem odvodnění rozsáhlých zpevněných ploch může být výhodné využít nově 
vyvinuté velkokapacitní štěrbinové žlaby s integrovanou regulací odtoku. 

4.4.6 Retenční nádrže v inundačních územích 
V případech, kdy komunikace vede podél vodních toků za ochrannými protipovodňovými hrázemi, 
mohlo by být po dobu povodně vyřazeno z činnosti z výškových důvodů částečně nebo úplně 
odvodnění komunikace. Pro tento případ je možno vodu buď čerpat, nebo ji zachytit do záchytných 
nádrží, kde je zadržena do opadnutí povodně. Retenci možno kombinovat i s případným čerpáním. 

U těchto nádrží je obzvláště nutno přesně stanovit průběh stoupání hladiny podzemní vody s 
nástupem povodně a systém navrhnout tak, aby se nádrž, která je po většinu času prázdná, nezaplnila 
výrony podzemní vody právě v době, kdy je potřeba pro vody z odvodnění komunikace.  

Zamezit zpětnému zaplnění retenčních prostor vodou z vodoteče, například pomocí zpětné klapky, je 
možno pouze v případech, kde vzestupem hladiny podzemní vody nedojde k poškození těsnění 
nenaplněné nádrže.  

4.4.7 Bezpečnostní opatření 
 

4.4.7.1 Pomůcky pro výstup 

U nádrží blízko pozemní komunikace je nutno zajistit ochranu vozidel proti zřícení do nádrže. Pro 
ochranu osob je doporučeno navrhnout pomůcku pro výstup, která může mít tvar zábradlí nebo 
schůdků a která musí sahat alespoň 1 m pod a 0,8 m nad hladinu vody, případně až k okraji nádrže. Je 
třeba zvážit možnost oplocení. 

Při hloubce nádrže do 1,3 m u nezpevněných svahů nebo při zpevnění pohozem se sklonem 1:2 nebo 
méně nejsou zapotřebí žádné pomůcky po výstup. Při hloubce nad 1,3 m jsou pomůcky pro výstup 
nutné a jejich polohu a počet je třeba volit tak, aby vzdálenost ve vodě nebyla delší jak 15 m.  Pokud 
má svah větší sklon, je třeba v každé uzavřené části nádrže instalovat pomůcku pro výstup, tj. schody 
se zábradlím. U dlážděných svahů, které jsou oproti nezpevněným méně schůdné, je požadována 
pomůcka pro výstup v každé samostatné části nádrže. Pomůcky pro výstup mohou být vynechány 
pouze v případě, že svah má sklon 1:5 nebo menší. Jedná se o vstup do uzavřených částí nádrže, 
pokud je do dna nádrže vedena příjezdová komunikace, není přístup pro pěší nutný. 

4.4.7.2 Opatření pro ochranu malých živočichů 

Mnoho stavebně technických odvodňovacích zařízení může znamenat nebezpečí pro malé živočichy. 
Pomocí ochranných opatření lze však toto nebezpečí omezit.  Nejčastěji se vyskytují zejména tyto 
příčiny ohrožení: 

• vysoké obrubníky; 
• vodoteče se svislými stěnami; 
• uliční vpusti; 
• nádrže se svislými stěnami. 
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Vysoké obrubníky jsou pro mnohé malé živočichy (např. obojživelníky a hmyz) obtížnou nebo 
nepřekonatelnou překážkou, takže jsou nuceni se vrátit zpět na vozovku, kde podstupují zvýšené 
riziko úrazu nebo hynou v důsledku ztráty tekutin. Vysoké obrubníky by se proto měly nahrazovat, 
pokud to připouští bezpečnost provozu, obrubníky se zkosenou stěnou. 

Zpevněné toky se svislými stěnami se vzhledem k jejich oboustrannému ohraničení stávají pro malé 
živočichy pastí. Použití takovéhoto typu by se proto mělo pokud možno vyloučit. 

Uliční vpusti jsou zejména ve spojení s vysokými obrubníky pro živočichy pastí. Obchodné 
obrubníky umožňují zvířatům, která běží podél odtokové strouhy, vpust obejít, a tak se vyhnout pádu 
do ní. 

Otevřené nádrže se svislými stěnami neumožňují živočichům, kteří se tam octnou, dostat se znovu 
ven. Takové nádrže by proto měly být vybavovány pomůckou pro umožnění výstupu. Pro výstup 
malých živočichů musí být stěna otevřené nádrže spolu s výstupní pomůckou prodloužena asi o 0,5 m 
do výšky nad úroveň okolí a opatřena zábranou proti překročení. Šířka výstupní plochy má být asi 
0,2m a její povrch musí být zdrsněný. Pomůcky pro výstup se zřizují vždy na neosluněné stěně. 

Podrobnosti viz. TP 180. 

4.5 Objekty pro č ištění vod 

Možnosti využití jednotlivých zařízení pro čištění srážkových vod z komunikací stanovuje TNV 75 
9011. V příloze C TNV 75 9011 jsou pak uvedena doporučená opatření pro předčištění srážkových 
vod z různých typů ploch při zaústění do povrchových vod. V tabulce 2 jsou zpřehledněnay 
doporučená opatření pro předčištění srážkových vod z pozemních komunikací.  

Tab. 2 – Doporučená opatření pro předčištění srážkových vod z pozemních komunikací. 

Typ plochy Opatření 

komunikace pro chodce a cyklisty 

není nutné málo frekventovaná parkoviště osobních aut 
málo frekventované pozemní komunikace 
(příjezdy k domům) A 

středně frekventované pozemní komunikace B minimální požadavek: jednoduché mechanické 
předčištění - kalová jímka s nornou stěnou pro 
zadržení lehkých kapalin; pokud možno, doplnit o 
filtraci  

(vysoce) frekventovaná parkoviště (osobní 
auta a autobusy) 

vysoce frekventované pozemní komunikace C 

parkoviště nákladních aut D 

minimální požadavek: náročnější mechanické 
předčištění - odlučovač lehkých kapalin, usazovací 
nádrž s nornou stěnou; pokud možno, doplnit o 
filtraci, případně filtrace přes adsorpční materiály 

    A, B, C, D      viz. tab. 1    

POZNÁMKA: Doporučená opatření jsou rozdělena dle dopravního zatížení pozemních komunikací 
do tří kategorií. Pro návrh opatření je limitující především hranice mezi málo a středně 
frekventovanými komunikacemi. Ta je stanovena na 300 automobilů za 24 hodin. Interval středně 
frekventovaných komunikací (do 15000 automobilů) je poměrně široký a proto by měla být navržená 
opatření volena diferenciovaněji, úměrně skutečné zátěži komunikace. TNV 75 9011 se zabývá 
odváděním srážkových vod v urbanizovaném území. S ohledem na místní podmínky a možnosti údržby 
je proto mimo zastavěná území obcí možno doporučená opatření úměrně redukovat. Bez pravidelné 
údržby mohou být instalovaná zařízení příčinou zásadních závad ve funkci odvodnění. 

4.5.1 Monolitické dešťové usazovací nádrže 
Monolitické dešťové nádrže jsou na stávající dálniční síti nejrozšířenější způsob čištění srážkových 
vod, neboť byly realizovány dle vzorového projektu ŘSD ČR. Umožňují zachycení sedimentů a 
zejména záchyt havarijního úniku ropných látek (požadováno 30 m3) před nornou stěnou. K dočištění 
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od ropných látek nad možnosti gravitačního odloučení mohou být vybaveny adsorpčními filtry. 
Nádrže jsou vybaveny únikovými cestami pro obojživelníky. 

4.5.2 Prefabrikované nádrže 
Pro čištění splachů z komunikací a parkovišť je možno použít nádrže dodávané na stavbu jako 
kompletní výrobek či prefabrikáty - stavebnice, která se na stavbě pouze osadí do předem 
připraveného výkopu. Tyto nádrže obvykle pracují na principu sedimentace a gravitačního odlučování 
ropných látek a jsou vybaveny dle potřeby koalescenčními nebo i adsorpčními filtry.  Výstavba těchto 
nádrží je výrazně rychlejší než u nádrží monolitických, což je výhodné zejména v oblastech s vysokou 
hladinou podzemní vody, která musí být po dobu výstavby snižována. Z důvodu problematické 
ochrany proti korozi se nedoporučují navrhovat ocelové nádrže. Pokud je nádrž vybavena technologií 
neprůchodnou pro obojživelníky, musí být také vybavena únikovou cestou. Nádrže jsou většinou 
řešeny jako podpovrchové. Není-li prostor umístění nádrže zabezpečen proti přístupu nepovolaných 
osob, musí být poklopy nádrže řešeny jako uzamykatelné a patřičně odolné. Třebaže jde o 
odzkoušená, továrně vyráběná zařízení (stavebnicové prvky či celé odlučovače navržené zpravidla dle 
ČSN EN 858-1), volba typu a kapacity jednotlivých prvků zařízení musí odpovídat požadovanému 
účelu a požadovaným kvalitativním parametrům vypouštěných vod. Vedle zachycení havarijního či 
„provozního“ úniku ropných látek bývá často požadováno zachytit i maximum kalových částic (NL), 
na kterých vedle ropných látek mohou být transportovány i těžké kovy či jiné kontaminanty.  Vlastní 
kalové částice pak působí problémy při údržbě koalescenčních  i adsorpčních filtrů.  Zařízení proto 
musí mít dostatečně dimenzovaný sedimentační prostor (nádrž), který v případě zařazení obtoku musí 
odpovídat celkovému průtoku odlučovacím zařízením. Cílem je zabránit vyplavování usazeného kalu 
a zejména jeho nátoku do odlučovače. Viz. národní poznámka č. 7 ČSN EN 858-2. Nátok na 
odlučovač nesmí překročit jeho návrhovou kapacitu, aby nedošlo, k byť částečnému, úniku 
zachycených ropných látek. Účinnost záchytu kalových částic (nerozpuštěných látek) může být 
výrazně zvýšena speciálními vestavbami a technologiemi. 

4.5.3 Přírodní otevřené nádrže 
Přírodní otevřené nádrže využívají především principu sedimentace a gravitačního odlučování (ropné 
látky vyplavou na hladinu), 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 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 75 2410 Malé vodní nádrže. Na odtoku musí být vybaveny tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek v případě jejich koncentrace na hladině (včetně bezpečnostního 
přelivu). 

Před nátokem do nádrže je žádoucí zbudovat zařízení pro záchyt havarijního úniku ropných látek, 
hrubých plovoucích předmětů a splavenin. Tato část nádrže musí být navržena vždy jako těsněná. 

Těsnění celé nádrže vůči podloží není povinné. Při návrhu těsnění je možno zohlednit 
hydrogeologické podmínky lokality a účinnost předchozího záchytného zařízení.  

V případě výskytu vyšších koncentrací nutrietů a předpokladu masivního rozvoje fytoplanktonu se 
doporučuje doplnění nádrží v odtokové zóně filtrační zónou z hrubého materiálu (štěrk vyšší frakce, 
kamenivo), která bude osázena vodními makrofyty. V této zóně by mělo dojít k zadržení jinak 
unikající biomasy fytoplanktonu (nerozpuštěných látek). 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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4.6 Zařízení pro 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 dočišťovacích zařízení je maximální zachycení 
pevných částic a havarijních úniků ropných látek v předchozím stupni čištění. 

Způsoby předčištění srážkových vod při zaústění do povrchových vod a jejich účinnost pro různé 
druhy znečištění je podrobněji popsány v TNV 75 9011 příloha E. 

4.6.1 Biologické čištění 
V úvahu připadají umělé mokřady (s volnou vodní hladinou, bez volné vodní hladiny, případně jejich 
kombinace) a půdní filtry. Procesy čištění kontaminovaných vod v těchto zařízeních probíhají ve 
vodním nebo mokřadním filtračním prostředí. Vedle fyzikálních a chemických procesů čištění se 
uplatňují také biologické procesy založené na bakteriálním metabolismu a částečně i metabolismu 
rostlinném. Umožňují  eliminovat znečištění i pomocí živých organismů. 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 a je funkční i při nepravidelném a kolísavém 
zatížení, stejně jako při velkém naředění kontaminovaných vod. Nevýhoda při čistění vod z 
komunikací je nutnost předčistění vody od sedimentujících částí a také havarijní znečištění, které 
pokud nebude v rozhodující míře zachyceno v předchozím stupni čištění, bude znamenat likvidaci 
biologické funkce zařízení. Rozhodující však je, aby znečisťující látka nepronikla dále do toku. 

Tato zařízení jsou odzkoušena a spolehlivě provozována jako hlavní biologický i dočišťovací 
biologický stupeň čistění v komunálních čistírnách. Pro komunikace však je jejich užití ve stadiu 
zkušebním, experimentálním. 

V zahraničí jsou tato zařízení navrhována jako třetí stupeň čištění srážkových vod z frekventovaných 
komunikací či se jich využívá v rámci systému dočištění a vsakování srážkových vod v intravilánu. 

4.6.2 Koalescenční filtry 
Filtry na principu koalescence lze použít i při požadavku vysokého odlučovacího výkonu zařízení.  U 
koalescence je mimořádně důležitá aktivní plocha ve styku s proudící vodou.  Výhodné je uspořádání 
zařízení do kazet, které se zasunují do konstrukce bariery. Ta se při servisních pracích vytahuje celá 
z nádrže (není třeba vyčerpávat celý obsah odlučovače), kazety se vyjmou, vyčistí a vrátí zpět. Náplň 
kazet se fyzikálně ani chemicky nespotřebovává a proto při řádné údržbě a dlouhé životnosti 
materiálu je možno zabezpečit dlouhodobou stabilní účinnost celé koalescenční bariery. Výhodou je i 
možnost rychlé servisní obsluhy výměnou kazet a jejich čištěním mimo stanoviště odlučovače 
(eliminace rizika vzniku ropného znečištění lokality odlučovače).  

4.6.3 Adsorpční filtry 
Pro zachycení ropných látek v koncentracích pod možnosti gravitačního i koalescenčního odloučení 
(cca 5 - 2 mg/l) je ve výjimečných, řádně odůvodněných případech, možno užít adsorpční filtrace.  

Adsorpční 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 adsorpční kapacitu, 
způsob výměny a likvidace a případně i životnost, zejména předpokládá-li se dlouhodobější odstavení 
filtru. 

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

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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4.7 Bezpečnostní prvky pro havarijní ochranu vod 

Jde o zařízení pro havarijní zachycení nebezpečných látek z mimořádné události na komunikaci. 
Vedle sedimentačních nádrží, které mají schopnost při všech stavech zadržet nejméně 30 m3 
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. 

4.7.1 Stabilní norné stěny 
Stabilní norná stěna patří k základním preventivním havarijním prvkům pro případ havárie vozidla 
spojenou s únikem závadných látek. 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, není nutno osazovat vlastní nornou stěnu (první řada dluží ve směru 
po toku). Tímto způsobem je vytvořen zádržný prostor pro zachycení sedimentujících látek. 
Zadrženou látku nutno včas odčerpat. Za osazenou stěnou má být vytvořen prostor pro možné 
zachycení alespoň 30 m3 (pokud je to ovšem z technického hlediska nemožné pak je přípustné 
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" vytipovaných místech odvodňovacího systému. Po dohodě se správcem toku 
je možno připravit profily pro norné stěny i na recipientu mimo vlastní komunikaci. 

POZNÁMKA: Norná stěna by měla být ponořena alespoň 0,5 m, aby nedocházelo ke strhávání již 
separovaného ropného produktu pod nornou stěnou vlivem proudící vody.  

4.7.2 Uzavírací stavítka na kanalizaci 
Jako jeden z bezpečnostních prvků se na kanalizaci uvažuje osazení 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 pozemních komunikací, vyhovuje první šachta ve svahu 
komunikace poté, co stoka opustila střední dělicí pás. 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 prostředky, kterými 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. Ve 
zvláště odůvodněných případech je možno uzavírací stavítka vybavit dálkovým ovládáním. 

Šachty vybavené uzavíracím stavítkem je nutno na povrchu vždy označit tabulkou, která se provede 
dle výkresu opakovaných řešení ŘSD R39 a dle standardu PPK – TOM (viz. www.rsd.cz). 

 

Obr. 4 – Označení uzavíracích stavítek na kanalizaci 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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4.8 Stavby pro převádění vod z území mimo komunikaci 

4.8.1 Vztah výškového vedení PK vzhledem k povodňovým průtokům na vodních 
tocích 
Problematika této části se zabývá vztahem komunikací k souběžným a křižujícím vodním tokům.  

V případě, že se jedná o PK v násypu podél vodních toků, jsou návrhové průtoky dány ČSN 73 6101 
– část 10.1.2.1- rekapitulace viz. tab. TP 232. 

Tab. 3 - Vztah výškového vedení PK k povodňovým průtokům na vodních tocích 

Umístění Návrhový průtok Podmínky max. hladiny 

Podél vodních toků a v zátopových 
územích 

 
Q 100 

 

nejnižší bod zemní pláně silnice nebo 
dálnice 0,5 m nad Q100 a současně 
Q100 min. 1 m od hrany koruny 
komunikace 

Malý vodní tok, kde hladina Q 100 se 
pohybuje v rozmezí od nejnižší kóty 
pláně až po  0,5 m pod touto kótou po 
dobu kratší než 24 hodin 

 
Q 100 

nejnižší bod zemní pláně silnice I. a 
II. třídy nebo dálnice na úrovni 
Q100. 

Malý vodní tok, kde hladina Q 100 se 
pohybuje v rozmezí od nejnižší kóty 
pláně až po 0,5 m pod touto kótou po 
dobu kratší než 24 hodin 

 
Q 50 

nejnižší bod zemní pláně silnice III. 
třídy na úrovni Q 50, přitom Q100 
nesmí přestoupit přilehlou hranu 
koruny silnice 

 

ČSN 73 6101 dále doplňuje, že hladinu Q 100 je nutno navýšit o účinek vln a stanovuje nutnost 
zohlednit návrh o posouzení podloží a konstrukce dočasně zvýšenou hladinou vody. 

Článek 10.1.2.4 připouští ve vymezených případech u méně důležitých dopravních cest, kde zvýšení 
nivelety komunikace by bylo nehospodárné po projednání s příslušným vodoprávním úřadem i 
možnost zatopení příslušné komunikace při povodni. 

Dle ČSN 73 6101 (změna Z1) Pozemní komunikace se podle požadavku na provoz při povodních dělí 
na 4 kategorie (komunikace s požadavkem trvalé průjezdnosti, komunikace s možností krátkodobého 
přerušení provozu do pěti dnů, ostatní pozemní komunikace, provizorní pozemní komunikace). 
Návrhové průtoky a kontrolní návrhové průtoky a jejich vztahy k PK jsou zde uvedeny v kap. 5.2.  

ČSN 73 6101 v článku 10.1.2.3 připouští výjimky po projednání s příslušným vodoprávním úřadem. 

Pozemní komunikace jsou též i místní komunikace a polní cesty. Vztah těchto komunikací k zátopám 
velkých vod nelze odvozovat od výše uvedené klasifikace dle ČSN 73 6101 ale konkrétní případ 
posuzovat vždy individuálně.  Do úvahy o nutnosti chránit cestu před zatopením od vodoteče a z toho 
vyplývající možné škody vzít především důležitost a náklady na případné čistění a opravy. Vztah 
cesty k záplavám nutno projednat vždy s místními samosprávnými orgány.  U cest místního významu 
nutno vždy posoudit, zda případně zvýšené těleso nemění v nepříznivém směru stávající odtokové 
poměry, to je, že soustřeďuje vodu do míst, kde může způsobovat nějaké problémy. Z tohoto hlediska 
nutno posoudit i pohyb podzemní vody. Nepropustná hráz nového tělesa silnice může způsobovat 
zamokření přilehlých návodních pozemků. 

Cyklostezky lze považovat za místní komunikace a polní cesty. Vše, co je uvedeno výše, platí i pro 
ně.  

4.8.2 Propustky 
Pokud pozemní komunikace křižuje vodní tok nebo úžlabinu, je třeba podle požadavků a hledisek 
hospodárnosti postavit buď propustek, například z prefabrikovaného potrubí, profilů z betonových 
rámů, z profilů z vlnitého ocelového plechu, ze štětových stěn s železobetonovou deskou nebo most. 
Propustky je třeba navrhovat tak, aby zásah do vodního toku byl pokud možno co nejmenší. Je proto 
nutno je projektovat tak, aby vodní tok pozemní komunikaci křížil co nejkratší cestou. Přitom je však 
třeba podle možností vyloučit hydraulicky nevýhodné ohyby kříženého vodního toku.  Propustky se 
mají stavět se sklonem rovnajícím se sklonu vodního toku.  

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Trubní propustky jsou budovány z trub shodným způsobem jako u výše popisované kanalizace. Pro 
čela budovaná obvykle z betonu platí podmínky dle 8.3. Pro trubní propustky se doporučují navrhovat 
svahová čela s opevněním okolí trouby například odlážděním. Klasická svislá čela musejí být, 
vzhledem k nebezpečí pádu, od výšky 1,1 m navržena s vrchním zábradlím. Tomuto detailu je třeba 
věnovat náležitou pozornost a posuzovat ho nejen z hlediska hydrauliky a nákladů řešení, ale i 
z hlediska bezpečnosti provozu – následků případného nárazu vozidla.  
Propustek pod vlastní PK má mít čela provedena tak, aby vyčnívala nad úroveň terénu maximálně 0,2 
m (není tím myšleno případné zábradlí).  
Při šikmém seříznutí by měl být sklon čelních stěn propustků ve stejném sklonu jako zemní těleso a 
vyčnívat jen velmi omezeně. Čelní stěny propustků v příkopech podél PK (pod sjezdy na přilehlé 
pozemky) musí být šikmým seříznutím, případně nevyčnívajícím čelem, vybaveny z obou stran (vůči 
oběma směrům jízdy). 
ČSN 73 6201 v bodě 13.4 ukládá:  
Rozměry otvorů propustků se stanoví hydrotechnickým výpočtem, přičemž nejmenší rozměr otvoru je 
600 mm. Doporučené rozměry otvorů propustků jsou v závislosti na sklonu dna (J) a délce propustku 
(b) uvedeny v tab. 4. Minimální rozměr 600 mm se doporučuje volit jen pro propustky, jejichž délka b 
nepřekročí 15 m. Rozměr širších propustků má být volen s ohledem na potřebu jejich čištění a 
prohlídek od 800 mm výše.  
Tab. 4 - Doporučené rozměry otvorů propustků (ČSN 73 6201) 

Sklon dna 
propustku 

Doporučený rozměr otvoru při délce b propustku 
měřené mezi římsami ve směru vodního toku 

J b ≤ 10 m 10 m< b ≤ 15 m 15m< b ≤ 20 m 20 m< b ≤ 30 m b > 30 m 

J ≤ 2 % 
J > 2 % 

600 mm 
600 mm 

800 mm 
600 mm 

1000 mm 
800 mm 

1200 mm 
1000 mm 

1200 mm 
1200 mm 

 

POZNÁMKA: Dle vyhlášky č.104/1997 Sb. je možný minimální rozměr otvoru propustku 400 mm, za 
předpokladu, že se jedná o propustek pod sjezdem nebo nájezdem na komunikaci a délka propustku 
nepřesáhne 6,0 m.  

Minimální sklon dna propustku je 0,5 %. Maximální sklon dna propustku nesmí přesáhnout 5 %. 
V případě nutnosti zvětšení maximálního sklonu dna propustku je nutno konstrukčně navrhnout 
tlumení silových účinků proudu viz. VL 2.2, TP 204 a TP 232. V případě, že propustek má plnit také 
úlohu migračního objektu, musí být navržen v souladu s požadavky TP 180, avšak tak, aby nebyla 
ohrožena jeho spolehlivá vodohospodářská funkce (je-li požadována a objekt neslouží výhradně 
migraci). 

ČSN 73 6201 v bodě 12.2.4 ukládá:  

Přemostění vodního toku objektem, u kterého se počítá se zahlcením vtoku (trubní propustky, trubní 
mosty apod.) a u kterého se provedení vody mostním otvorem děje obvykle za jiných podmínek než 
nad objektem (změna průtočného profilu, změna sklonu dna i hladiny, změny charakteru proudění, 
průtok pod tlakem apod.), je dovoleno pouze u malého vodního toku s plochou povodí do 50 km2 a 
variačním rozpětím Q100 / Q1 < 6,5 nebo jedná-li se o krátkodobý prozatímní objekt. Přípustnost těchto 
mimořádných podmínek převedení NP mostním objektem může povolit jen vodoprávní úřad na 
základě posouzení povodňového ohrožení okolního území. Obecně nepřípustné je zhoršení 
odtokových poměrů mostním objektem. 

Dále je nutno posoudit zda rychlost vody při NP a KNP neohrožuje mostní objekt a koryto vodního 
toku pod ním. Rychlost vody ani při tlakovém proudění nesmí překročit hodnotu, při které by byla 
ohrožena bezpečnost mostního objektu a opevnění koryta pod mostem i v jeho bezprostředním okolí, 
včetně navazujících násypů pozemní komunikace či dráhy. 

Podle tohoto článku se mostní objekty navrhují: 
• k odvádění vody z odvodňovacích zařízení pozemní komunikace či dráhy;  
• k odvádění srážkové vody z malých povodí bez vyvinutého vodního toku s vlastním korytem; 
• v tělesech pozemních komunikací a drah vedených přes vodní nádrže a inundační území, kde 

objekt slouží pouze k propojení dvou prostorů s prakticky neproudící vodou apod. 

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



 Technické podmínky  83  -  Odvodnění pozemních komunikací                                    
 

 

37

ČSN 73 6201 v bodě 12.1.2 vymezuje např. pojmy:   

Návrhový průtok (NP) – smluvený průtok použitý jako podklad pro návrh vyhovující kapacity 
mostních otvorů. 

Kontrolní návrhový průtok (KNP) – NP zvětšený ve smyslu podmínek této normy, který současně 
předpokládá snížené nároky na rozsah erozních projevů i na míru ovlivňování odtokového procesu a 
předpokládá i využití snížené volné výšky nad kontrolní návrhovou hladinou  

ČSN 73 6201 tabulka 12.1 určuje všeobecně nejmenší přípustné NP a KNP včetně propustků. 

Následující tabulka z ČSN 73 6201 je upravena tak, aby zobrazovala pouze údaje týkající se 
propustků. V tabulce je původní pojem mostní objekty nahrazen pojmem propustky na komunikacích 
(I. a II. kat) či propustky (III. a IV. kat).  

Tabulka platí i pro návrhové parametry vztahu výškového vedení PK k povodňovým průtokům na 
vodních tocích vedených podél vodního toku viz. kap. 4.8.1. 

Tab. 5 - Nejmenší přípustné NP a KNP (ČSN 73 6201) 

Návrhová kategorie podle dopravního významu 

Variační 
rozpětí 

kříženého 
vodního toku 

Q100/Q1 

Návrhový 
průtok 
(NP) 

Kontrolní 
návrhový 

průtok 
(KNP) 

1. kategorie - trvalé propustky na komunikacích s 
požadavkem trvalé průjezdnosti tj. na dálnicích a 
rychlostních silnicích, na rychlostních a sběrných 
místních komunikacích, na silnicích I. až III. třídy, na 
železniční dráze celostátní, na železničních regionálních 
drahách regionálního významu, na železničních drahách 
speciálních (metru), na železničních vlečkách s nutným 
trvalým provozem a na drahách tramvajových a 
trolejbusových, propojujících místa, k nimž je nutný 
trvalý přístup obyvatel; 
1. kategorie komunikace s požadavkem trvalé 
průjezdnosti 

do 5 Q100 nebo 
a) 1,15. Q100 

b) 

5 až 8 Q100 nebo 
a) 1,25 . Q100 

b) 

nad 8 Q100 nebo 
a) 1,50 . Q100 

b) 

2. kategorie - trvalé propustky na komunikacích s 
možností krátkodobého přerušení provozu do 5-ti dnů tj. 
na silnicích I. až III. třídy s velkou intenzitou provozu, 
ale snadno nahraditelných objížďkami, na silnicích II. a 
III. t řídy s menší intenzitou provozu, ale obtížně 
nahraditelných objížďkami, na obslužných místních 
komunikacích s vysokými požadavky obce na 
provozuschopnost, na železničních regionálních drahách 
místního významu, na železničních vlečkách s možností 
přerušení provozu a na drahách tramvajových a 
trolejbusových s možností omezit trvalý přístup obyvatel.  
2. kategorie komunikace s možností krátkodobého 
přerušení provozu do pěti dnů 

do 5 Q100 
a) 

5 až 8 Q100 1,20 . Q100 
b) 

nad 8 Q100 1,40 . Q100 
b) 

3. kategorie - trvalé propustky na silnicích i místních 
komunikacích nezařazené do 1. nebo 2. kategorie 
(snadno nahraditelné) a na účelových komunikacích.  
3. kategorie ostatní pozemní komunikace 

do 5 Q50 Q100 

5 až 8 Q50 Q100 

nad 8 Q50 Q100 

4. kategorie - krátkodobé zatímní propustky s návrhovou 
životností do 5-ti roků. 
 4. kategorie provizorní pozemní komunikace 

do 5 Q10 Q20 

5 až 8 Q10 Q20 

nad 8 Q10 Q20 ; Q50 
e) 
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a) největší naměřený průtok v místě přemostění vodního toku, pokud je větší než Q100; 

b) vodoprávní úřad podle nebezpečí transportu druhu a množství splavenin může požadovat
 posouzení pro nestandardní Q200 s ohledem na to, že uvedené násobky Q100  pouze přibližně
 nahrazují (reprezentují) Q200; 

c) pouze při velkém nebezpečí ucpání mostního otvoru nánosy nebo splaveninami;                  

d) pouze při velkém nebezpečí ucpání mostního otvoru nánosy nebo splaveninami, nevztahuje se 
ale na prozatímní objekty; 

e) při ohrožení zastavěného území po ucpání mostního otvoru. 

POZNÁMKA: Výše uvedenou tabulku (tab. 5) není nutno aplikovat na propustky pod sjezdy nebo 
nájezdy na komunikaci.  Tyto propustky však  musí spolehlivě převést návrhový průtok příkopu viz. 
kap. 5.1.2.1.   

Maximální hladina při návrhovém a kontrolním návrhovém průtoku je jak pro propustky, tak pro 
vztah PK k vodním tokům dle 5.2: 

1. kategorie nejnižší bod zemní pláně silnice nebo dálnice musí být max. 0,5 m nad Q100 a současně 
Q100 min. 1 m pod hranou koruny komunikace. Pro malé vodní toky (dle tab. v 5.2) může být 
nejnižší bod zemní pláně dálnice silnice nebo silnice I. a II. třídy na úrovni návrhového průtoku. 

Kontrolní návrhový průtok nesmí přestoupit přilehlou hranu koruny silnice 

Tato podmínka je závazná dle ČSN 73 6101 – viz. tabulka v části 5.2. 

Následující podmínky pro 2,3 a 4 kategorii nejsou v ČSN 73 6101 uvedeny. Případné odchylky jsou 
možné s ohledem na konkrétní provozně ekonomické podmínky stavby na základě odborného 
posudku.  

2.,3., a 4. kategorie nejnižší bod zemní pláně PK může být maximálně na úrovni návrhového průtoku 
pro příslušnou kategorii  dle výše uvedené tabulky. 

Kontrolní návrhový průtok nemá přestoupit přilehlou hranu koruny PK.  

Protékající voda při návrhovém průtoku nesmí překročit rychlost danou odolností materiálu použitých 
trub. Zde je nutno aplikovat požadavky ČSN 75 6101 čl. 5.4.2.14–16: Všeobecně je maximální 
průřezová rychlost při kapacitním plnění 5 m/s. U vyjmenovaných materiálů až 10 m/s. 

Propustek musí návrhový průtok pod komunikací plně převést bez ohledu na schéma proudění: 
zahlcený- volný vtok. Ve výpočtu nutno vždy zohlednit vliv zpětného vzdutí vodou vystavenou pod 
propustkem. 

4.8.3  Přelivné příkopy 
Přelivné příkopy jsou zařízení, která slouží pro rovnoměrné rozdělení soustředěného odtoku za 
propustkem v případě, že zde neexistuje stávající vyvinutá vodoteč.  

Propustek neslouží jen pro převedení vody z odvodnění pozemní komunikace z jedné strany na 
druhou, ale povětšinou jsou tato zařízení situována do nejnižších míst terénních depresí a tedy musí 
převádět nějakou stálou, nebo jenom občasnou vodoteč. Při návrhu nové pozemní komunikace a její 
trasy pak je propustkem obvykle soustředěn původně povrchový odtok z ploch nad pozemní 
komunikací do jednoho bodu, ze kterého soustředěně vytéká. V případě, že zde neexistuje stávající 
vyvinutá vodoteč, pak to vede nutně k jejímu vytvoření pro zabránění eroze na soustředěném výtoku 
z propustku. Ve zvláště specifikovaných podmínkách je možno uvažovat s přelivnými příkopy. Jde o 
klasický silniční příkop situovaný pod propustkem s vlastní retencí, po jisté délce vodorovnou 
přelivnou hranou a propustným dnem. Občasný – povodňový průtok zaplní retenci a poté přetéká 
rovnoměrně zpět na povrch terénu pod hrázkou. Voda v retenci se postupně vsákne (viz. obr. 5). 

POZNÁMKA: Předpokladem užití je vhodnost místních podmínek a to je především vhodná 
konfigurace terénu, velikost povodí vyvolávající vhodný (ne příliš velký) průtok schopný rozptýlení a 
dále vhodné geologické podmínky (vsakování). Toto prakticky vylučuje užít zařízení v urbanizovaném 
území.  
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Použití přelivného příkopu je v určitých specifických případech vhodné i pro rekonstrukce stávajících 
pozemních komunikací. Běžně se setkáváme s případem, že původně otevřený odpad od pozemní 
komunikace byl družstevníky často zasypán pro zcelení lánů. Do prostoru se někdy dala i trouba, 
která ovšem časem zmizela. Odpad mohl mít i jen charakter zarostlé meze a ta byla rozorána. 
Vzhledem k občasnosti průtoků pod propustkem občas došlo k erozi. Zde je samozřejmě nejlépe 
obnovit původní stav. To však často není možné především vzhledem k vlastnictví pozemků.  Přelivný 
příkop se v určitých případech zde jeví jako nejjednodušší řešení. 

 

 
Obr. 5 – Přelivný příkop 

4.8.4 Shybky 
Shybka je zvláštní forma propustku nebo objekt na kanalizaci. Je to stavba pro křížení, která převádí 
tlakově vodní tok pod zářezem do krajiny nebo pod hluboko ležící překážkou, vodním tokem atd. 

Podle stavebního způsobu se shybky dělí na shybky s jednou troubou a na shybky s několika troubami 
pro malé, střední a velké odtoky. Shybky pro velké odtoky odvádějí odtoky při vysokém stavu vody. 
Vstupní část by měla být o něco strmější (přibližně 1:3) než výstupní část (přibližně 1:6). Svislé 
provedení vstupní a výstupní části (spádová šachta) je také možné. Mezi vstupem a výstupem má 
shybka ve směru proudění nepatrný sklon. 

Při otevřeném přítoku přes 0,8 m se musí použít hrubé česle ve vzájemné vzdálenosti maximálně 
0,12 m. Česle musí být alespoň částečně vyjímatelné. 

Na vstupu je třeba zajistit možnost použití uzávěru. 
V nejnižším bodě shybky, většinou u paty začátku stoupání výstupní části, je třeba umístit kalojem. 
Před shybkou se zpravidla umísťuje lapač kalu/písku. 
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5. DIMENZOVÁNÍ OBJEKT Ů PRO NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI 

5.1 Základní parametry pro návrh odvodnění 

Zařízení pro nakládání se srážkovými vodami z odvodnění komunikace je dimenzováno na průtoky 
vody počítané dvěma způsoby: 

• A - pomocí návrhového deště; 
• B - pomocí charakteristik povodí. 

 
Metoda A se používá pro návrh podrobného odvodnění komunikace, jako jsou vpusti, rigoly a 
příkopy (včetně odvodnění mostů), dále pro návrh stokových sítí a staveb pro vsakování či retenci 
odváděných vod z komunikace 

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 ČHMÚ. 

5.1.1 Racionální metody dle návrhového deště 
Stavby pro nakládání se srážkovými vodami z odvodnění pozemních komunikací se nejčastěji navrhují 
pomocí racionálních metod. Racionální metody dle návrhového deště vycházejí z obecného vzorce 
(rov.1) pro výpočet průtoku srážkových vod pro dimenzování odvodňovacích prvků. 

 
���� � ����	.		��    (1) 

 
 

kde Qdim …průtok srážkových vod v l/s; 
 Sred  …redukovaná plocha povodí stoky v ha;  
 qs …intenzita návrhového deště uvažované periodicity p v l/s.ha. 
 
Redukovaná plocha povodí Sred je dána součtem půdorysných průmětů odvodňovaných ploch, které jsou 
redukovány pomocí redukčních koeficientů (rov. 2). Redukční koeficienty jsou závislé na způsobu 
zástavby, druhu pozemku a konfiguraci území. 

 

���� ���.
�
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Kde   Si …půdorysný průmět odvodňované plochy určitého druhu (viz. tab. 6) v ha 
ΨΨΨΨ   …součinitel odtoku srážkových povrchových vod pro odvodňovanou plochu určitého                                           

           druhu dle tab. 6. 
n … počet odvodňovaných ploch určitého druhu 

 
Hodnoty redukčních koeficientů ΨΨΨΨ   jsou uvedeny v ČSN 75 6101 a ČSN 75 9010 a zde jsou 
zpřehledněny v následující tabulce (tab. 6). 
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Tab. 6 - Doporučené hodnoty odtokového součinitele 

Způsob zástavby a druh pozemku 

Součinitel odtoku Ψ při konfiguraci území 

Rovinné při 
sklonu do 

1% 

Svažité při 
sklonu 
1-5% 

Prudce svažité 
při sklonu nad 

5% 

 
 
Budovy 

V uzavřených blocích  
(vydlážděné nebo zastavěné dvory) 

 
0,7 

 
0,8 

 
0,9 

V uzavřených blocích (uvnitř bloku zahrady) 0,6 0,7 0,8 

V otevřených blocích 0,5 0,6 0,7 

Při volné zástavbě 0,4 0,5 0,6 

Rodinné 
domky 

Sdružené v zahradách 0,20 0,40 0,50 

Izolované v zahradách 0,20 0,30 0,40 

Tovární 
objekty 

Starší typ (hustější zástavba) 0,5 0,6 - 

Nový typ (volné a travnaté plochy) 0,4 0,5 - 

Zpevněné pozemní komunikace  
(např. asfalt, beton, dlažba) 

 
0,7 

 
0,8 

 
0,9 

Nezpevněné pozemní komunikace (např. štěrk) 0,5 0,6 0,7 

Železniční pozemky 0,25 - - 

Hřbitovy, sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 

Zelené pásy , pole, louky 0,05 0,10 0,15 

Lesy 0,00 0,05 0,10 

Strmá zatravněná plocha (sklony 1:2 až 1:1,5)x) 0,5-0,7 dle propustnosti území 
 

x)  hodnota doplněna v těchto TP - ČSN 75 6101 položku neobsahuje 
- Převzato a doplněno z ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 
 

5.1.2 Výpočet průtoku v otevřených vodotečích 
5.1.2.1 Výpočet pro návrh podrobného odvodnění komunikace 

Povrchové odvodnění jako jsou příkopy, rigoly, skluzy apod. se dimenzuje na shodné parametry 
návrhového deště a odtokových koeficientů jako při návrhu stoky. Výpočtová metoda a postup je 
shodný (viz. též 5.1.1). 

Ochrana samotné komunikace před zatápěním a poškozením svahů vodami z vlastního odvodnění a 
z přilehlých povodí (kapacita podélných okrajových, nadzářezových a podpatových příkopů) se 
navrhuje tak, aby dno příkopu u směrově rozdělené pozemní komunikace bylo nejméně 0,4 m, u 
ostatních silnic nejméně 0,2 m pod úrovní přilehlé části zemní pláně pozemní komunikace a hladina  
Q 50 dosahovala maximálně do úrovně hrany koruny pozemní komunikace. Pokud je za zpevněnou 
částí pozemní komunikace obrubník, má se navrhnout odvodňovací zařízení tak, aby docházelo 
nejvýše k zatopení vnitřní hrany vodícího proužku. Výpočet Q 50 z přilehlého povodí viz. 5.1.2.2. 

Tato kapacita musí být zabezpečena v celém systému včetně trvalých propustků, jejichž požadovaná 
kapacita je dle návrhové kategorie i větší - viz. kap. 4.8.2. 

Při návrhu pozemní komunikace se také přihlíží k ochraně okolního území před zatápěním. V případě, 
že pozemní komunikace ve vztahu k přilehlému území, slouží jako překážka bránící odtoku vod, jsou 
podmínky maximální hladiny pro návrhový průtok dány následující tabulkou (tab. 7).  
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Tab. 7 – Ochrana okolního území před zatápěním  

Umístění Návrhový průtok Podmínky max. hladiny 

Intravilán 
Navrhovaná ochrana území před 

povodněmi 
zpravidla Q 100 

hladina může dosahovat 
maximálně do úrovně ochrany 

území 

Extravilán 
Navrhovaná ochrana území před 

povodněmi 
zpravidla Q 20 

hladina může dosahovat 
maximálně do úrovně ochrany 

území 

 

5.1.2.2  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 ČHMÚ nebo jinou oprávněnou organizací a to při velikosti povodí 
nad 100 ha. Pod 100 ha je užití těchto údajů doporučeno.  Pro menší povodí lze užít některé z 
výpočtových metod pro určení povodňového průtoku (např. dále uvedená Čerkašinova metoda). 
Výpočetní metodu je možno užít i pro studie a DÚR. V případě, že pro daný profil není k dispozici 
údaj o povodňovém průtoku, ale je k dispozici údaj ČHMÚ 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. Při velikosti povodí do 50 ha možno použít přímého poměru 
ploch povodí bez odmocniny. Přepočet se používá pro výpočet ochrany komunikace před zatápěním a 
poškozením svahů vodami z vlastního odvodnění a z přilehlých povodí. 

POZNÁMKA Pozor: Český hydrometeorologický ústav udává požadované hodnoty vždy za úplatu a 
váže jejich použitelnost vždy pro konkrétní účel. Lze tedy pro přepočet použít pouze údaj, k nimž je 
pro daný účel legální přístup.  

Kromě údajů udávaných ČHMU lze užít i data získaná od jiných, k tomuto účelu oprávněných 
organizací, například od správců toku. Nezbytné je to v případech, kdy jsou na toku zařízení 
upravující odtokový režim – nádrže. 

 

Výpočet neznámého povodňového průtoku:    
Existuje několik metod. Pro daný zde vymezený výše účel postačuje empirický vzorec Čerkašinův 
(rov. 3).Platí pro povodí do 300 km2 Čech a Moravy. 

���� � ��,�	.		�	.���/�	.		�
�	.��/�      (3) 

 
kde Q100   …průtok srážkových vod v m3/s;  

 L      …délka údolí v km od závěrného profilu k rozvodnici   
 vs   …střední rychlost dobíhání v m/s, v závislosti na sklonu a procentu zalesnění – 

určujeme z grafu – obr. 6; 

 φ … koeficient vyjadřující závislost velikosti kulminačního průtoku na tvaru povodí –  
   určeno z grafu v obr. 6; 
 ββββ      …koeficient určeno z grafu v obr. 7; 
 F      …plocha povodí, vztažená k závěrnému profilu. 
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Při výpočtu je třeba dbát těchto pokynů: 
 

1/ Délka údolí se měří bez započtení drobných meandrů, postačuje mapa 1: 75 000 nebo 1: 25 000. 

2/ Rozvětvuje-li se tok na dvě, případně více ramen, považuje se za délku toku rameno delší.  

Meandruje-li tok velkými záhyby po celé šířce povodí, jako je délka údolí se uvažuje spojnice profilu 
s nejvzdálenějším místem rozvodnice. 

3/ Jestliže tok v dlouhém svém úseku nemá zřetelně vyvinuté koryto, je třeba součinitel  φ zvětšit 1,3 až  

 1,6 ti násobně podle délky nevyvinuté části.  

4/ Probíhá-li tok nápadně po jedné straně povodí, je nutno koeficient φ zvětšit podle míry vybočení ze  

 středu 1,1 až 1,5 krát. 

5/ Jsou-li v povodí rybníky, započítává se jejich vliv tak, že se uvažuje menší koeficient ββββ, než udává  

 mapa izolinií – uvažujeme1/2 až 1/3 příslušné hodnoty. 

6/Jestliže povodí má tvar hrušky obrácené k profilu úzkou částí, stoletý průtok počítáme jen ze široké  

 části povodí. K takto vypočtené hodnotě přidáme přiměřený příspěvek průtoku pro zúženou část
  povodí. 

7/ Máme-li profil pod soutokem dvou nebo více toků, je nutné vypočítat stoletý specifický průtok pro  

 část povodí s nejdelším tokem. 

8/ Plocha luk se uvažuje jako plocha lesů. 

9/ Při použití vzorce pro výpočet Q 100 na povodích flyšové oblasti, jejichž F je menší jak 5 km2 a  

průměrný Herbstův sklon povodí převažuje 15%, musíme koeficient ββββ zvětšit až o 25-30 % bez 
ohledu na stupeň zalesnění. 

10/ Někdy se vyskytuje povodí ve tvaru mísy (situačně i výškově) – pak hodnotu φ vynásobíme 0,8-0,9. 

POZNÁMKA: Herbstův sklon: Skutečná plocha povodí (ne její průmět v mapě) se nahrazuje šikmou 
rovinou. Její sklon je roven tangentě úhlu, jenž je sevřen náhradní plochou s rovinou vodorovnou. 

 

 
 

Obr. 6 - Stanovení střední rychlosti dobíhání v (m/s) a koeficientu φ pro výpočet Q 100 podle Čerkasina 
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Obr. 7 - Mapa izolinií objemového součinitele β pro vzorec Čerkašina 
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5.2 Výpočet průtoku ve stokové síti  

Pro dimenzování stokové sítě jednotné soustavy a srážkové stokové sítě oddílné soustavy se používá 
především výpočet podle návrhového deště. Metoda dle charakteristik povodí se užívá jen v případě, že 
kanalizací je převáděna voda z nějaké vnější vodoteče. 

Pro výpočet dle návrhového deště se používají především:  

-  jednoduché empirické metody; 

U nich se uvažuje stacionární, rovnoměrný odtok. Metoda se používá pro navrhování malých 
systémů stokových sítí. Tyto jsou zde dále podrobně uvedeny. 

-  hydrologické metody; 

Zde může být simulován stacionární nerovnoměrný odtok. Uvažuje se retardace a retence na 
povrchu i ve stokách. Jsou vhodné pro navrhování velkých systémů stokových sítí a především 
návrh objemů retenčních nádrží viz. ČSN EN 752-4. 

- hydrodynamické metody;  

Jsou založeny na matematicko-fyzikálním popisu nestacionárního, nerovnoměrného odtoku. Jde 
vlastně o plný matematicko-fyzikální model dané odvodňované oblasti viz. ČSN EN 752-4. 

Návrhový průtok pro dimenzování stokové sítě je počítán pomocí racionálních metod popsaných v kap. 
5.1.1. 

V povodí se nejprve stanoví kanalizační okrsky pro každý výpočtový úsek stoky a dopočítají se 
redukované plochy Sred. 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. 
Při návrhu stokové sítě za použití racionálních metod se počítá s periodicitou návrhového deště, které 
uvádí následující tabulka (tab. 8). 

Tab. 8 – Návrhový déšť pro odvodňovací zařízení 

 
periodicita opakování určení 

Doba trvání 
návrhového deště 

Podle 

 
a/ 
 

n = 0,5 (dvouletý) Obytná území 
Městská centra, průmyslová a 
komerční území s kontrolou 

povodňového stavu od 
přívalových dešťů 

t = 15 minut dle článku 5.3.4.12  
ČSN 75 6101 

b/ n = 1 (jednoletý) Venkovská území t = 15 minut ČSN 75 6101 
c/ n = 0,2 (pětiletý) Obytná území 

Městská centra, průmyslová a 
komerční území bez kontroly 

povodňového stavu od 
přívalových dešťů 

t = 15 minut dle článku 5.3.4.12  
ČSN 75 6101 

d/ n = 0,5 (dvouletý) pro mostní objekty t = 10 minut dle článku 15.14.3 
ČSN 73 6201 

e/ n = 2 (půlletý) pro komunikace v 
extravilánu 

t = 15 minut dle ČSN 73 6101 

f/ n = 0,1 (desetiletý) Podzemní dráhy, podjezdy t = 15 minut dle článku 5.3.4.12  
ČSN 75 6101 

g/ n = 0,5 (dvouletý) Pro předzářez tunelu t = 10 minut ČSN 73 7507 

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



 Technické podmínky  83  -  Odvodnění pozemních komunikací                                    
 

 

46

5.3 Výpočet retenčního prostoru nádrží a vsakovacích zařízení 

5.3.1 Vsakovací zařízení 
Vsakovací zařízení se dimenzují s ohledem na jejich retenční schopnosti a dobu prázdnění. Vzhledem 
k tomu, že přítok z odvodnění je zpravidla objemnější než vsakované množství, je nutné navrhnout 
retenční objem zařízení. Podrobný způsob návrhu jednotlivých vsakovacích zařízení i s příklady 
výpočtu je uveden v ČSN 75 9010. Do velkosti odvodňované plochy 3 ha je výpočet retenčního 
objemu dán bilanční rovnicí. Při větších odvodňovaných plochách jak 3 ha nebo při návrhu 
odvodňovacího systému z více (sériově) řazených retenčních a/nebo vsakovacích zařízení se retenční 
objem vsakovacích zařízení doporučuje stanovit pomocí dlouhodobé nestacionární simulace 
srážkoodtokového děje s využitím závazných, místně platných hydrologických podkladů. 

Velikost redukované odvodňované plochy se vypočte pomocí racionálních metod popsaných v kap. 
5.1.1. V případě povrchových vsakovacích zařízení se odvodňovaná plocha navyšuje také o plochu 
hladiny vsakovacího zařízení. 

Vsakovací schopnosti horninového prostředí zkoumané lokality jsou charakterizovány koeficientem 
vsaku kv. Tento koeficient nelze zaměňovat s koeficientem hydraulické vodivosti ani součinitelem 
infiltrace. Koeficient vsaku je výsledkem vsakovací zkoušky, které jsou popsány v ČSN 75 9010.   

Návrhová periodicita srážek pro dimenzování vsakovacích zařízení je uvedena v tab. 9.  

Tab. 9 – Návrhová periodicita srážek pro dimenzování vsakovacích zařízení (ČSN 75 9010) 

Riziko při přeplnění vsakovacího zařízení 
Návrhová 

periodicita srážek  
p (rok-1) 

Při přetečení vsakovacího zařízení je možný odtok srážkové vody ze 
vsakovacího zařízení po povrchu terénu nebo přepadovým potrubím mimo 
budovy nebo podzemní dopravní zařízení. 

Při zpětném vzdutí ve srážkové kanalizaci, která je zaústěna do vsakovacího 
zařízení, je možný odtok srážkové vody ze srážkové kanalizace po povrchu 
terénu mimo budovy nebo podzemní dopravní zařízení. 

Prostory odvodněné do srážkové kanalizace nacházející se pod hladinou 
zpětného vzdutí jsou proti vniknutí vzduté vody ze srážkové kanalizace 
chráněny technickým opatřením podle ČSN EN 12056-4 a ČSN 75 6760 

0,2 

Pokud není splněna některá z podmínek uvedených v předcházejícím řádku 
této tabulky, např. u vsakovacích zařízení, která slouží pouze pro odvodnění 
podzemních dopravních zařízení a/nebo vstupů do budov nacházejících se pod 
úrovní okolního terénu, a odvodňované prostory pod úrovní terénu nemohou 
být před vodou přetékající ze vsakovacího zařízení chráněny 

0,1 

V případech, kdy je zpracován generel odvodnění nebo generel kanalizace 
zájmového území a obsahuje návrhovou periodicitu srážek. 

Hodnota dle 
generelu 

V souladu s hydraulickou spolehlivostí vybudované protipovodňové ochrany. 
Individuálně 

stanovená hodnota 

POZNÁMKA: Zpětné vzdutí ve srážkové kanalizaci zaústěné do vsakovacího zařízení vznikne při 
naplnění vsakovacího zařízení na větší objem, než je vypočtený retenční objem. Hladinou zpětného 
vzdutí je úroveň terénu v místě, kde může srážková voda ze vsakovacího zařízení a/nebo připojené 
srážkové kanalizace přetékat (úroveň poklopu s otvory, mříže na šachtě apod.). 

 

Pro návrhovou periodicitu srážek se výpočet provede pro všechny návrhové úhrny srážek s dobou 
trvání 5 min až 72 hodin, které jsou uvedeny v ČSN 75 9010 v příloze A nebo přesnějších 
hydrologických údajů a za návrhový objem se považuje největší vypočtený retenční objem 
vsakovacího zařízení. Návrhovou periodicitu srážek navrhuje ČSN 75 9010 paušálně na 0,2 (rok-1), to 
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je periodicita pětiletá pokud nejsou splněny některé bezpečnostní parametry, pak periodicita 0,1, to je 
desetiletá, případně hodnota z generelu území.  

POZNÁMKA: Odvodnění pozemních komunikací v extravilánu se navrhují na periodicitu 2, to je 
výskyt jednou za půl roku.  Nesoulad obou návrhových parametrů je jen zdánlivý. Kanalizace se 
kapacitně navrhuje na jediný – návrhový déšť. Vsakovací objekty se dimenzují na kompletní řadu 
dešťů různého chování a výsledný návrh určuje nejnepříznivější hodnota. 

5.3.2 Retenční nádrže 
Retenční prostor nádrže slouží pro vyrovnání nerovnoměrnosti mezi přítokem vody od odvodnění 
komunikace a odtokem vody do recipientu. Pro dimenzování je rozhodující takový blokový déšť s 
dobou trvání T a intenzitou i s danou četností výskytu, který způsobí největší potřebný retenční objem 
při konstantním předepsaném škrceném odtoku. 

Požadovaná velikost retenčního prostoru se v souladu s ČSN EN 752 stanoví (do velikosti 
odvodňované plochy 200 ha) pomocí statistických srážkových dat (čar srážkových vydatností). 

Nutný retenční objem je pak ovlivněn: 

• velikostí napojené odvodňované plochy, 
• povoleným škrceným odtokem, 
• přípustnou bezpečností (četností) přelití, 
• srážkovými charakteristikami v povodí. 

U retenčních objektů bez vsakovací funkce je prvotním návrhovým prvkem požadovaná velikost 
redukovaného odtoku. Tento je jednoznačně dán schopností recipientní vodoteče pojmout zvýšený 
přítok z kanalizace. V praxi je nejčastější případ, že jeho velikost přímo stanoví správce recipientní 
vodoteče/ kanalizace ve svém povolení k  vypouštění. Obvykle zde stanovuje i kvalitativní podmínky 
odváděné vody (kanalizační řád/ vnitřní předpis). Pokud správce limit přímo nenavrhne a žádá 
projektanta o jeho stanovení, je potřeba postupovat při návrhu limitních hodnot u každé vodoteče 
zcela individuálně podle místních podmínek. Především je nutno brát ohled na neohrožení stability 
koryta při zvýšených průtocích a kapacitu podchodů pod komunikacemi a zástavbou. Dále je nutno 
ověřit, zda zvýšenými odtoky nedochází k ohrožení zástavby jejím vyplavením. Často se vyskytuje 
případ, že odtokové poměry jsou již v současnosti na recipientu nevyhovující a bude pravděpodobně 
nutno v rámci stavby realizovat opatření na recipientu. Případně může akce vyvolat i další 
podmiňující investici.    

U limitního průtoku je vždy určena periodicita, do které má být limit dodržen. Návrhová periodicita 
srážek je obdobná jako u vsakovacích zařízení viz. 5.3.1. V zastavěném území se tyto objekty 
zpravidla navrhují na pětiletou periodicitu srážek. Mimo zastavěné území obce se doporučuje 
navrhovat retenční objekty na srážky s dvouletou periodicitou, ale s nutností prokázání, že nedojde k 
negativnímu ovlivnění dotčené vodoteče a chráněných objektů. Při všech periodicitách je nutno 
prověřit, jaké škody mohou nastat, pokud bude překročena návrhová hodnota limitního průtoku.  

Dle TNV 75 9011 se pro výpočet přípustného odtoku srážkových vod doporučuje hodnota 
specifického odtoku 3 l/(s.ha) z neredukované plochy.  

Jiná než takto vypočtená hodnota může být stanovena vodoprávním úřadem v případě pozemních 
komunikací mimo zastavěné území obce a v případě rekonstrukcí pozemních komunikací v 
zastavěném území obce, u kterých je prokazatelně technicky nemožné dodržet tuto hodnotu. 
Stanovení této hodnoty se provádí na základě posouzení hydraulické kapacity a hydrobiologického 
stresu ve vodním toku kombinovaným přístupem při zohlednění všech zaústění srážkových vod 
(včetně vod z dešťových oddělovačů), které v posuzovaném úseku vodního toku mohou spolupůsobit. 
Jako hodnota původního odtoku v extravilánu se zpravidla zjednodušeně uvažuje 10 l/(s.ha). 

Dle TNV 75 9011 nemá hodnota regulovaného odtoku z jednoho zařízení HDV být z provozních 
důvodů nižší než 0,5 l/s.   

POZNÁMKA: U pozemních komunikací a parkovišť je vhodné z provozně technických důvodů 
navrhovat hodnotu regulovaného odtoku minimálně 5 l/s.  
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Nádrže se zpravidla nacházejí na konci přítokových kanalizací. Ve výpočtu je třeba zohlednit, že 
kanalizace vlivem své kapacity může zachytit jen limitovaný průtok.  

Vlastní výpočet a srážkové charakteristiky je doporučeno provádět dle ČSN 75 9010 Vsakovací 
zařízení srážkových vod, informativní příloha G. Tato norma je navržena pro vsakování, ale pro vsak 
je nutno budovat obvykle předřazenou retenci. Vlastní hodnota vsaku je v normě brána po celou dobu 
jevu jako konstantní a tedy v případě retenční nádrže představuje vlastně výše uvedený limit odtoku. 
Norma kromě výpočtové metody velmi výhodně obsahuje i všechny nutné podklady. Ty je možno 
užít, pokud pro danou lokalitu nejsou nebo nejsou požadovány hodnoty aktuální. Ve výpočtovém 
vzorci v informativní příloze G nutno zaměnit formálně celou část výpočtu velikosti vsaku jediným 
číslem limitu určeného výše. Součinitel bezpečnosti vsaku je součástí výpočtu vsaku. Doporučujeme 
pro vlastní retenci tento nijak nezavádět.  Pro návrhové úhrny srážek používat tabulku A.1 ČSN 75 
9010 pro deště s dobou trváni v rozmezí 5 až maximálně 120 minut.  

Návrh nádrží s trvalou hladinou probíhá stejným způsobem jako v případě nádrží bez stálé hladiny 
s tím rozdílem, že objem zaplněný trvale vodou se do retenčního objemu nádrže nezapočítává. 

 

5.4 Výpočet vlivu chemických rozmrazovacích látek v odtoku z komunikace na 
recipientní vodoteč 

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 0,6 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 kCl-=

 0.6. Tento koeficient je dostatečně přesný i při větším podílu CaCl2 (Zde je hmotnostní podíl CL-  
 iontů 63%);  
 

 Základní schéma výpočtu 
 

                                     množství1 x konc.1 + množství2 x konc.2 
  Směšovací rov. =       ---------------------------------------------------- 
                                                         součet množství 
 

množství1: 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.1: údaj o základní koncentraci v toku; 

množství2: celkové množství vody odteklé z komunikace za období jako množství1, to je 
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. 
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POZNÁMKA -  P  ř  í  k  l a d 

Zadané údaje: 

Dle ČHMÚ je zadáno pro recipientní profil                      Q 100 = 5 m3/s, Q prům = 2 l/s, Q 355  =  0,3 l/s 

Prům. dlouhodobá roční srážka 505 mm 

Délka úseku    600 m 

Koncentrace Cl- iontů dle Povodí  konc.1 = 9,8 mg/l                             

Spotřeba rozmrazovacího prostředku   25 t / km =1,28 kg/m2 

 25 x 0,6 = 15 t/úsek 

Koeficient  kCl kCl-= 0,6 

š. vozovky (3,75+3,75+2,25)x2= 19,5 m 

plocha vozovky v úseku 600 x 19,5 =  11 700 m2 

reduk. plocha vozovky 11 700 x 0,9 =  10 530 m2 

odtokový součinitel viz. tab. 6 0,9 - 

Spočteno: 

odtok ve vodoteči ( množství1) 

celkový objem odtoku ve vodoteči za rok                           2,0 x 86400 x 365 x 10-3  = 63 072 m3 

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

odtok z komunikace ( množství2) 

celkový obj. odtoku z komunikace                                      10 530 x 0,505 = 5 317,65 m3 

dtto ale pouze za zimní období                                          5 317,65 x 0,35 = 1861,18 m3 

Koncentrace 

 Cl- iontů na odtoku z kom. (konc.2) 

koncentrace v celoroční bilanci                      15 000 x 0,6/ 5 317,65  = 1 692 mg/l 

dtto,ale pouze v zimní bilanci                                          15 000 x 0,6/ 1861,18    = 4 835 mg/l 

 

Výsledek: 

koncentrace ve vodoteči při roční bilanci: 

                                  63 072 x 9,8 + 5 317,65 x 1 692 
                                  --------------------------------------- = 140,6  mg/l < 150 mg/l - „ vyhovuje“ 
                                            63 072 + 5 317,65                                                               
dtto, ale při zimní bilanci                   

                     22 075 x 9,8 + 1861,18 x 4 835 
                              ------------------------------------------ = 385 mg/l > 150 mg/l -“ limit překročen“ 
                                          22 075 + 1861,18    
                        
U příkladu je překročen limit pro zimní bilanci. V tomto případě je proto účelné na základě konkrétních 
podmínek přibližně stanovit, jaký podíl zasolených vod může v zimním období skutečně dotéci do 
recipientu (tj. stanovit podíl úniku do okolního prostředí) a výsledek příslušným způsobem upravit. 

Např. Metodika k vyhodnocování vlivu liniových staveb (pozemních komunikací) na životní prostředí 
(výstup projektu PPŽP/480/1/98) předpokládá v případové studii, že do toku pronikne 30% 
aplikovaných chloridů. 

Pro výpočet je možno užít i jiných, teoreticky zdůvodněných postupů, umožňují-li dosáhnout alespoň 
stejného stupně přesnosti. 
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6. OCHRANNÁ PÁSMA 

Dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. jsou vymezena ochranná pásma vodorovnou vzdáleností od vnějšího 
líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu.  

• u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m; 
• u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m; 
• u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 

hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) 
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
 

Další ochranná pásma jsou uvedena v TKP, kap.1. 

Dle ČSN 75 6101, čl. 5.6.20  musí být při navrhování stok v blízkosti stávajících stromů nebo při 
navrhování výsadby stromů v blízkosti stávajících stok vzájemná vzdálenost volena tak, aby nedošlo 
k vzájemnému ohrožení stok (vnikání kořenů do stok a porušení jejich konstrukce) a vegetačních 
podmínek stromů. Obvykle se jako minimální vzdálenost vnějšího povrchu konstrukce stoky od 
kmene stromu uvažuje 1,5 m (měřeno v půdorysném průmětu).  

7. ODVODŇOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ B ĚHEM JEJICH VÝSTAVBY 

Zásadní pravidla pro odvodňování pozemních komunikací platí logicky i v každé fázi jejich výstavby. 
Odvodňovací opatření jsou nutná pro vyloučení provozních potíží a vzniku škod, způsobených vodou, 
již v průběhu výstavby. Z důvodů hospodárnosti by se provizorní opatření měla pokud možno vhodně 
kombinovat s odvodňovacími zařízeními pro hotovou pozemní komunikaci. 

Voda přitékající ze sousedních pozemků a z ploch svahů vlastních zářezů se nemá dostat do prostoru 
budování spodní stavby (pláň) pozemní komunikace. Vodu je nutno zachytit do příkopů nebo stružek 
a odvést do recipientu, proto je třeba vodoteče a příkopy připravit včas ještě před dokončením 
zemních prací pozemní komunikace. 

Pokud půda nemá sklon k erozi, vodu odtékající z pozemní komunikace zpravidla není třeba 
zachycovat a lze ji nechat odtékat přes hranu silniční koruny. 

Pokud půda má sklon k erozi, je třeba použít prostředky pro podélné odvodnění, například příkop na 
okraji pláně pozemní komunikace s odvodem vody prostřednictvím potrubí nebo zpevněného příkopu 
odolného proti erozi. 

Pokud k odvádění vody ze stavby během výstavby má být využito stokového sytému (nově 
zbudovaného či stávajícího) a nelze vyloučit, že by přitékající voda byla znečištěná (například kalná 
kvůli obsahu zeminy), je třeba zařadit před stoku provizorní sedimentační nádrž. Znečistěná 
povrchová voda se během výstavby nemá volně odvádět do okolní krajiny.  

8. POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁL Ů 

8.1  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). 

Kvalita stavebních materiálů – viz. též TKP, kap. 3. 

8.2  Agresivita prostředí  

V rámci hydrogeologického průzkumu je nutno provést rozbor chemismu vody a prostředí v místech 
uložení nebo provedení trubního odvodňovacího systému. Je nutno posoudit i působení dalších vlivů 
na jednotlivé konstrukční části a stanovit specifické požadavky nebo konstrukční opatření na 
materiály.  
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Jedná se zejména o: 

• účinky působení mrazu a tání; 
• účinky použití chemických rozmrazovacích látek při zimní údržbě; 
• účinky chloridů a jiných agresivních prostředků na korozi výztuže železobetonových 

odvodňovacích prvků; 
• účinky emisí a imisí; 
• účinky teplotní roztažnosti materiálu; 
• zvýšené účinky abraze apod. 

 
Pro zabezpečení proti účinkům agresivity prostředí se betonové konstrukce zařazují dle 
ČSN  EN 206-1 (73 2403) a TKP , kap.18. 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 apod.). 

8.3  Požadavky na beton a malty 

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

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

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

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

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

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

c) Mrazuvzdornost a odolnost nekonstrukčních betonů vůči zmrazování a rozmrazování při 
zkoušce dle ČSN 73 1326 (metoda A nebo C) se posuzuje dle kriterií uvedených v TKP, 
kap. 18, tab. 18-3 a čl. 18.2.4.4, ale po 25 cyklech. 

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

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

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

Tab. 10 - Zatřídění částí staveb podle stupně vlivu prostředí – požadavky na nekonstrukční beton 

 Konstrukce *) Třída betonu a 
vliv prostředí 

Poznámka 

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

C20/25nXF3 

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

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

C16/20nXF1 

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

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

C16/20nXF1 

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

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

C20/25nXF3 

Podkladní betony konstrukcí odvodnění 
nebo zpevnění ploch s malým sklonem 

5 a) Lože pro drenáže  C8/10 Podkladní beton pro konstrukce bez 
vlivu mrazu 

5 b) Lože pro kanalizace C12/15 

5 c) Podkladní betony základů, 
propustků, přechodových desek 

C8/10 
Viz. tab. 18-2 TKP 18, řádek 6 

6 Lože – základ pro štěrbinové trouby  

MCB-10 nebo 
C16/20nXF1 

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

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

7 Přechodové klíny nebo drenážní 
vrstvy za opěrami apod.  

MCB- 8 
 Viz. poznámka k řádku ad 6) tab. 18-2 
TKP 18 

8 Obetonování  kanalizačních trub 
Min. C 20/25 

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

9 Malty pro speciální dlažby, 
odvodňovací proužky apod. M25 XF4, XF3 

XF3 mimo dosah CHRL, M25  

dle ČSN EN 998, doplňkové vlastnosti  

dle ČSN EN 206-1 a TKP 18 

*) Podkladní vrstvy pro dlažby vozovek a chodníků viz. TP 170 a technologické normy 

8.4  Spojování trub 

Spoje jsou rozebíratelné nebo nerozebíratelné.  

U nerozebíratelných spojů jako je svaření nebo slepení musí konstrukce a provedení spoje být takové, 
aby byla zajištěna vodotěsnost potrubí. 

Rozebíratelný spoj obsahuje obvykle hrdlo, nebo převlečnou objímku. Způsob spoje je předepsán ve 
výrobní dokumentaci. Spoj musí odpovídat požadovaným vlastnostem v celém rozsahu možných 
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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. Odolnost těsnění vůči působení 
ropných látek se prokazuje příslušným certifikátem. Požadována je zejména v místech zvýšeného 
rizika kontaminace ropnými látkami a v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

8.5  Materiály stok 

8.5.1 Zděné stoky 
Materiály pro stavbu musí být ve shodě s ČSN 75 6101 a ČSN EN 752. 

8.5.2  Betonové a železobetonové trouby 
Vlastnosti trub a materiál musí odpovídat požadavkům kap. 8 těchto TP a všeobecně podmínky TKP, 
kap. 18. Platí ČSN EN 1916 (723146). 

8.5.3 Kameninové trouby 
Fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti musí odpovídat ČSN EN 295.  

8.5.4 Trouby z plastických hmot 
Pro trouby z plastických hmot platí obecně požadavky ČSN EN 13 476. V dokumentaci stavby 
mohou být navrženy trouby z vysokohustotního polyetylenu (High-density polyetylene: HDPE), 
anebo polypropylenu (PP). V případě záměru užít trouby z polyvinylchloridu (PVC) je nutno 
požadovat trouby ze speciálního PVC s garancí uchování potřebných vlastností i při nízkých teplotách 
(pokud nelze vyloučit, že stavba bude probíhat i v tomto období). Důležitým parametrem je 
konstrukce stěny potrubí. Používají se trouby hladkostěnné, korugované a žebrované (s plným 
žebrem). Při volbě materiálu se doporučuje zohlednit význam a podmínky stavby. Vždy (již 
v zadávací dokumentaci) je nutné stanovovat max. přípustnou hodnotu rovnoměrné deformace 
kruhového průřezu (tzv. ovality) při zabudování, resp. přejímce díla (4 %) a po určité době  od 
zabudování, avšak před koncem záruky (7 %). Deformace je sledována v rámci TV prohlídky potrubí 
a to technologií, jejíž přesnost musí být předem známa a zohledněna. Pro nepřekročení limitů 
symetrické deformace musí být s dostatečnou rezervou volena požadovaná kruhová tuhost trub – SN 
v  kN/m2, s potvrzením zvolené hodnoty statickým výpočtem, v závislosti na stanovené míře zhutnění 
obsypu v zóně potrubí (dle obsypového materiálu). Technické a kvalitativní vlastnosti těchto výrobků 
musí být uvedeny v dokumentaci stavby nebo ZTKP. 

Důležité pro volbu trubního materiálu jsou očekávané provozní podmínky (míra abraze inertním 
posypovým materiálem či splachy z okolních ploch, technologie čištění) a míra garance ochrany 
potrubí v průběhu výstavby a dostupnost pro daný typ trouby předepsaného obsypu. Dodržení 
předepsaného obsypu musí garantovat stavební dozor, neboť výskyt ostrohranných kamenů může vést 
až k proražení trouby, není-li s jejich výskytem v konstrukci trouby počítáno. Z důvodu opotřebení 
vnitřního povrchu trouby by specifikace trubního materiálu měla obsahovat i požadavek na minimální 
tloušťku základní (vnitřní) stěny (např. 3 mm) či jiné parametry eliminující výše uvedená rizika. 
Předpokládá-li se výraznější úbytek tloušťky vnitřní stěny v průběhu životnosti díla (abraze, 
hydromechanické čištění), musí být tato hodnota odečtena z podkladu pro statický výpočet.  Z dalších 
parametrů je vhodné zohlednit barvu vnitřní stěny (černá, ale i čistě bílá má negativní vliv na 
zřetelnost TV prohlídky potrubí), případně i vnější stěny (při stavbě musí být počítáno s rizikem 
tvarových změn v důsledku ohřevu povrchu trouby slunečním zářením a to zejména u trub s černým 
povrchem).   

Parametr odolnosti vůči UV záření je významný pouze v případě trvalé expozice trouby (např. výústní 
objekty, odvodnění mostů)  a může být řešen např. ochranným nátěrem. 

Systém by měl být materiálově jednotný, zejména by mělo být zamezeno přímému styku pružných 
materiálů (dílů) odlišných vlastností. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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8.5.5 Trouby ze sklolaminátu 
Trubní systémy ze sklolaminátu musí odpovídat minimálně požadavkům ČSN EN 14 364 a  všem 
souvisejícím  požadavkům v této normě uvedeným. Pro navrhování a statické posuzování je 
doporučeno respektovat požadavky specifikované v ISO/TR 10 465. Potrubí musí mít vnitřní povrch 
opatřen nevyztuženou staticky neúčinnou vrstvou v tloušťce min. 1,5 mm. Odolnost a trvanlivost 
vnitřního povrchu musí být prověřena zkušebním postupem podle ČSN EN 15 729 pro minimálně 
200 000 cyklů, aniž by po ukončení zkoušky došlo k napadení vnitřní konstrukční vyztužené vrstvy 
potrubí. Vnější povrch potrubí musí mít nevyztuženou nekonstrukční vrstvu k ochraně vnější 
vyztužené vrstvy v tloušťce min. 1 mm. Potrubí ukládané do země musí být staticky posouzeno podle 
zvoleného výpočtu uvedeného v ČSN EN 1295-1. Výpočetní metoda musí být v souladu 
s doporučením uvedeným v ISO/TR 10465. Potrubí ukládané protlakem musí splňovat požadavky 
ISO 25780. Šachty ze sklolaminátu musí splňovat požadavky EN 15 383. 

8.5.6  Litinové trouby 
Šedá litina 
Požadavky na materiál, přípustné vady a mezní odchylky udává ČSN 13 2001. Hrdlové trouby musí 
odpovídat ČSN 13 2010 a přírubové ČSN 13  2001. Trouby musí mít ochranný povlak podle čl. 25 
ČSN 13 2011. 

Tvárná litina 
Požadavky na materiál, přípustné vady a mezní odchylky udává ČSN EN 545 (vodovody) a ČSN EN 
598 (kanalizace). 
Požadavky na kanalizační trouby: základní vnější ochrana je pokovení slitinou Zn/Al s nebo bez 
jiných kovů o hmotnosti 400 g/m2 s krycím nátěrem. Vnitřní vystýlka z hlinitanového cementu.  
Požadavky na tvarovky: vně i uvnitř práškově nanášený epoxid dle ČSN EN 14901. 

8.5.7  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, pokud je předepisuje dokumentace stavby, v ní musí být vždy zvlášť odůvodněno. 

8.5.8  Jiné druhy trub 
Pro odvodnění může dokumentace stavby navrhnout jakýkoli jiný, pro daný účel vhodný druh trub. V 
tom případě je nutno, aby technické kvalitativní podmínky pro tyto výrobky byly stanoveny v 
dokumentaci stavby nebo ZTKP. 

8.6  Šachty, vpusti a příslušenství odvodnění  

Pro drobné objekty kanalizace platí pro stavební materiály vše, co je uvedeno v článcích 8.1, 8.2 a 8.3. 
Použité poklopy a vtokové mříže musí být v třídách zatížení podle místa zabudování dle ČSN EN 
124.  
Pro šachty, vpusti i další kanalizační objekty se připouští použití jiných než klasických materiálů - 
především plastů, laminátů a kompozitů za stejných podmínek jako v případě čl. 8. 
Pro stavbu havarijních a čistících zařízení včetně lapačů splavenin a ropných látek je nutno užít 
materiálů schopných bezpečně odolávat agresivnosti prostředí. Beton konstrukcí musí odpovídat 
podmínkám dle kapitoly 8.1, 8.2 a 8.3. 
U smáčených ocelových konstrukcí je nutno jako ochranu užít kombinovaných ochranných systémů. 
Použitá konkrétní technologická zařízení musí být v dokumentaci vždy řádně zdůvodněna a musí být 
stanoveny podmínky pro užití, stavbu i následný provoz. Požadavky na vodotěsnost upravuje 
ČSN 75 0905 a ČSN 75 6909. 

8.7   Příkopy, rigoly a skluzy 

Kvalitativní požadavky rigolů, žlabů, skluzů a ostatních prvků betonovaných na místě i betonových 
dílců stanoví dokumentace stavby a tyto TP 83 nebo ZTKP.  Betony pro konstrukce obecně musí 
odpovídat kap. 18 TKP.  

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Kvalitativní požadavky pro kamenné prvky odvodnění stanoví dokumentace stavby v souladu s TP 83 
nebo ZTKP a ČSN EN 13383. 
Požadavky na vlastnosti malt stanovuje dokumentace stavby nebo ZTKP. Malty musí odpovídat 
požadavkům na beton, vyjma požadavků na velikost frakcí kameniva nebo požadavkům na zdící 
materiál použitý pro příslušnou část konstrukce. 

8.8  Štěrbinové žlaby  

Návrh, kvalitativní podmínky, dodávka a provedení štěrbinových žlabů musí odpovídat TP 152.  
Žlaby mohou být z výroby vybaveny průběžnou mříží překrývající vtokovou štěrbinu. Tato musí být 
v třídě zatížení podle místa zabudování dle ČSN EN 124. 
Systémy odvodnění s betonovými monolitickými a prefabrikovanými štěrbinovými žlaby musí mít 
navržena a provedena vhodná opatření proti vzniku poruch způsobených tepelně-dilatačními napětími 
a silami. Kvalitní žlab zajišťuje zachycení vody i ropných látek bez možnosti jejich proniknutí do 
konstrukce vozovky nebo terénu. To je potřebné nejen pro ochranu konstrukce vozovky, ale nezbytné 
v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů. Dodavatel systému musí tyto vlastnost prokázat 
certifikátem vodotěsnosti montážního spoje a certifikátem odolnosti těsnění proti působení ropných 
látek  

8.9 Žlaby s průběžnou mříží 

Kvalitativní požadavky pro tyto liniové prvky odvodnění stanoví ČSN EN 1433, ČSN EN 124 a 
dokumentace stavby resp. ZTKP  v souladu s těmito TP 83. 

8.10  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: 

-  trativody z trub z pálené hlíny; 
Trubní materiál musí odpovídat ČSN 72 2699.  U profilů v této normě neuvedených musí mít 
trubka vlastnosti odpovídající profilu nejblíže vyššímu.  

 -  trouby z plastů; 
Pro odvodnění je možno užít hladké upravené trouby s vlastnostmi dle bodu 8.5.4, nebo drenážní 
flexibilní trouby navinuté na kotoučích. Stanovuje se průtoková plocha otvorů na 1 m běžný 
trouby, rozměry otvorů a rozsah perforované části (ve stupních), pokud má část kruhového 
profilu plnit funkci nepropustného koryta. 
Při volbě materiálu musí být zohledněno kritérium odolnosti materiálu vůči tlakovému čištění, 
úměrně významu drenáže a riziku zanášení. 

-  děrovaná kamenina; 
Kameninové trouby jsou shodné s používanými pro odvádění vody.  Velikost, počet a rozmístění 
otvorů po obvodu je nutno specifikovat při návrhu ve vztahu k účelu a k materiálu obsypu.  

8.11  Trubní materiál pro propustky 

Pro menší propustky se zpravidla používají prefabrikované trouby. Ze statických a hydraulických 
důvodů převažuje kruhový průřez. Pro stavbu je možno použít jakéhokoli vhodného materiálu.  Při 
volbě materiálu nutno především zohlednit statiku a vliv agresivity prostředí a zohlednit i možnost 
případného požáru. Především pro betonové trouby může být negativní vliv střídání teplot a 
přítomnost chemických látek zimní údržby. Osvit – UV záření je destruktivní pro většinu plastových 
trub. Je nutno zohlednit případnou přítomnost bludných proudů nebo proudů z funkčních katodových 
ochran především na kovové konstrukce.  
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9. SOUVISEJÍCÍ NORMY A P ŘEDPISY 

Do seznamu norem a předpisů dále uvedených jsou zařazeny ty dokumenty, které mají přímou 
souvislost s navrhovaným odvodněním PK. Kromě těchto uvedených norem a předpisů platí pro 
navrhování i normy a předpisy uvedené v těchto normách jako citované. Odkazy v textu na 
legislativní a technické předpisy se vztahují na platné dokumenty ke dni schválení těchto TP. 

V době uzavření smlouvy se použijí normy a TP v platném znění. 

Platnost technických norem, předpisů a podkladů v dokumentaci stavby je k datu vydání zadávací 
dokumentace na zhotovení stavby.  

9.1 Zákony a vyhlášky 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; 

• Zákon č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí); ve znění pozdějších 
předpisů; 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; ve znění pozdějších 
předpisů;  

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších 
předpisů; 

• Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů; 

• Nařízení č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích; 

• Vyhláška MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro 
stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů; 

• Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 
provádění činností souvisejících se správou vodních toků; 

• Metodický pokyn Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK uvedeno ve 
Věstníku dopravy. 

9.2 Citované normy 

• ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací, část 1,2 a 3; 

• ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic; 

• ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování;   

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení;     

• ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a  

  chemických rozmrazovacích látek;     

• ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky;  

• ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů;  

• ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a  

  vedeními; 

• ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními; 
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• ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov; 

• ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže; 

• ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek; 

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací; 

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

  zkoušení, označování, řízení jakosti; 

• ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; 

• ČSN EN 295-1 (72 5201) Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na  

  trouby, tvarovky a spoje; 

• ČSN EN 545 (13 2070) Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro  

  vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody; 

• ČSN EN 858-1 (756510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro  

  navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti; 

• ČSN EN 858-2 (756510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – část 2 – Volba  

  jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba; 

• ČSN EN 12201(646410) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE), část  

  1,2,3+A1 a 5; 

• ČSN EN ISO 1452-2 (643185) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační  

 přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - 
Část 2: Trubky; 

• ČSN EN 13383 (72 1507) Kámen pro vodní stavby 
• ČSN EN 13508-1 (75 6901) Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a  

  kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky; 

• ČSN EN 13508-2 (75 6901) Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a  

  kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku; 
• ČSN 72 2699 (722699), Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky; 
• ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení; 
• ČSN EN 13 476 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě  

 uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného 
polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE), část 1,2 a 3; 

• ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod; 

• TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami;  

9.3 Související normy  

• ČSN EN 598 (13 8101) Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro  

  kanalizační potrubí – Požadavky a metody zkoušení; 
• ČSN 75 0120 Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky; 

• ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží; 

• ČSN 42 0250 Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací předpisy; 

• ČSN 42 5715 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry; 

• ČSN 72 3376 Betonové kabelové tvárnice. Technické požadavky; 

• ČSN EN 1916 (723146) Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu; 

• ČSN EN 295-1 (72 5201) Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na  

  trouby, tvarovky a spoje; 

• ČSN EN 295-2 (72 5201) Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení  

  shody a odběr vzorků; 

• ČSN EN 295-3 (72 5201) Kameninové potrubní pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3:  

  Zkušební metody; 
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• ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti; 

• ČSN 75 0101 Vodní hospodářství - Základní terminologie; 

• ČSN EN 1433 (13 6302) Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy. Klasifikace,  

  konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody; 

• ČSN EN 1085 Čištění odpadních vod – Slovník; 

• ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod; 

• ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží; 

• ČSN 75 4200 Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním; 

• ČSN 75 4210 Hydromeliorace – Odvodňovací kanály;  

• ČSN EN 1610 (75 6114) – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení;  

• ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací;  

• ČSN 75 6261 Dešťové nádrže; 

• ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek.  

 

9.4 Technické předpisy 

• TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace; 

• TP 97 Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací; 

• TP 107 Odvodnění mostů pozemních komunikací; 

• TP 152 Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích; 

• TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště; 

• TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací; 

• TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy;  

• TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích; 
• TP 232 Propustky a mosty malých rozpětí; 

• TKP 18 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 18: Beton pro 
konstrukce; 

• Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 2.2 Odvodnění MD ČR;  

• Podchody vedení technického vybavení pod pozemními komunikacemi; 

• TyP Trubní propustky pozemních komunikací; 

• Metodický pokyn: Zabezpečení objektů pozemních komunikací před odcizením nebo úmyslným 
poškozením, část II. 

• Richtlinien für die Anlage von Straββββen – RAS, Teil Entvässerung, RAS - Ew  
      Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a bytového hospodářství  

      S 13/38.67.10/31 Va 0, Bonn; 
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