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1. Předmluva 
Zpracování metodiky pro Drenážní systémy vozovek a mostních objektů vychází z  
potřeby podrobně popsat toto problematiku, jelikož oblast drenážních systémů vozovek 
zahrnuje předpis TP 83 Odvodnění pozemních komunikací jen velmi stručně. 
Zejména pro silnice vyšších tříd a dálniční stavby je odvodnění včetně drenážních prvků 
řešeno ve vzorových listech VL 2.2. Základní informace pro návrh odvodnění a částečně i 
prvky drenážního systému, zejména podélnou podpovrchovou drenáž jsou uvedeny v ČSN 
73 6101. Prvky týkající se DS - vodní režim, promrzání, odvodnění propustných vrstev - 
zmiňuje i TP 170. 
Podmínky pro volbu DS, varianty řešení a parametry DS, podmínky a postupy při jejich 
provádění obsažené v této metodice mohou významně přispět k jejich správné volbě, ale i 
kvalitnímu provedení, neboť zejména kvalita provedení je zásadním předpokladem správné 
funkce a dlouhodobé životnosti zařízení a významně též komunikace (vozovky, zemního 
tělesa PK). 
 
 
K zpracování této metodiky bylo využito zejména prací na projektech VaV (projekt Drenážní 
systémy vozovek, mostních objektů a tunelů, ident. kód CG711-082-910, Dopravní VaV 
centrum, č. proj. CZ.1.05/2.1.00/03.0064, VaV projekt CESTI, TAČR, č. proj. 2012 
TE01020168, ale i konzultací s výrobci DS a prováděcími firmami. 
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2. Úvod 

Metodika obsahuje doporučení a požadavky pro návrh, provádění a údržbu drenážních 
systémů (DS) vozovek a mostních objektů. Tématika drenážních systémů podrobněji dosud 
neřešená rozšiřuje širší obecnou část problematiky odvodnění, proto je pro objasnění 
souvislostí a návazností uvedena částí o pohybu vody v konstrukci vozovky a o prioritách a 
volbě způsobu odvodnění v projektové fázi. 

Důvodem pro zahrnutí části věnující se volbě způsobu odvedení vody z komunikace je nejen 
fakt důležitosti vlastního odvodnění vozovky, ale i důraz na důležitost volby způsobu 
nakládání se srážkovou vodou a upřednostňování jejího ponechání v místě spadu. Tedy 
doporučení zasakování apod. před jejím dalším odváděním, které snižuje nároky na kapacitu 
kanalizačních trubních vedení a snížením přítoků nároky na kapacitu  ČOV. Při návrzích je 
současně nezbytné respektovat (měnící se) legislativní rámec problematiky týkající se 
hospodaření se srážkovou vodou z PK. 

Drenážní systémy v pozemních komunikacích není jednoznačně vymezený termín. V tomto 
předpisu bude z důvodu komplexnosti popisován drenážní systém v širším pojetí tohoto 
výrazu. Pro úplnost, se základními informacemi týkajícími se právě zmiňované volby řešení 
odvodnění, budou uvedeny některé specifické prvky drenážních systémů, které jsou buď 
řešeny samostatným předpisem, či normou (např. asfaltový koberec drenážní), nebo 
podrobnost tohoto zpracování ještě vyžadují (např. vodopropustný asfalt, či geokompozitní 
drenáž). Podrobně je zde pojednáno ovšem zejména o podpovrchovém odvodňovacím 
(drenážním) systému. 

K drenážním prvkům v případě mostů patří zejména opatření k odvodnění izolace betonové 
mostovky, případně odvodnění za opěrou či odvodnění křídel; odvodňovací systém mostů 
jako takový není předmětem tohoto předpisu (je řešen v TP 107). 

Vedle návrhových požadavků na drenážní systémy jsou uvedena též doporučení týkající se 
provádění (dohledu) a údržby DS, navazující na prohlídky a monitoring. 
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3. Odvodnění vozovky 
Tato část rozšiřuje problematiku zčásti uvedenou v TP 83 a uvádí vlastní problematiku DS 
pro lepší orientaci projektanta při volbě odvodnění statí o pohybu vody, prioritách způsobu 
odvodnění, preferenci zasakování a o kritériích pro volbu a možnosti návrhů (typů)  
podpovrchové drenáže. 

3.1 Pohyb vody spadlé na povrch vozovky (voda v konstrukci 
vozovky) - zdroje vlhkosti a škody s ní spojené 

 

Voda ve vozovce se může vyskytovat z několika zdrojů: infiltrace povrchem, podzemní voda, 
kapilární vzlínání, prosakování, pohyby páry. 

Největším zdrojem vody ve vozovce je povrchová infiltrace, ke které dochází průnikem vody 
spoji, trhlinami, krajnicemi a dalšími částmi vozovky citlivými na vnik vody. Podzemní voda 
může saturovat vrstvy vozovky, zvláště v nízce položených úsecích či v hlubokých zářezech. 
Kapilární vzlínání způsobuje pohyb vody nahoru díky povrchovému napětí (v jemnozrnných 
zeminách), na rozdíl od předchozích dvou průniků vody do konstrukce ji nelze odvádět. Dále 
může voda prosakovat do konstrukce vozovky ze strany z jiných částí konstrukce 
komunikace, např. z krajnice, příkopů, či z přilehlých svahů. Množství vody, které se do 
vozovky dostane pomocí pohybu par, není podstatné. Vliv má pouze v zimním období, kdy je 
vozovka vystavována účinkům mrazu. 

 

  

 
Obr. 1: Zdroje vlhkosti ve vozovce  

 

Průsak vody povrchem je, v případě poruch krytu vozovky, jimž se běžně nevyhneme, 
jedním ze zdrojů vody (vlhkosti) ve vozovce. 

Průsak vody přes kryt vykazují oba typy vozovek, netuhé a tuhé vozovky. U tuhé vozovky 
dochází k prostupu vody zejména netěsností spar CB krytu, u netuhé vozovky je průsak vody 
závislý na množství a velikosti trhlin v AB krytu. Množství je závislé na stáří a kvalitě krytu, 
ale nepřímo i kvalitě všech dalších vrstev a jejich správném návrhu (drenážní vlastnosti, 
propustnost, filtrace, separace, správné jejich umístění, a samozřejmě i na provedení). 
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Znázornění pohybu vody a zdrojů vlhkosti v konstrukci vozovky 

 
Obr. 2a: Průsak vody netuhou vozovkou  

 

 

 
Obr. 2b: Průsak vody tuhou vozovkou  

 

Vedle prvotního zajištění odvodu vody z koruny tělesa PK, tedy povrchově z krytu vozovky 
přes krajnice, svahy násypu do otevřených odvodňovacích zařízení (prvků) je tedy třeba 
zajistit i odvedení vody vniklé do konstrukce (tělesa) PK. 

Pro zdůraznění důležitosti návrhu odvodnění je nutno si uvědomit, že velká část škod na 
vozovkách (spolu s nekvalitou provedení a údržbou) je způsobena vlivem vlhkosti. Četné 
výzkumné studie uvádějí, že řádný drenážní systém vozovky může zvýšit životnost od 
několika let, až po více než dvojnásobek.  

Nejúčinnější (a nejlevnější) ochranou konstrukce před negativními účinky vody/vlhkosti vody 
proniklé do ní, je průsak a odvedení vody do nezámrzné hloubky či mimo konstrukci, lze–li je 
zajistit. 

Projektant musí tedy při návrhu odvodnění vozovky uvažovat s těmito zdroji vody a vlhkosti 
v konstrukci, či ohrožujícími konstrukci vozovky (zemního tělesa): 

- srážky dopadlé na kryt (nepropustné nebo málo propustné plochy) vozovky, 
- srážky dopadlé na nestmelené krajnice a další přilehlé plochy (svahy zemního tělesa), 
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- srážky (povrchové vody) z prostoru mimo těleso vozovky, které mohou odtud do 
prostoru postavené komunikace přitéci a ovlivnit zejména podloží, resp. podkladní 
vrstvy nad ním, 

- podzemní vody zasahující do oblasti stavby (podloží tělesa PK). 

Pohyb vody, v závaznosti na zdroje vlhkosti v konstrukci vozovky – (viz obr.1):   

- skrz porušený (propustný) povrch vozovky (trhliny, výtluky), u CB porušené těsnění 
spar 

- ze stran:  -  v případě násypu oboustranně (z/do konstrukce) 
   -  v případě zářezu, ze svahu nad, z příkopu (do konstrukce) 

- z podzemní vody (vzhůru): 
   -  kapilární vzlínavostí 
   -  pohybem páry  
   -  pohybem (zvýšením) hladiny podzemní vody 

- prameny či výrony tlakové vody (z podloží) v zářezech, odřezech (a tunelech). 

3.2 Priority při volbě způsobu odstranění srážkové vody 
z pozemních komunikací 

Principy priorit, z hlediska nakládání se srážkovou vodou z PK, při návrhu komunikací je 
žádoucí uplatňovat s ohledem na zachování přirozené stability území po stránce 
vodohospodářského režimu. Toho se dosáhne co nejmenším odvodem vody (spadu srážek) 
z území. Tento princip se kromě již uvedeného hlediska zachování vody v území projeví v 
omezení negativního dopadu soustředěného odtoku se všemi jeho důsledky (eroze, 
záplavy). Současně dochází k úsporám nákladů na jejich odvádění a čištění na konci 
kanalizačního systému nebo před vpuštěním do recipientu (povrchového odtoku). 

Možné způsoby a priority odstraňování srážkové vody z vozovky jsou uvedeny níže. Přitom 
je třeba posoudit možnost realizace v místě (hydrogeologické faktory, územně-topografické 
faktory) a zákonnou přípustnost (ochranná pásma, určující faktory, zátěž /vzrůst, potlačení, 
složení dopravy, údržba/). 

Při srovnání faktoru náklady versus užitek se u možných řešení výběr nejlepší varianty opírá 
o faktor přiměřenosti. 

1. priorita - Zasakování  

Přednostně je třeba posoudit, jestli se může dešťová voda z pozemní komunikace vsakovat 
plošně přes porostlou půdu zátěžového pásu podél komunikace. Jestliže toto decentrální 
vsakování nepřichází z prostorově topografických nebo hydrogeologických důvodů v úvahu, 
je třeba posoudit, jestli může být vsakování uskutečněno přes centrální zařízení (např. přes 
vsakovací průleh/příkop nebo vsakovací nádrž).  

Jestliže tyto žádná z těchto variant vsakování (decentralizované nebo přes centrální 
zařízení) nelze zrealizovat, ani nejsou přípustné, nebo jestliže panují pochybnosti ohledně 
přiměřenosti těchto řešení, je třeba jako další variantu vzít v úvahu možnost vsakování 
s předřazeným úpravárenským zařízením.  

2. priorita - Vypouštění do povrchových toků  

Jestliže jako řešení nepřichází v úvahu vsakování s ani bez úpravárenského zařízení, je 
nutno prověřit možnost provedení a přípustnost vypouštění do blízkých povrchových toků. To 
se může uskutečnit přímo nebo nepřímo pomocí kanalizace srážkové (v oddílné kanalizační 
soustavě). Vhodnými retenčními opatřeními může být voda odváděna regulovaně a 
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koncentrační maxima je možno rozložit, např. omezeným hromaděním srážkové vody na 
dopravní ploše nebo vybudováním speciálních systémů, jako retenční nádrže. Jestliže je 
nutná úprava odpadních vod z dopravních komunikací, je možno využít podobných zařízení 
jako u vsakování. 

3. priorita - Vypouštění do veřejné jednotné kanalizace  

Jako poslední se nabízí možnost vypouštět dešťovou vodu do stávající kanalizace ve 
směšovacím systému. Zejména v urbanizovaných územích, která jsou kanalizována 
převážně ve směšovacím systému, může napojení na kanalizace dále představovat 
akceptovatelnou možnost. V rámci ověření proveditelnosti je nutno posoudit kapacitu 
stávajících vedení a případně naplánovat retenční opatření. Samozřejmě je nutno odůvodnit 
výběr takového řešení porovnáním variant. 

Návrh odvodnění v ochranných pásmech vyžaduje specifické řešení adekvátní stupni 
ochrany – viz též TP 83. 

 
Priority při volbě způsobu odstranění srážkové vody z PK – rozhodovací schéma  
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4. Drenážní systémy vozovek   
Drenážním systémem vozovek rozumíme komplex podpovrchových zařízení a opatření 
umožňujících sběr (a dílčí odvod) vody proniklé do konstrukce vozovky (nebo do oblasti 
jejího vlivu na tuto konstrukci) do dalšího odvodního zařízení. Podpovrchové odvodnění je 
třeba navrhnout všude tam, kde vodu z povrchu převedenou přes krajnici, proniklou do 
konstrukce, přitékající ze strany do oblasti konstrukce vozovky nelze odvést povrchovým 
odvodňovacím zařízením. Jedná se tedy, především v úsecích v zářezu nebo v úrovni terénu 
(nezávisle na příčném sklonu a druhu zpevnění silnice) s podložím z jemnozrnné nebo 
smíšené zeminy, o podélnou podpovrchovou boční drenáž, nebo drenáž ve středním dělicím 
pásu (u vícepruhových komunikací). 

 

Varianty řešení v příčném řezu, v kombinaci povrchového a podpovrchového odvodnění, 
se vážou zejména na úroveň málo propustné vrstvy v konstrukci vozovky, po níž může 
voda z konstrukce horizontálně stékat k boku, ke svahu tělesa. Touto úrovní může být vrstva: 

- krytu, ložná /nosná/ vrstva (O), 
- podkladní /ochranná, mrazuvzdorná/ vrstva (P), 
- nepropustné /propustné podloží – pláň (D). 
 

Varianty – schématické příčné řezy dle úrovně nepropustné vrstvy 

O: Ochranné (spodní podkladní) vrstvy o 
nízké propustnosti:  

vsáklá voda proudí horizontálně (podle linie 
nejvyššího sklonu) jak přes podkladní vrstvy, 
přes rozhraní mezi nimi, tak zejména po 
rozhraní mezi spodní podkladní vrstvou a 
horní ochrannou vrstvou. 

 

 

 

P: Propustné ochranné (spodní podkladní) vrstvy a podloží o nízké propustnosti:  

vsáklá voda proudí horizontálně (podle linie 
nejvyššího sklonu) přes ochranné vrstvy a 
zejména pak po zemní pláni. 

Tento případ představuje variantu (případ P 
se spodní ochrannou vrstvou o nízké 
propustnosti), kdy je ochranná vrstva tvořena 
dvěma vrstvami z různých materiálů a nižší 
vrstva má nízkou propustnost. Za těchto 
okolností proudí vsáklá voda horizontálně 
(podle linie nejvyššího sklonu) především po 
rozhraní mezi těmito vrstvami. 
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D: Propustné podloží:  

vsáklá voda proudí vertikálně přes 
všechny vrstvy 

 

 

 

 

 

 
Dále se dělí dle umístění v trase - místa (typu) příčného řezu: 
zářez (Z), násyp (N), střední dělicí pás (S), 
  
a volí se dále podle oblasti sklonu v příčném řezu: 
příznivý sklon vozovky (P), nepříznivý sklon vozovky (N) 
  
a dle úpravy u vyústění – viz tabulka.  
 
  NÁSYP (N) STŘEDNÍ DĚLÍCÍ PÁS (S) ZÁŘEZ (Z) 

OCHRANNÉ VRSTVY 
O NÍZKÉ 

PROPUSTNOSTI (O) 

Nepříznivý příčný 
spád krytu vozovky 

ONN1 

Nepřízni
vý příčný 

spád 
krytu 

vozovky 

Podélná podpovrchová drenáž 
(PPD) pod příkopem OSN1 

Nepřízniv
ý příčný 

spád krytu 
vozovky 

PPD pod příkopem OZN1 

Přímý vtok do příkopu 
umístěného pod úrovní 

podkladních vrstev OSN2 

PPD a příkop zvlášť OZN2 

Vsakování do terénu OZN3 

Vsakování do terénu OSN3 

Přímý vtok do příkopu umístěného pod úrovní 
podkladních vrstev OZN4 

Vsakování do terénu OZN5 

Příznivý příčný spád 
krytu vozovky 

ONP1 

Příznivý 
příčný 
spád 
krytu 

vozovky 

PPD pod příkopem OSP1 

Příznivý 
příčný 

spád krytu 
vozovky 

PPD pod příkopem OZP1 

Přímý vtok do příkopu 
umístěného pod úrovní 

podkladních vrstev OSP2 

PPD a příkop zvlášť OZP2 

Vsakování do terénu OZP3 

Vsakování do terénu OSP3 

Přímý vtok do příkopu umístěného pod úrovní 
podkladních vrstev OZP4 

Vsakování do terénu OZP5 

PROPUSTNÉ 
OCHRANNÉ VRSTVY 
A PODLOŽÍ O NÍZKÉ 
PROPUSTNOSTI (P) 

Nepříznivý příčný 
spád krytu vozovky 

PNN1 
PPD pod příkopem PSN1 

Nepřízniv
ý příčný 

spád krytu 
vozovky 

PPD pod příkopem PZN1 

PPD a příkop zvlášť PZN2 

Vsakování do terénu PZN3 

Příznivý příčný spád 
krytu vozovky PNP1 

PPD pod příkopem PSP1 

Příznivý 
příčný 

spád krytu 
vozovky 

PPD pod příkopem PZP1 

PPD a příkop zvlášť PZP2 

Vsakování do terénu PZP3 

PROPUSTNÉ 
OCHRANNÉ VRSTVY 

A PROPUSTNÉ 
PODLOŽÍ  (D) 

Nepříznivý příčný 
spád krytu vozovky 

DNN1 
Vsakování do terénu DSN1 Vsakování do terénu DZN1 

Příznivý příčný spád 
krytu vozovky DNP1 

Vsakování do terénu DSP1 Vsakování do terénu DZP1 

 

Tab.     Varianty příčných řezů s jejich označením (např. ONN1) 
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(Ochranné = spodní podkladní) 

Ukázka: Schématický příčný řez varianty PZN1 (všechny řezy jsou uvedeny v Příloze 1.) 

 

 
Varianta O (uvedená pro úplnost) je pouze omezeně použitelná. Zahrnuje totiž dosud málo 
používané a dosud nedořešené úpravy s drenážním krytem (PA – porézní asfalt), či 
vodopropustným asfaltem, případně mezerovitým betonem (MCB) v horní podkladní vrstvě, 
pokud dolní vrstva je méně propustná. S ohledem na možnost poruch v krytu a v 
podkladních vrstvách (a vzhledem ke klimatickým poměrům ČR) se musí ovšem i v této 
variantě počítat i s odvodem vody (byť ve výrazně menších objemech) a tedy s přiměřeně 
propustnou ochrannou vrstvou. 

Varianta P je v našich klimatických a geomorfologických podmínkách nejčastější. Varianta P 
uvažuje s propustnými oběma podkladními vrstvami, ale i (kde je to nezbytné) se  spodní 
podkladní vrstvou jako méně propustnou (např. při mělčím uložení přilehlého odvodňovacího 
zařízení, když je větší hloubka v návaznostech těžko proveditelná). 

Varianta D je nejméně náročná a k poruchám nejméně náchylná, je ovšem vzhledem k u 
nás málo často zastižitelnému podloží z propustných nesoudržných zemin poměrně zřídka 
použitelná. (Navíc i při nesoudržných zeminách mohou vznikat obtíže, např. s hladinou 
podzemní vody). 

Uvedené členění do variant je pouze učebnicový příklad kombinací možností odvodnění 
v návaznosti na v záhlaví tabulek uvedené kombinace v geometrii příčného profilu 
v návaznosti na umístění odvodnění v podélném profilu. Zkušený projektant pohyb vody 
může zanalyzovat a odvodnění navrhnout i bez těchto vzorových řešení. 

Pro uvedené rozdělení a schématické řezy bylo využito literatury viz kap. 12, D.G.Carretaras 
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5. Podpovrchové odvodnění  

5.1 Rozhodující návrhová kritéria pro volbu podpovrchové 
drenáže 

Pro volbu podpovrchové drenáže je třeba vzít v úvahu komplex kritérií, jejichž zhodnocení 
může vést ke kvalitnímu, ale zároveň ekonomickému návrhu, posuzovanému z pohledu „live 
cycle cost (analysis)“ – LCC(A) – analýza nákladů životního cyklu, (po dobu životnosti). 

Rozhodující kritéria pro určení, zda a jak bude navržena podpovrchová drenáž, jsou tato:  

- typ a charakter podloží (a prostupem vody dotčených zemin) - v návaznosti na 
hydrologické a hydrogeologické poměry území – HPV, vodoteče, ochranná území 

- funkční klasifikace, významnost komunikace 
- třída dopravního zatížení  
- návrhová životnost  
 (TP 170) 
- topografie území, konfigurace terénu 
- náklady LCC 
- lokalizace (extravilán, intravilán) 
- klimatické podmínky (množství srážek, zámrzná hloubka, vliv střídání mrazu a tání) 
- investiční a provozní náklady. 

Proto je nezbytné pro fázi návrhu zabezpečit dostatečné podklady pro posouzení uvedených 
kritérií (zejména hydrogeologický průzkum, místní šetření, ale i zkušenosti z podobných 
podmínek staveb ap.) – částečně je pojednáno v TP 83.  

Kritéria jsou uvedena zhruba v pořadí důležitosti, dopravní zatížení bude při odhlédnutí od 
vnějších podmínek pravděpodobně klíčovým faktorem, investor však může váhu kritérií 
posoudit a nastavit individuálně. U stávajících vozovek/rekonstrukcí pak budou zřejmě 
rozhodující zjištění týkající se množství vody infiltrující do konstrukce vozovky a zvyšující se 
potenciál poruch souvisejících s vlhkostí. Ze zkušeností lze vyvodit, že vlastnosti materiálu 
vozovky v interakci s vodou/vlhkostí ovlivňují její výkonnost v čase a patří k nejčastějším 
příčinám poruch vozovky. 

Již zde, protože stále, je nutno připomenout, že kvalita provedení (nejen, i když především), 
ale i návrhu, dozoru a údržby je podmínkou úspěšnosti (životnosti) stavební úpravy 
nejzásadnější. 

5.2 Prvky podpovrchového odvodnění 
- boční drenáž (silniční podélná podpovrchová drenáž, příp. drenáž ve středovém pásu),  
- propustná (drenážní) vrstva vyvedená do svahu zemního tělesa (a dále do povrchového 

odvodnění),  
- propustná (drenážní) vrstva vyvedená do podélné podpovrchové drenáže,  
- málo propustná vrstva (oddělovací, separační) – prováděná, pod propustnou vrstvou, 

(tuto funkci může zabezpečovat existující málo propustné podloží), 
- příčná drenáž, 
- příp. geokompozitní postranní drenáž (případně s propustnou vrstvou), 
- další prvky (např. svahová žebra).  
 

Základním a zásadním prvkem podpovrchového odvodnění je boční podélná drenáž, 
použitá nejčastěji v kombinaci s propustnou – drenážní – vrstvou (na málo propustném 
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podloží). Propustná vrstva se tedy navrhuje v návaznosti na málo propustnou (separační) 
vrstvu pod ní. V případě vyvedení těchto vrstev do svahu a ve vhodných podmínkách, pokud 
je zamezeno/nehrozí  vniku vody do podloží zvenčí, lze toto řešení/odvodnění použít i bez 
postranní drenáže – odvodem vody otevřeným/povrchovým odvodněním (ze svahu do 
příkopu). Přítomnost propustného podloží pak celkové řešení ještě více zjednodušuje. Příčná 
drenáž může být v odůvodněných případech (např. doplňkově v nulových bodech při délce 
zářezu nad přechodem do násypu větší než 150 m a sklonu větším než 3 %), při velké šířce 
komunikace použita v kombinaci s podélnou drenáží, nebo samostatně (lokální místa 
s vysokou přítomností vody, vývěry podzemní vody) k jejímu převedení bez budování 
objektu. Naopak zejména ve stísněných podmínkách, při rekonstrukcích může být vhodné i 
dosud málo využívané použití geokompozitní postranní drenáže budované s využitím 
speciální frézy. Tato technologie není dosud obsažena v žádném předpisu. Pro její 
případnou aplikaci je třeba vypracovat technologický předpis, např. ZTKP. 

5.3 Zásady návrhu 
Podpovrchová drenáž se navrhuje tam, kde voda proniklá do konstrukce vozovky, nebo 
voda, která není odvedena povrchově a která by mohla do ní proniknout, může negativně 
ovlivnit způsobilost a stabilitu (únosnost pro zatížení) konstrukce/tělesa vozovky. 

Patří sem zejména voda proniklá přes krajnici a svah pod ní, proniklá přes střední dělicí pás, 
voda proniklá příkopem, či voda proniklá z prostoru mimo komunikaci nezachycená 
otevřenými odvodňovacími zařízeními (např. voda ze svahů zářezu při nepropustném 
podloží pod dnem příkopu).  

Podpovrchová drenáž se někdy - ve stísněných poměrech, kdy nelze, či není vhodné zřídit 
otevřené povrchové odvodnění (příkop) - navrhuje i jako náhrada za ně (toto bylo uvedeno 
dříve v TP 51, které může nahrazovat tato metodika nebo další nové nebo aktualizované 
předpisy). Drenáž se proto v tomto případě umísťuje co nejblíže k okraji vozovky, zpravidla 
do oblasti nezpevněné krajnice. 

Vzhledem k tomu, že s postupně se rozšiřujícími poruchami krytu se zvyšuje i podíl vody 
proniklé povrchem vozovky, je třeba řešit odvod této vody mimo konstrukci vozovky, resp. 
z oblasti vlivu na ni (odkaz např. na TP 170, ČSN 73 6101). 

Zvláštním případem je drenáž navržená ke snížení hladiny podzemní vody.    

Podpovrchové odvodnění zahrnuje nejen postranní (liniovou, podélnou podpovrchovou) 
drenáž, ale zahrnuje i drenážní/a separační vrstvu, která vodu pronikající vertikálně 
vozovkou do ní (plošně, horizontálně) převede. Drenážním děrovaným trubním vedením 
vyústěným (někdy přes příčnou drenáž) většinou přes výstupní objekt (např. šachtu) je voda 
odvedena do dalšího prvku odvodnění, do sběrného vedení (plné trubky - kanalizační 
potrubí, např. středové kanalizace) nebo na povrch (do povrchového odvodnění) do 
recipientu. S výhodou jsou pro směrově rozdělené komunikace s nezpevněným středním 
pruhem variantně navrhována sdružená vedení, skládající se ze sběrného potrubí a nad ním 
ležícího drenážního potrubí.  

U průsakové vody (z prostoru nad úrovní drenáže) funguje drenážní potrubí s otvory pouze 
v horní části také jako sběrné potrubí. 

Zachycování vody drenážním systémem se váže na prostup vody vrstvami (vertikálně či/a 
horizontálně) a její další pohyb po rozhraní propustné vrstvy (může být přímo drenážní – 
např. ochranná vrstva z mrazuvzdorného materiálu) a méně propustné/nepropustné vrstvy 
(separační, oddělovací), podloží.  

Tato drenážní soustava (s potrubím, nebo bez) musí být zhotovena z filtračně stabilního 
materiálu. Filtrační stabilitu (Terzaghi, Cistin/Ziems), je nutno prokázat jak z hlediska 
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odvodu protékající vody, tak z hlediska zanášení filtru (jedno- či dvoustupňového), pokud 
nejsou dostatečné zkušenosti s používanými materiály. Rovněž při použití filtrů z geosyntetik 
je jejich funkčnost (přispění k dosažení filtračního kritéria) nutno prokázat (v souladu s TP 
97). 

Drenážní systémy by měly být umístěny v nezámrzné hloubce, pokud by hrozila jejich 
nefunkčnost či poškození mrazem. 

Ze stavebně – technických důvodů by měla být každá vrstva (tedy i drenážní) budována v 
tloušťce min. 20 cm. Vyústění (dno odvodňované vrstvy, pláň) by mělo být min. 20 cm nad 
vrcholem odvodňovací trubky – drenážní potrubí musí být navrženo tak, aby splňovalo tuto 
podmínku. V případě vsakovací drenáže její dno musí být cca 40 cm pod plání, aby 
nedocházelo k podmáčení vozovky.  

Drenážní systém bez trubního vedení lze navrhnout při menším přítoku vody a pouze při 
sklonu větším než 1,0 %.  

Řešení s využitím filtrační geotextilie či nepropustné folie pod drenážním vedením nebo i po 
stranách (popř. na jedné straně) výkopu se přizpůsobí příčině a funkci, pro kterou byla 
zvolena (např. zvýšení filtrační stability). 

Odvodňovací zařízení (včetně DS) by měla být znázorněna v situačním plánu, ve složitějších 
případech, kdy by bylo zobrazení nepřehledné, je možno zpracovat zvláštní plán. Výhodné je 
znázornění výškopisu s vrstevnicemi (např. v měř. 1 : 250), zejména v intravilánu (návaznosti 
na zástavbu) nebo v rovinatém terénu. Odvodňovací zařízení se zobrazují dále ve výškovém 
profilu návrhu silnice (1 : 1000/100). Současně je třeba doložit – přehledně a logicky zobrazit 
a shrnout výsledky vodohospodářských výpočtů. Zobrazení vzorových řezů musí 
obsahovat popis a zásadní údaje (výšky a rozměry) odvodňovacích zařízení/prvků 
drenážního systému (viz též VL 2.2). 

Součástí návrhu je hydrotechnický výpočet zahrnující zejména podklad pro stanovení 
drenážních prvků, jejich dimenzí, vzdálenosti vyústění, výtoků, stanovení umístění a 
vzdáleností šachet. V návrhu musí být prokázána filtrační stabilita použitých drenážních 
materiálů či prvků (drenážní vrstvy, výplň podélných trativodů a filtrů z geosyntetik), k 
minimalizaci jejich zanášení a k zabezpečení jejich funkce pro uvažovanou dobu životnosti. 
(viz TP 97) Návrh musí obsahovat výkresy se situačním a výškovým znázorněním 
drenážních prvků včetně jejich soupisu, s orientací a výškovou úrovní osazení šachet (dna, 
zhlaví, vtoků, výtoků, vyústění drenáží). V případě malých množství drénované vody není 
třeba přesné výpočty provádět. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat odvodnění (a tedy drenážnímu systému) zejména 
v konvexních výškových obloucích, v místech klopení a změnách sklonu (ČSN 73 6101)   

* významné komunikace: dále uvedená doporučení: pro „významné komunikace“, platí pro 
komunikace dálničního typu (dálnice a rychlostní komunikace), komunikace I. třídy a 
dopravně významné komunikace. 
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6. Drenážní systém vozovek   
Drenážní systém vozovek popsaný výše jako dílčí fáze celého procesu odvodnění uvedeme 
dále v rozdělení se zásadami pro jeho návrh, provádění a údržbu. 

Drenážní systémy vozovek mohou zahrnovat tyto drenážní prvky podle jejich umístění 
v konstrukci (tělese) vozovky: 

- kryt, (obrusná vrstva):  

vodopropustné zpevnění plochy: asfaltový koberec drenážní (PA) ČSN EN 13108-7, 
vodopropustný asfalt, mezerovitý beton (MCB) – dle ČSN 73 6124-2 Stavba vozovek - 
Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 2: Mezerovitý beton, dlážděné 
vozovky a vozovky z dílců - ČSN 71 6131 Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců, 

- spodní podkladní vrstva (ochranná vrstva):  

propustná vrstva ve funkci drenážní vrstvy (nenamrzavá vrstva): mezerovitý beton, MZ 
(mechanicky zpevněná zemina), vrstva ŠD, (popř. ŠP), provedená k (a 20 cm 
nad!) odvodňovací zařízení (příkop nebo podpovrchová drenáž), podle potřeby doplněná 
v úrovni pod ní málo propustnou, oddělovací (separační) vrstvou. 

Při navrhování propustné podkladní vrstvy však nelze zapomínat, že je navrhována 
zejména z pohledu únosnosti. 

Základní ustanovení pro navrhování vozovek PK jsou uvedena v ČSN 73 6133, ČSN 73 
6114, ČSN 73 6126-1, TP 170.   

- podpovrchové liniové odvodňovací zařízení:  

podélná boční drenáž (PBD) - trubková drenáž (podélný trativod), popř. drenáž ve 
středním dělicím pásu, příčný trativod;  
často ve spojení s odvodňovacím potrubím, 

prefabrikovaná geokompozitní drenáž (podélná, plošná) – v případě potřeby s drenážní 
trubkou. 

Jejich volba navazuje na již uvedené priority, realizovatelnost a přiměřenost. Voda 
z drenážního prvku je pak tedy v souladu s vybranou variantou dále zasakována, odváděna, 
upravována nebo vypouštěna dle zde uvedených postupů a s využitím zařízení uvedených 
též v TP 83, a v souladu se zákonnými ustanoveními. 

Výše uvedené možnosti odvedení vody z konstrukce se uplatní v návrhu v návaznosti na 
dráhu vody proniklé do konstrukce.  

6.1 Kryt  
Drenážním prvkem DS (prvním ve styku srážkové vody a vozovky) může být kryt (krytová 
vrstva) konstrukce vozovky. Jedná se o propustné zpevnění pozemních komunikací. Tato 
úprava je vhodná zpravidla jen pro plochy s malým dopravním zatížením (s výjimkou AKD) – 
třídy dopravního zatížení V, VI (chodníky, cyklostezky, parkovací či soukromé plochy). 
V závislosti na vybraný druh povrchu vozovky, jeho propustnost a propustnost podkladních 
vrstev (a současně na možnost znečištění infiltrované vody) je třeba volit možnost přímého 
zasakování či odvod vody do drenážního a sběrného zařízení.  

Mezi tyto úpravy patří zejména: 

- vozovky s asfaltovým krytem drenážním (PA, AKD), 

- vozovky z vodopropustného asfaltu (AKO), 
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- vozovky z mezerovitého betonu (MCB), 

- dlážděné vozovky a vozovky/plochy z prefabrikovaných dílců,  

- nezpevněné zasakovací plochy (bude rozpracováno v souvislosti s předpisem pro 
zasakování).  

 Asfaltový koberec drenážní (PA) - ČSN EN 13108-7, též TKP 7 a 18 

Asfaltový koberec drenážní je asfaltová směs s vysokou mezerovitostí (vyšší než 20 %). Je 
určen pro obrusné vrstvy vozovek. Většina zrn (cca 70 %) je frakce 8/16 a 4/8 mm. 
Vyznačuje se tím (výhody), že: 

- odvádí vzhledem ke své vysoké mezerovitosti srážkovou vodu, zvyšuje bezpečnost 
dopravy (lepší protismykové vlastnosti, snížení rizika aquaplaningu a odstřikování vody od 
vozidel), 

- mezery jsou navzájem propojené, přispívá i k snižování hlučnosti dopravy. 

Problémem zůstává zimní údržba (vzhledem k tepelně-izolačním vlastnostem dutin zůstává 
na PA déle sníh, náklady na solení se zvyšují cca o 20 až 30 %). Vzhledem k vyšší tendenci 
znečišťování/zanášení této úpravy dochází též k zhoršování uvedených pozitivních 
vlastností. Proto se hodí pouze do míst s omezenou prašností a z důvodu specifického 
namáhání se snižuje životnost při použití v intravilánu. Problém znečišťování a údržby těchto 
povrchů vyvolává též potřebu účinných speciálních čisticích mechanizmů (čištění na bázi 
tlakové vody a podtlakového vysávání). Bez příslušné účinné a časté údržby (min. dvakrát 
ročně) se uvedené užitné vlastnosti rychle a významně omezují. Zavedení nové konstrukce – 
dvouvrstvého koberce s různou zrnitostí, dolní vrstva zrna 16 mm (22 mm), horní vrstva zrna 
do 5mm (8 mm) - technologií „horký na horký“ (při lepších akustických vlastnostech) tendenci 
k ucpávání pórů snižuje. (Zavádí se používání v Německu.) Nevýhodou tohoto systému jsou 
však vyšší náklady na provedení PA. 

Drenážní funkci PA je nutno ovšem chápat pouze ve smyslu odvodu vody z vozovky nikoli po 
povrchu, ale vlastní obrusnou vrstvou. Naopak vzhledem k větší propustnosti této vrstvy je 
třeba provést vodotěsnicí vrstvu na ložné vrstvě (většinou se provádí z asfaltového betonu, 
ta ovšem sama rovněž nesplňuje podmínku nepropustnosti). Vyhovující vrstvou může být 
postřik z modifikovaného asfaltu, modifikovaná asfaltová emulze či jiná nepropustná úprava 
(např. mikrokoberec).  

Pro PA platí norma ČSN EN 13108-7 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: 
Asfaltový koberec drenážní a ČSN EN 12697-17 + A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody 
pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce 
drenážního.  

 Vodopropustný asfalt (AKO) 

U nás dosud nevyužívanou technologií (není zatím normalizována) jsou vozovky 
z vodopropustného asfaltu. Třebaže konstrukce krytu je podobná jako u PA (dvouvrstvý 
vodopropustný asfalt), účel této úpravy je odlišný. V tomto případě jde především o rychlé 
odvedení srážkových vod do podloží. Toto řešení je proto vhodné pro konstrukce 
s propustným podložím vhodným k zasakování. Provádí se tedy bez nepropustných vrstev 
v konstrukci a hodí se zejména pro plošně rozsáhlé zpevněné plochy.  

 Mezerovitý beton (MCB) - ČSN 73 6124-2 

S vozovkami z mezerovitého betonu nejsou v ČR, ale dosud ani v zahraničí dostatečné 
zkušenosti. 

Doporučení pro složení (Něm.): 

- objem pórů více než 15%, 
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- minimálně 50% kameniva frakce ≥ 5 mm, největší frakce 32 mm, 

- příčný sklon se povoluje snížit na 1%. 

Bez dalšího výzkumu a ověření lze této technologické vrstvy použít jen pro málo zatížené 
konstrukce (zpevněné plochy, parkoviště nižší třídy dopravního zatížení – V,VI) nebo jako 
propustnou podkladní vrstvu – informativní zařazení této úpravy (pro úplnost). 

 Dlážděné vozovky a vozovky z dílců 

Používají se: 

- dlažba a dílce se vsakovacími otvory a/nebo s rozšířenými spárami (beton, kámen), 

- dlažba z tvárnic z drenážního betonu, 

- zatravněná dlažba, vegetační dílce. 

Výhody těchto vozovek z důvodu vysoké propustnosti jsou především snížená potřeba 
dalšího odvodnění (odvodňovací proužky, rigoly, příkopy atd.), obnova zdrojů podzemní 
vody, zvýšení protismykových vlastností vozovky. 

K nevýhodám propustných vozovek všeobecně patří nedostatečné zkušenosti s technologií, 
nedostatečné čištění procházející vody, otevřená struktura krytů vozovek není vhodná pro in-
line bruslaře a nákupní vozíky, a především nevýhodou je tendence k zanášení vozovky 
pokud není (správně) udržována. V průběhu času dochází zanášením k ucpávání pórů a tím 
snížení propustnosti zpevněné plochy. K zachování propustnosti po delší časové období je 
zapotřebí zvláštní péče a zvýšených nákladů při provozu a údržbě.  

6.1.1 Podkladní a ochranné vrstvy 

Dalším drenážním prvkem v konstrukci vozovky jsou vrstvy, zřizované v případě potřeby ve 
skladbě podkladních vrstev jako drenážní (spodní podkladní vrstva). Každá drenážní vrstva 
pak vyžaduje přítomnost nebo zřízení (pod touto vrstvou) vrstvy separační, zpravidla méně 
propustné. K dlouhodobému zajištění drenážní funkce navržené vrstvy sloužící 
k horizontálnímu odvedení vody proniklé do konstrukce vozovky je totiž nezbytné zřídit i tuto 
oddělovací (separační) vrstvu k usnadnění odtoku k příkopu, či do drenáže, příp. k zamezení 
pronikání jemných částic a následnému zanášení drenážní vrstvy. Při absenci takovéto 
funkční vrstvy může docházet k zanášení drenážní vrstvy a nebo dokonce k  „pumpování“ 
jemných částic sparami a poruchami ve vozovce s CB krytem (příp. i s následkem vytváření 
dutin v podkladní vrstvě). To může mít vliv na zmenšování únosnosti a další destrukci 
povrchu/krytu vozovky. Je tedy třeba úpravu navrhnout /posoudit pomocí filtračního kritéria 
(často s využitím filtrační geotextilie).   

Při návrhu je nutno zhodnotit konstrukci s ohledem na hloubku promrznutí a vodní režim 
podloží. V případě, kdy je podloží z hrubozrnného materiálu není třeba drenážní vrstvu 
budovat. 

Drenážní vrstva je nejčastěji koncipována buď v horní části (horní podkladní vrstva), kde 
plní i významnou funkci nosné vrstvy, nebo je to spodní podkladní vrstva (ochranná).  

Jako horní podkladní vrstva se provede přes celou šířku násypu, tedy s jejím vyvedením do 
svahu. Volí se zejména tam, kde není další potřeba podpovrchové drenáže, je vyvedena 
s odtokem do otevřeného odvodnění – příkopu, rigolu. Navrhuje se zpravidla zpevněná 
/stabilizovaná (cementem, asfaltem). Její návrh je ovšem závislý na předpokladu nižší 
potřebné kapacity (při nezbytnosti splnit pevnostní požadavky je obtížnější zabezpečit 
vysokou její propustnost). Patří sem např. zmíněné VPA, MCB (V Německu nosné vrstvy 
z drenážního betonu s převahou kameniva (90%) štěrku 8-22 příp. 8-32, mezer. min. 15%, k 
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= min. 1.10-3 m/s, pevnost min. 15 MPa *), dále asfaltocementové vrstvy (pro podkladní 
vrstvy – ACP), penetrační makadam PM (PMJ, PMH). Vlastnosti vodopropustných 
asfaltových směsí je pro použití ve funkci drenážní vrstvy a pro příslušné složení (zejména 
zrnitost kameniva) třeba hodnotit z hlediska propustnosti a i v návaznosti na jejich náchylnost 
k zanášení. (V Německu vodopropustné asfaltové vrstvy WDA, WAT 0/8 až 0/22, 
požadovaný koeficient propustnosti k = min. 5,4.10-3  m/s [24, 25]). Volí se tedy spíše pro 
vozovky nižších tříd zatížení (IV, V, VI), zejména plochy i s propustným krytem, koncipované 
s cílem zasakování, tedy i s dostatečně propustným podložím. 

V Německu doporučená receptura: písek 0/1 nebo 1/2 mm – 10% drc. kam. 8/22 příp. 8/32 
mm – 90% (vše váh.), cem I 32,5 R 8 – 12% z kam., voda 3 – 6% z pev. č,  v/c < 0,40. 

V poloze nižších vrstev (spodní podkladní, ochranná) lze volit propustnější (jednofrakční, 
méněfrakční) i nestabilizovaný materiál – s ohledem na nižší požadavky na únosnost. Jedná 
se především o ŠD a ŠP (třída A nebo B). Zřízení této vrstvy je žádoucí zejména v zářezech, 
tam, kde lze očekávat výrony vody. Zde je pak v úsecích zářezu s nepropustným podložím 
zpravidla nezbytná podpovrchová drenáž, umožňující zachycení této vody . 

Separační vrstva se navrhuje zpravidla z vrstvy z vícefrakčního málo propustného materiálu 
(drcené kamenivo, např. ŠD 0-32, mechanicky zpevněné kamenivo - MZK, pro nižší 
požadované únosnosti příp. mechanicky zpevněná zemina - MZ), který brání promísení 
materiálu, a zajišťuje potřebnou únosnost (při nižších vlhkostech). Pro spolehlivé zajištění 
separace se ovšem zpravidla navrhuje současně vhodná geotextilie. Doporučená min. 
tloušťka vrstvy je 100 mm (pro nižší únosnosti CBR 6 – 10 % doporučena vyšší tloušťka). 
Funkci separační vrstvy může plnit i podloží vhodného obdobného složení. 

Odvodňovací (drenážní, filtrační) vrstva pláně se zřizuje podle místních poměrů k snížení 
hladiny podzemní vody pod úroveň pláně. Navrhuje se z propustného materiálu a musí být 
filtračně stabilní (často s použitím geotextilie) vůči podloží i ochranné vrstvě (a nezapočítává 
se do ní). 

U větších staveb lze zvážit před zahájením stavby provedení zkušebního úseku (jízdního 
pruhu) navržené konstrukce (s drenážními vrstvami) k odzkoušení nejen pevnostních 
charakteristik (požadovaná únosnost, míra zhutnění, moduly přetvárnosti), ale i funkčnosti 
(dostatečné propustnosti) drenážních vrstev. 

U všech vrstev je třeba vždy umožnit odtok příčným sklonem, nejlépe ve shodě se sklonem 
vozovky (krytu) či plání. V místech kde to nelze zabezpečit, navrhne se příčná drenáž. 

 *)  Merkblat für Drainbetontragschichten+ 

6.2 Konstrukční prvky a materiály drenážních systémů (návrh a 
požadavky pro výstavbu) 

6.2.1 Podélná podpovrchová drenáž (PPD): drenážní trubky, 
odvodňovací potrubí, výkopy, šachty, vyústění 

 Drenážní trubky  

Drenážní potrubí je v současnosti budováno téměř výhradně z plastových trubek flexibilních 
či z tuhých tyčových prvků, zpravidla dl. 6,0 m (pro dálnice se doporučují). Další materiály 
(cihelné trativodky, betonové /porézní/, děrované kameninové) uvedené v TP 83, lze však (z 
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různých důvodů za stanovených podmínek pro tyto materiály) použít. Používají se průměry 
DN 100, 150, 160 mm, 200 mm, případně vyšší. Průměr trubky se stanoví v návaznosti na 
hydrotechnický výpočet pro návrhový průtok (závislost na uvažovaném odtoku, spádu a 
drsnosti potrubí). Pro vyšší průtoky drenážním potrubím s předpokladem/požadavkem čištění 
potrubí je stanoven průměr min. 200 mm. Podkovovitý tvar s plochým dnem (označ. C1 a 
C2) u částečně děrovaných trub (užívaný např. v tunelech) umožňuje jednoznačnou orientaci 
a skýtá kromě výhody při pokládce další výhody; orientace je však jasná i u kruhového profilu 
opatřeného signálním pruhem nahoře. U vod s předpokladem sintrování je pak třeba užít 
trubky tuhé a většího průměru (min. 200 mm) pro možnost použití výkonnějších čisticích 
mechanizmů (trysek, trysek s řetízky, popř. fréz), podkovovitý tvar se zde z hlediska čištění 
nedoporučuje. Pro zasakovací funkci mohou být vyžadovány i průměry 300 mm a vyšší 
z důvodu vyšší akumulace.  

Používané materiály PP (PP-HM), PVC, (PVC-U), PE (PE-HD) mají u všech druhů pro běžné 
použití dostatečnou chemickou odolnost (vody s pH 2 – 12). Pro účinky vody s 
předpokladem pH větším než 12 je třeba individuální posouzení. U PVC je třeba brát v potaz 
škodlivost dlouhodobějšího působení UV-záření při manipulaci a skladování  (viz též TP 83) 

Mechanická odolnost (pevnost) je uváděna v různých parametrech jako: 

- kruhová tuhost (SN), pevnost [kN/m2] (dle ČSN EN ISO 9969, též +DIN 16 961) s 
deklarovanou třídou zatížení SN 2, 4, 6, 8, 10, 16   dle +DIN 16 961,  

- prstencová pevnost,  
- rázová odolnost dle +DIN 1187, 
- deformace při zatížení podle ČSN 13 8740, 
- popř. i odolností vůči dopravnímu zatížení (SLW 60) dle +DIN 1072 (1610?). 

--------------- 

Pro snadnější volbu mechanické odolnosti lze vycházet z následujícího:  

Při dodržení správných technologických postupů a vhodných materiálů (viz dále) vyhoví při 
nepojížděném povrchu nad drenáží kruhová tuhost SN 4 – SN 6, jak vůči zatížení při hutnění 
- pro tuhé trubky min. 150 mm, pro flexibilní min. 200 mm tloušťky vrstvy zásypu, tak vůči 
zatížení náhodným/vyjímečným pojezdem kola (TNV) přes výšku zásypu rýhy min. 500 (TKP 
3 vyžaduje ovšem z důvodu možnosti poškození provozem na stavbě tuhost SN 8). Pro 
silnice dálničního typu, kde se uvažuje s čištěním tlakovou vodou, při tlaku až 100 – 120 
barr, vyhoví kruhová tuhost SN 8, pro použití vyšších tlaků, či řetízků (popř. fréz) je třeba 
odolnost potrubí ověřit (např. dle DIN V 19517), nebo použít trubky s tuhostí SN 10. 
         

Drenážní trubky jsou rozlišovány též podle počtu vrstev, z nichž jsou při výrobě vytvořeny: 
jednovrstvá zvlněná – flexibilní (Eurodrain) (R1), a tuhé tyčové - dvouvrstvá zvlněná spojená 
(tepelně) s hladkou vrstvou (zevnitř) (R2) a třívrstvé – dvě hladké vrstvy oboustranně 
spojené se zvlněnou vnitřní. Třívrstvé trubky pro nejvyšší zatížení není třeba navrhovat pro 
běžné použití, pokud nepůsobí dodatečné zatížení. Dvouvrstvé tuhé trubky se doporučují pro 
větší zatížení, lépe se dodrží niveleta bez lokálních vln, jsou méně náchylné k usazování a 
jak již bylo uvedeno, vzhledem k tuhosti i dobře odolné vůči čištění.  

Vnitřní povrch trubek může být vroubkovaný, či hladký – výběr dle funkce, (mírná výhoda 
hladkého povrchu zejména pro menší sklony z důvodu menší náchylnosti k usazování). Bývá 
uváděn hydraulický odtokový výkon - např. kb = 0,07 mm  . Pro použití do méně náročných 
podmínek (nižší kategorie silnic, úseky bez možnosti zatížení nad rámec namáhání hutnicími 
prostředky při zabudování) lze použít i flexibilní jednovrstvé trouby (jen je třeba “pohlídat“ 
pečlivost při zabudování!). 
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Děrování trubek – šířky, počet, plochy děr - jako standardní lze brát střední šířku drážky 1,2 
mm ± 0,2 mm (v DIN 4262, část 1 se uvádí 0,8 – 1,4 mm), počet děr odpovídá průměru 
roury, parametr plochy otvorů se pohybuje u flexibilních rour mezi 30 a 50 cm2/m 
(požadováno 8 cm2/m), u tuhých > 50 cm2/m. Drobné odchylky od těchto hodnot významně 
neovlivní funkci, hodnota plochy otvorů může být vyžadována hydrotechnickým výpočtem. 
Děrování je ve vnitřních vlnách. Způsob děrování má na funkci minimální vliv, i když otřepení 
okrajů děr může ovlivnit usazování. 

Významný je ovšem způsob umístění a podíl děrovaných ploch po obvodu, kde 
rozeznáváme především: 

- plné děrování (rovnoměrně celý obvod) – někdy značení TP (dříve VS), 
- částečné 2/3 děrování s jeho vyloučením v dolní části v rozsahu 220o děrovaného 

obvodu – značení LP (dříve TS), 
- částečné 1/3 děrování pouze v horní části (85 % plochy profilu je zavřeno) může být 

využito současně jako sběrné potrubí.  
- plné trubky – značení UP. 

Výběr je třeba provést podle uvažované funkce - směru přístupu a odvodu, popř. vsaku 
vody: 

- pro všesměrný přístup a/nebo možný vsak, funkci trativodu - plné děrování, 
- pro odvodnění vody vsáklé do prostoru výkopu pro PPD a její další odvedení - 

částečné 2/3 (220o) děrování,  
- pro přístup vody pouze shora a preferenci odvedení větších množství a pro malé spády 

- částečné 1/3 (120o), děrování. 

Obalení trubky filtrační textilií – použití je možné při prokázání účinnosti (filtrační kritérium, 
praktická zkušenost – obecně není prokázána výhoda, někdy může docházet i k zanášení). 
Použití  kokosového rouna k obalení se váže na předpoklad jeho krátkodobé funkce (časem 
se rozpadá),využití se tedy nedoporučuje.  Pro splnění filtračního kritéria se doporučuje 
spíše vyložení výkopu geotextilií, nebo zásyp s odstupňovanou frakcí (vícestupňový filtr). 

Drenáže pro zasakování - je vhodné použít průměr 300 mm z důvodu vyšší akumulace.  

 Další prvky podpovrchové drenáže (PPD) 

- spojování trubek, odbočky, spojky, ohyby, redukční prvky – výrobci používají vesměs 
vyhovující způsoby spojování – montované tvarovky, přechodové kusy, výstupní/vstupní 
prvky z šachet (i s redukcemi pro výstupy/vstupy drenážních trubek různých typů a 
průměrů), spojovací, těsnicí kroužky, hrdla, či zátky. Běžná jsou i lepená napojení do 
vyřezávaných/vyvrtávaných otvorů – výhodou je osazení podle skutečné dispozice na 
stavbě. Odbočky jsou dodávány často v podobě buď pevných kolen, částečně flexibilní, 
nebo flexibilní – umožňují tak napojení v jakýchkoli úhlech a směrech. Těsnost spojení je 
nezbytná u sběrných vedení. Spojování se provádí s využitím vhodného maziva. 

- drenážní (revizní a čisticí) šachty – je nutno navrhovat pro pravidelnou kontrolu vedení 
a údržbu (případné čištění). Vzdálenosti mezi šachtami činí zpravidla 50 m, doporučená 
max. vzdálenost je 150 m. Šachty se umísťují v místech změn směru (popř. spádu), 
profilu, odboček, při ústí sběrných vedení. Ke stejnému účelu slouží výtokové šachty 
plnící i funkci vpusti (s rošty, lapačem nečistot), osazené zejména v otevřených liniových 
odvodňovacích prvcích.  Šachty se sestavují z betonových prvků (prefabrikátů) nebo jsou 
vyráběny z plastů (hotové z výroby), výjimečně na místě betonované. Sestavení šachet z 
plastů (dle požadavku, rozměrů) je v systému v návaznosti na drenážní potrubí, vesměs 
s vhodným variabilním rozmístěním otvorů vstupních, výstupních a často s již zmíněnými 
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prvky pro napojení drenážních trubek, jednoduchou montáží. Šachty jsou zpravidla 
dodávány v průměrech od 300 mm do 1000 mm. Pro silnice dálničního typu 
s požadavkem na čištění se doporučuje profil min. 600 mm, při větších hloubkách je třeba 
použít větší průměr. Jinak lze jako revizní šachty použít i prvky menších průměrů (až min. 
DN 300 mm), pokud se neuvažuje s revizí kamerou a pravidelnou údržbou. Šachty jsou 
buď se sedimentačním prostorem či bez něj, se dnem s průtočným korytem profilu 
drenážního potrubí. Jako usazovací prostor šachet (lapač nečistot) lze však brát prostor s 
minimální výškou 150 mm, u výtokových šachet nejlépe 500 mm.  Použitému typu 
(hloubce usazovacího prostoru) a intenzitě zanášení je třeba přizpůsobit údržbu. Užití 
šachet s mělkým dnem šachet (do 15 cm hloubky) při vyšší tendenci vplavování částic do 
potrubí může vyžadovat četnější čištění. V případě šachet zcela bez jímacího prostoru pro 
kal musí být dno provedeno ve tvaru průtočného koryta podle profilu drenážního potrubí. 
Zabezpečení šachet (poklop) by mělo být pokud možno odolné vůči vandalismu, ovšem 
vhodným způsobem snímatelné pro kontrolu a údržbu. Při návrhu je třeba dbát na 
správné označení typu šachty (dle druhu, počtu a rozmístění vtokových a výtokových 
otvorů v šachtě), při realizaci pak na orientaci šachty, správné směry vstupů, výstupů a 
odboček. Nezbytná je i optimalizace umístění šachty a výškové úrovně vrchního okraje 
šachty vůči terénu - krajnici, či svahům, příkopu (též zohlednění sečení trávy). Další 
požadavky na šachty (např. odolnost, nosnost, stupačky, kryt) se shodují s obecnými 
požadavky na šachty odvodňovacího systému. U šachet v krajnici musí být sklon poklopu 
šachty shodný se spádem přilehlého terénu, zejména krajnice tak, aby nevytvářela 
překážku. 

Pro plastové drenážní prvky se uvádí nejčastěji odvolávka na normu +DIN 4262-1. 

 Výkop pro PPD (obecné zásady dle TP 146 a TKP 4):  

Návrh výkopů - rozměry, tvar, sklony, použití filtrační geotextilie - je třeba stanovit v PD. 
Pokud výkop nemá plnit výrazně funkci zasakovací (musí být pro ni podmínky jak z titulu 
materiálu okolní zeminy, tak z titulu neohrožení konstrukce vozovky působením vody), jsou 
dimenze limitovány pouze provozními, technologickými možnostmi a ekonomikou jeho 
provedení. Doporučuje se šířka min. 0,3 m; závisí na dimenzi drenáže (z výpočtu), hloubka 
závisí na poměrech příčného řezu, podélného řezu (zajištění požadovaného spádu) a na 
funkci PPD. Limitem je současně min. zámrzná hloubka. Při nutnosti zřídit vícestupňový filtr 
(tloušťka po 2 x 20 cm ze všech stran potrubí) se šířka zvyšuje (na cca 1,0 m). Pro výkop 
pak platí stejné podmínky jako pro projektování (a provádění) běžných výkopů (předpisy viz 
výše), sklony, pažení v návaznosti na zeminu, v které je výkop prováděn. V praxi se zejména 
mělčí výkopy většinou neprovádějí svislé, jak je zobrazováno, ale kvůli menší pracnosti se 
skloněnými stěnami (v závislosti na materiálu).  (Dodavatelské firmy drenážních potrubí 
nabízejí často pomůcku pro stanovení dimenzí dle materiálů výkopu, kde je návrh výrazně 
na straně bezpečnosti).  

Doporučený spád PPD je min. 0,5 %, v rovinatém území se připouští spád min. 0,3 %. Menší 
nebo nulový spád (podloží a porubí) je přípustný pouze výjimečně, např. pokud se vytvoří 
dostatečně vysoký tlakový spád (u potrubí ležícího pod vodou), nebo je-li uvažováno se 
vsakovací funkcí drenáže. Pro stanovení min. a max. spádu vzhledem k průměru trubky lze 
užít následující vztahy: max. I = 1 : d (v cm), min. I = 1 : d (v mm), nebo též l ≥  0,3 %. 

Průtočná rychlost by neměla klesnout pod 0,5 m/s. 

Drenáž zajišťující odvodnění pláně musí být výškově navržena tak, aby vrchol drenážní 
trubky byl min. 0,2 m pod vyústěním pláně (parapláně). 

 Podsyp, obsyp, zásyp/nadnásyp, hutnění 
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Pro položení drenáže se navrhuje podsyp (tl. cca 10 cm – vyrovnání dna výkopu a filtr) 
nejčastěji z dobře hutnitelného nesoudržného materiálu (filtrační vrstva při plném děrování). 
Při použití geotextilie ve výkopu může být tato geotextilie (návaznost na filtrační kritérium) a 
následně i potrubí položeno přímo na vyrovnané dno násypu. Při požadavku zamezení 
vsaku a rychlého odvedení vody drenáží se použije (při plně děrované trubce) materiál méně 
propustný (s příměsí jemnozrnné zeminy), lépe je však použít trubek s částečným 
děrováním; pak lze trubky klást přímo na upravený, vyrovnaný povrch. Pro úpravu a 
vyrovnání dna výkopu je vhodný např. zhutněný ŠD (0 – 8). Betonové lože se nedoporučuje. 

Při souběžném vedení sběrného (plného, odvodního, „kanalizačního“) potrubí (např. ve 
středním dělicím pásu) je výhodné uspořádání s drenážním potrubím přímo na jeho 
minimálně přesypaném vrcholu. Přitom toto potrubí by mělo mít z důvodu čištění dimenzi 
min. 200 mm. Sběrná vedení musí být těsná. Pokud by v tomto případě bylo použito pro 
obsyp tohoto vedení propustného materiálu, pak se doporučuje umístit nad sběrným 
vedením izolační nepropustnou fólii, při použití málo propustného materiálu se izolační folie 
nepoužije. Podle návrhu se na upravené dno může rovněž umístit nepropustná folie s jejím 
vytažením po stěnách do požadované úrovně dle projektu; k ukotvení se použijí hřeby či 
spony. 

Obecně platí pro dosažení dlouhodobé funkčnosti drenážního zařízení pro obsyp trubky 
požadavek použití takového filtračního materiálu, který vyhoví Terzaghimu filtračnímu kritériu 
(DIN EN 1610). Pro splnění tohoto kritéria tento filtr může být navržen co do zrnitosti 
materiálu dle potřeby jedno či dvoustupňový a/nebo s využitím filtrační geotextilie. 

Pro obsyp drenážního potrubí kolem a nad ně do úrovně 10 cm nad vrchol drenážního 
potrubí lze použít tříděný materiál (písek, štěrkopísek, štěrk – odstupňované frakce, nejlépe 
z těženého materiálu – zrnitosti volené dle filtračního kritéria, ve vztahu k přilehlé zemině. 
(např. 8 – 11 -16). Obsyp se provede lehkou technikou bez výrazného přesypání a upraví se 
od úrovně 10 cm nad trubkou dolů po stranách trubky u výkopů malé šířky ručně. V širších 
výkopech je vhodné hutnit materiál ve sklonu k trubce. 

Zásyp potrubí se provede ve vrstvách s hutněním (dle ČSN 73 1006) po 200 – 300 mm, 
lehkými hutnicími mechanizmy (vibrační deska, vibrační pěch), středních hutnicích 
mechanizmů lze použít min. 600 mm nad vrcholem trubky. Zhutnění se provede na úrovně 
zhutnění požadované pro přiléhající vrstvy, jak je stanoveno pro rýhy obecně, průkazné 
zkoušky nejsou vyžadovány. Pro zásyp se použije materiál v závislosti na funkci drenáže!  

Recykláty lze použít při splnění podmínek a vlastností pro uvedené materiály pro obsyp 
drenáže. (viz též TP 210). 

 Varianty úpravy PPD 

Variantně, např. jako náhrada za silniční příkopy, lze navrhnout drenážní prvek se 
zasakovací funkcí. Při funkci zasakování (dle TP 51 vsakovací drenáž) se použije pro 
výplň/zásyp rýhy materiál takové zrnitosti, aby mezerovitost vrstvy zajišťovala dostatečnou 
propustnost pro množství vody povrchového odtoku (např. štěrk se zrnem do 80 mm). 
Vsakovací drenáž může být variantou povrchového odvodnění (náhradou za podélné 
příkopy), v případě dostatečné kapacity (při nižších přítocích) a podmínek vhodných pro 
zasakování může být zbudována i bez drenážní trubky, jinak se navrhne s drenážní trubkou. 
Výplň rýhy se volí s vyšší zrnitostí, v horní vrstvě je však zrnitost odstupňována k nižší 
zrnitosti (např. 4 – 8 mm) a popř. i s geotextilií tak, aby skladba splňovala filtrační kritérium a  
aby bylo zabráněno kolmataci. 
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Funkce podpovrchové podélné boční drenáže může být tedy tam, kde jsou vyhovující 
podmínky pro zasakování a nehrozí nebezpečí znečištění podzemních vod, ani vnik vody do 
konstrukce /podloží vozovky, zabezpečena i zasakovacími příkopy bez drenážního 
potrubí. Používají se zejména pro sběr a odvádění podzemní vody, z drenážní vrstvy pláně 
a/nebo svahu v případě menšího přívalu vody a slouží většinou i ke sběru a odvádění 
povrchové vody. Důvodem k použití může být i případ výskytu vody s obsahem železa či 
vápníku (náchylné k zaželezování či sintrování – lze je lépe zjistit i odstranit).  Toto řešení lze 
s výhodou použít např. i tam, kde je drenážní potrubí ohroženo sesuvem. Slouží k odvedení 
vody zejména za  předpokladu menších přítoků z drenážních vrstev. Samostatný filtrační 
materiál má často bez trubkové drenáže nedostatečnou hydraulickou kapacitu, spolu s ní je 
však toto řešení účinné i při velmi malém spádu. Bezpotrubní vsakovací úprava vyžaduje 
min. spád 1 %.  

U vícestupňového filtru (navrženého v závislosti na požadavku dodržení filtračního kritéria) 
drenáže s potrubím se dimenze zvětší v rozměrech na všechny strany od potrubí.  
Alternativně lze potrubí položit pro zabránění vplavování částic do dna potrubí na izolační 
/filtrační pás (sníží se hloubka výkopu, je-li to vhodné). 

Nejhornější vrstva zásypu výkopu nad drenážním vedením by měla být v případě možného 
povrchového odtoku vody přes těleso výkopu a při funkci drenážního systému pro odvodnění 
vody proniklé do konstrukce vozovky/zemního tělesa tvořena z jemnozrnné (soudržné) 
zeminy (o tloušťce min. 0,2 m) tak, aby se zabránilo pronikání povrchové vody do 
výkopu/drenáže. 

Geotextilie se navrhují při nutnosti dosažení filtračního kritéria (kde to nelze zabezpečit 
filtračním materiálem obsypu/zásypu) min. v nezbytném rozsahu. Do výkopu se upevňují 
ocelovými hřeby. 

Použití geotextilie musí být doloženo výpočtem kapacity takto posílené drenážní funkce 
propustné vrstvy posouzením filtrační stability. 

Vodonepropustné folie se navrhují při nutnosti zabránění prostupu znečištěných vod do 
chráněných vod (ochranná pásma), nebo naopak prostupu podzemních vod (např. ze svahu) 
do prostoru drenáže, či u nadsvahového hloubkového trativodu. Musí být ovšem navržena 
tak, aby tuto funkci mohla spolehlivě plnit (výšky vody, směry proudění apod.). 

 Vyústění drenážních trubek 

Dle způsobu a místa použití rozlišujeme tyto způsoby ukončení drenážního potrubí:    

- vyústění do šachty,  

- vyústění na terén (do příkopu, propustku, do svahu). 

Výústní objekty řeší projektant dle potřeby, místních poměrů a hydrotechnického výpočtu. 

Vyústění do šachty se děje přes spojovací prvky (viz výše), přičemž voda může být 
převáděna buď dále pokračujícím drenážním potrubím, nebo ze šachty pokračujícím 
sběrným potrubím. Vyústění do šachty může být do objektu koncipovaného, např. současně 
s funkcí vpusti (s mříží), případně dále jako koncového výpustního objektu, či usazovací 
nádrže/jímky. Vyústění do odvodňovacího potrubí může být i bez šachty, přímým napojením 
drenážní (děrované) a odvodňovací (plné) trubky. 
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Vyústění na terén je nutno zabezpečit tak, aby nemohlo docházet (v závislosti na množství 
přivedené vody) k erozi půdy v místě výtoku a ke vniku drobných živočichů. Děje se tak 
nejlépe úpravou zhlaví s vyčnívajícím koncem trubky alespoň 15 cm (možné seříznutí šikmo 
se svahem), opevněným kolem vyústění betonem či kameny, dle potřeby s náležitým 
opevněním ve spádu pod výtokem (skluz z tvárnic). Vyústění musí být v případě přímé 
návaznosti odvodního zařízení (např. otevřeného příkopu, propustku či recipientu) výškově 
v dostatečném odstupu nad možnou hladinou. Vniku drobných živočichů lze zabránit 
alternativně pomocí žabí klapky.  

Doporučuje se vhodným způsobem (např. značkou na krajnici, či terčem na tyči) označit 
vyústění pro jeho zviditelnění jak proti jeho poškození (sečení, úpravy), tak pro jeho nalezení 
při kontrole a údržbě. 

 Další odvod vody z PPD 

Další odvod vody z drenážního systému se děje buď do kanalizace či recipientu v souladu 
s ustanoveními TP 83. 

 

6.2.2 Další drenážní prvky při zřizování tělesa PK 
Dle souvislostí s výskytem (přítokem) vody i terénem přiléhajícím k vozovce mohou být 
navrženy dále např.: 

- hloubkový drenážní trativod (hloubkové odvodnění svahů, snížení HPV, náhorní) – viz 
TP 51 a viz VL 2 322.02,  

- svahová trativodní žebra viz VL 2 322.03, svahové trativodní opevnění (viz též Bild 51 
RAS-Ew), 

- nadsvahové drenážní trativody – důležitá ochrana eroze a stability svahů! 
- vsakovací příkopy, boxy, jímky, 
- geodrény (odvodnění podloží), většinou však spíše jako součást zemního tělesa 

(úpravy podloží násypu). 
  

6.2.3 Řešení zejména pro rekonstrukce vozovky 

 Dodatečná podélná boční podpovrchová drenáž (PBPD) 

Návrh dodatečné podélné boční drenáže bude vycházet zejména z požadavku zlepšit situaci 
(zajistit odvodnění, oddrénování vlhkosti/vody proniklé do konstrukce vozovky) vzniklou např. 
porušením krytu vozovky a chybějícím, narušeným či špatným drenážním systémem původní 
komunikace – uplatní se tedy jako rekonstrukce. Stav AB vozovky vedoucí k rekonstrukci 
vozovky je signalizován poruchami zapříčiněnými vlhkostí/vodou) v konstrukci - podkladních 
/nevyhovujících ochranných vrstvách či podloží (podle TP 89). 

U betonových vozovek se tato skutečnost projevuje (po ztrátě nepropustnosti krytu nefunkcí 
těsnění spar, či trhlinami) vizuálně, nejčastěji pumpováním vody ve spáře a následně 
odlamováním či poklesem desek ve spáře (poruchy viz TP 92). 

Zatímco při rekonstrukci asfaltové vozovky, u níž příčinou poruch je vlhkost, je nutno počítat 
většinou s úplnou rekonstrukcí včetně výměny podkladních vrstev, u betonových vozovek lze 
uvažovat za určitých podmínek s dodatečnou instalací podélné drenáže. Nejčastěji se potíže 
s poškozením vlivem vlhkosti projevují jako následek průniku vody spárou u krajnice a jsou 
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způsobeny nevhodným návrhem, poškozením či chybami při provádění (nekvalita podloží či 
podkladních vrstev), nedostatečnou údržbou, či absencí jiných oprav vozovky.  

Zde pak připadá volba mezi variantami: 

- odložit návrh podpovrchové drenáže až do doby celkové rekonstrukce vozovky, 
- doplnit vozovku podélnou boční podpovrchovou drenáží. 

Současně musí mít projektovaný úsek rekonstrukce vhodné geometrické podmínky (podélný 
a příčný sklon) a adekvátní hloubky a podmínky přilehlého příkopu.  

V návaznosti na tyto podmínky připadá v úvahu provedení buď klasické PPD nebo (často 
s výhodou, při stísněných podmínkách) geokompozitní boční drenáže. 

 (Ocenění limitů a efektivnosti rekonstrukce vykazuje značné rozdíly i při kvalitním návrhu a 
provedení. U klasické PPD jde špatný výsledek na vrub špatného návrhu a provedení, u 
provedení geokompozitní boční drenáže (GkBD) je největším problémem nebezpečí jeho 
zanášení. Tento nedostatek jde na většinou na vrub nedodržení filtračního kritéria 
uplatňovaného pro kvalitu zrnitého materiálu zásypu a vhodnosti geotextilie, popř. poškození 
při instalaci. Na druhé straně je tato technologie rychlejší, jednodušší a levnější než PPD). 

Požadavky na provedení klasické podélné podpovrchové drenáže byly popsány podrobně 
v části 6.2.1. 

 Geokompozitní boční drenáž (GkBD) 

Při volbě výstavby boční podélné drenáže za využití geokompozitních materiálů (které je 
nabízeno výrobci a distributory) GkBD je nutno zvážit především: 

- vhodnost použití: 

GkBD lze vhodně využít zejména při rekonstrukci za podmínek uvedených výše. Je možné je 
využít ve stísněných podmínkách (omezený prostor za krajnicí, omezený zábor pozemku 
apod.), 

- výhody a nevýhody: 

Výhodou je nižší cena, jednoduchost a rychlost provedení, úspora výkopů a zásypového 
materiálu. Nevýhodou je menší kapacita (menší množství převáděné vody, nižší hydraulické 
požadavky), náchylnost k poškození během výstavby, citlivost na zanášení filtru, náročná až 
prakticky nemožná údržba a použití speciálních mechanizmů (fréza) při výstavbě.  

Použití GkBD je vázáno na zpracování PD a ZTKP pro zajištění požadované výkonnosti po 
dobu plánované životnosti. Zde jde zejména o průkaz dostatečné kapacity pro 
předpokládaný přítok do GkBD v podmínkách zatížení a hydraulického gradientu 
(transmisivita pod tlakem), průkaz filtrační stability v podmínkách zabudování do místní 
zeminy a v návaznosti na materiál, způsob a kvalitu provedení zásypu GkBD, provedení 
napojení odtoku z GkBD. 

(V případě provedení poloprovozních zkoušek /full-scale testů, pokusných úseků/ např. 
v rámci výzkumného úkolu lze předpokládat vypracování metodiky použití GkBD, 
pravděpodobně v rámci projektu CESTI.) 

Geokompozitní materiály s významnou funkcí drenážní (kromě funkce separační, ochranné, 
izolační a filtrační)  
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Lze je s výhodou použít i u mostních objektů a tunelů. Jedná se jednak o svislé odvedení 
vody zejména z rubu konstrukcí zasypaných zeminou (mostní opěry a křídla, opěrné zdi) a 
ve funkci vodorovné či kombinované drenáže k odvodnění přesypaných tunelů, mostních 
objektů (rámových propustků). Jako vodorovné drenáže jsou geokompozity využívány pod 
zpevněné plochy (zejména parkovacích ploch), odvodnění podloží násypů (zde i použití jako 
svislý odvodňovací prvek). 

Při výběru druhu geokompozitu/geosyntetika (při návrhu) je třeba zohlednit nejen účel 
použití, ale i jeho drenážní kapacitu pod předpokládaným spádem a zatížením (průtočnost) a 
filtrační stabilitu (zamezení kolmatace) s ohledem na přiléhající zeminu. 
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7. Požadavky na provádění prací a kontrolu DS při 
výstavbě 

 PPD - všeobecně 

Technické podklady: 

Trubní vedení a šachty jsou v podstatě technické konstrukce, při nichž spolupůsobení 
stavebních prvků (dílů), uložení a zasypání je základem pro jejich stabilitu a bezpečnost. 
Dodané díly, jako trubky, tvarovky a těsnicí materiál spolu s na místě provedenými výkony, 
jako je uložení a provedení spojení trubek, boční a hlavní zaplnění výkopů s trubním 
vedením jsou důležité faktory, kterými je zajištěna správná funkce (ve shodě s ustanoveními) 
stavby. 

 

Předmět kontroly: 

Pro zabezpečení bezpečnosti konstrukce ve smyslu dodržení návrhových podmínek zatížení 
je třeba před/při provádění kontrolovat soulad s RPD, zejména: 

- tuhost trub použitých v navrženém systému PPD,  
- případné rozdíly (soulad) v navrhovaných a provedených šířkách a hloubkách 

výkopů, 
- způsob pažení a jeho odstraňování, 
- dno výkopu (podloží, lože pro trubky), 
- míru zhutnění dna výkopu a zásypu, 
- druh zemin a jejich parametry (podloží, stěny, výplň – podsyp, obsyp, zásyp), 
- tvar výkopu (stupňovitý, ve sklonu, pažený), 
- vlastnosti a stav podloží (např. ovlivnění mrazem, táním, sněhem, deštěm, 

zatopením), 
- úroveň podzemní vody, 
- příp. další vedení ve výkopu 

a jiné. 

 

Požadavky na zásady a postup provádění PPD:  

Třebaže hovoříme o provádění prvku odvodnění, je nezbytné, aby prostor stavby jako 
celku byl řádně odvodněn, pokud možno i s ohledem na hloubku výkopu pro PPD. 

Je nezbytné zcela přesné a při provádění prací před poškozením/zničením zabezpečené 
vytyčení. Zabezpečení spolehlivosti vytyčovacích bodů se týká zejména výškového 
zaměření. Při podezření z ovlivnění výškových bodů je třeba tyto překontrolovat. 

Zemní práce/výkopy pro trubní vedení je třeba provádět a zabezpečit tak, aby nemohlo dojít 
k zavalení výkopu při pokládce, ale ani při provádění zásypů se zhutňováním (závislost na 
druhu a stavu zeminy, období a rychlosti provádění, šikmosti či odstupňování svahů, či 
pažení stěn výkopu). Provádí se v souladu s postupy pro běžné rýhy. (U nahoře rozšířených 
rýh je nutno provést nejprve rozšířený výkop, poté dolní užší část.)    

Prvky případného pažení by měly být použity s ohledem na snadnou pokládku trubek, 
montáž, zásyp a jeho hutnění. 

Dno výkopu je třeba provést v náležitém sklonu, vyrovnat a zejména při pokládce přímo na 
terén (popř. s geotextilií) zbavit kamenů, výčnělků s ostrými hranami apod. – zkontrolovat 
před pokládkou po náležitém zhutnění. 
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V případě použití geotextilie v celém profilu (i na boky výkopu), zabezpečit přesahy a zajistit 
její polohu před provedením dalších prací. 

Pro osazení šachet provést příslušné prohloubení pod úroveň vyústění trubek. Provedení 
nižší úrovně dna šachty i v přilehlých úsecích napojení trubek je nepřípustné – může 
vzhledem k tomu, že je trubka je u šachty ve vzduchu, vést při jejich zásypu k jejich 
deformaci a ovlivnění nivelety (např. „pytel“)! 

Před osazováním šachty je třeba zkontrolovat správnost použitého typu (s příslušnými otvory 
pro vstupy a výstupy) a při jejím osazení zkontrolovat kromě výšek i správnou její orientaci 
(vtok – výtok, odbočka).  

Drenážní trubky a šachty, v případě plastů manipulované (doprava a montáž dle podmínek 
dodavatele/výrobce) a ukládané ručně, je třeba před položením zkontrolovat, zda nejsou 
poškozeny. Při pokládce trubek je třeba dodržet správnou orientaci trubky (plastové drenážní 
trubky jsou zpravidla ve vrcholu označeny pruhem).  

Před položením dna šachty, případně části, či celé smontované šachty je třeba zkontrolovat 
výškovou úroveň dna (skutečné dolní plochy), provést nejlépe dorovnání vrstvou cca 10 cm 
štěrkopísku, v případě málo stabilního podloží u betonových šachet dno zpevnit. 

Zkontrolovat orientaci šachty a svislost/vodorovnost a pozice otvorů (s osazenými hrdly, 
popř. záslepkami/zátkami) vzhledem k přiléhajícím trubkám tak, aby nebyly ohýbány, ani 
nevisely ve vzduchu; tedy přebývající materiál je třeba odstranit, či chybějící doplnit. U 
šachet se trubky zkracují čistým (začištěným) pravoúhlým řezem. 

Před vestavbou do šachty je třeba hrdlo a konec trubky očistit, případně dle pokynů/návodu 
výrobce použít kruhový těsnicí kroužek, či mazadlo. U betonových šachet bez přechodu 
(těsnění) se prostor mezi trubkou a otvorem do šachty zatěsní (např. PU-pěnou). Vyústění 
trubek by mělo přesahovat přes vnitřní líc šachty pro případné měření přítoku při revizích. 

Po propojení šachty s trubkami se šachta částečně obsype, pro zajištění polohy trubek ve 
výkopu (osově) se trubky opatrně současně oboustranně přesypou bodově po cca 3 až 6 m. 

Po kontrole pozice a předepsané výšky trubky stavebním dozorem (přeměření geodetem) 
lze přistoupit k zasypávání, a to předepsaným materiálem, po vrstvách (20 cm) a s náležitým 
hutněním lehkými pěchy či vibračními deskami. (Není přípustné velké přesypání např. přímo 
z nákladních vozidel.)  

Zasypávání trubky (obsyp) se provádí současně po obou stranách, rozprostření a hutnění po 
stranách trubek do výšky 10 cm je třeba provádět pouze ručně, 20 cm je minimální výška pro 
lehké hutnění nad drenážní trubkou, hutnění dalších vrstev po 20 cm. V dalších vrstvách 
(cca nad 40 cm nad trubkou) je třeba provést již zhutnění odpovídající úrovni předepsané 
míry hutnění pro výkopy či na dosažení únosnosti přilehlého terénu. Přehrnutí materiálu 
z hrázky podél očištěných stran zásypu je pro zásyp na této úrovni již povoleno.  

Je třeba dodržet výšky uložení předepsaných materiálů – filtračních vrstev zásypu nad 
drenáží, předtím než se použije materiál obecněji specifikovaného zásypu v horní části rýhy 
(pokud ovšem není tento materiál specifikován, např. jako vsakovací).  

Pokud je naopak ve vrstvě pod povrchem předepsána méně propustná vrstva k zamezení 
průsaku povrchových vod, je třeba ji provést alespoň 20 cm silnou vrstvou jemnozrnné (málo 
propustné) zeminy. 

Těžší (běžné) zhutňovací mechanizmy lze použít až při výšce 80 cm nad vrcholem trubky – 
pozor při provádění (hutnění) vrstev přetažených z konstrukce vozovky nad drenáž! 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat napojování při po úsecích prováděné výstavbě 
drenážního vedení. Jde zejména o: 
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- zabezpečení konce trubky před zasypáním vnitřku trubky a před změnou jeho polohy, 
zejména nahoru či dolů, 

- zabezpečení  konce trubky před poškozením při  jejím přesypání či zasypání a jejím 
následném odkrytí, 

- kontrolu polohy konce trubky a dosažení této správné polohy při/před jejím dalším 
napojením, zejména u flexibilních trubek (vyloučení vzniku konkávních, či konvexních 
vln a následně špatné funkce drenáže!). 

Při manipulaci či pokládce trubek na volných plochách je třeba bezpodmínečně zabránit 
jejich poškození zejména pojezdem vozidlem či mechanizmů (vyznačení!). 

Pro plastové drenážní prvky se uvádějí (v materiálech výrobců) odvolávky na normy +DIN, 
např. DIN 4033 a 4095 a 1185. 

Při výstavbě je třeba chránit drenážní trubky před jejich poškozením, zabránit staveništní 
dopravě pohyb v místě zabudování drenáží až do jejich úplného zasypání na plnou výšku. 
Pokud je navržena dočasná drenáž (flexibilní) na dočasné odvodnění míst, která nelze 
odvodnit prostým vyspádováním, musí být navržena a provedena pečlivě opět s náležitým 
vyspádováním a ochranným zásypem a zejména vyústěna tak, aby se voda nehromadila 
v prostoru výstavby, nebo nezpůsobila erozi (např. svahu). V případě nutnosti (nelze-li 
plynulý odvod vody zajistit) je třeba zřídit mimo prostor stavby pomocnou záchytnou jímku 
(retenční, zasakovací či čerpanou). Její zrušení či ponechání musí být uvedeno v realizační 
dokumentaci (pomocných prací). 

Mimo uvedené kontroly při přebírání prací je třeba provést zásadní geodetické měření 
týkající se polohy drenáže bezprostředně po dokončení prací a po úpravě přilehlého terénu 
pro možnost řešit případné disproporce co nejdříve. Jedná se o zaměření polohy a výšky 
středu poklopu šachty, kóty dna, či kóty dna průběžného žlábku a kóty ústí drenážních 
trubek na dolním okraji (ústí, výtok) v šachtě či na výpustních objektech (zaústění do terénu).  



Drenážní systémy vozovek a mostních objektů 
  

30 

 

8. Kontrola (monitoring, prohlídky) a údržba 
drenážních systémů vozovek 

Už v době zpracování projektu pozemní komunikace by měla být k dispozici šetření o 
zemních podmínkách (půdních, hydrologických), které mohou ovlivnit návrh DS a které by 
mohly ovlivnit jeho funkčnost zanášením, zabahněním, sintrací, resp. zaželezováním. Je 
tedy nutno při návrhu současně specifikovat míru plnění funkce drenáže na životnost 
vozovky, a při výběru zhotovitele zohlednit dobu záruky, či nároky na údržbové práce 
k zabezpečení dlouhodobé (požadované) funkčnosti zařízení. 

 Požadavky na údržbu v souvislosti s DS (příp. odvodněním ve spojitosti s DS) 

Údržba představuje tento sled kroků: kontrolu, návrh opatření k odstranění závad, odstranění 
závad, případně opatření k předcházení závad. Jsou uvedeny i činnosti spojené s vlivy 
účinků vody v širším kontextu, bezprostředně s DS nesouvisející. 

  

Objekt, termín (četnost), úkon, činnost: 

 

8.1 Krajnice, přilehlý svah, příkop se sběrnými, či výpustními 
objekty:  

 

- Údržba současně buď se sečením za krajnicí (min. 2x/rok), nebo strojním (+ 1 pěší 
pracovník!) /ručním čištěním příkopů 1x ročně, nebo s údržbou krajnice 
(čištěním/seřezáváním krajnice po zimě), nebo v souvislosti s místními extrémními srážkami: 
tedy kontrola a údržba min. 1x ročně (nejlépe po zimě).  

- Kontrola stavu krajnice a svahu, příp. v zářezu i svahu za příkopem: 

 – buď je bráněno odtoku nahromaděním převážně posypového materiálu či materiálu z 
čištění silnic, často následně i drnem, nadvýšením terénu nad okraj vozovky a dochází 
k erozi a zasakování vody za hranou zpevněné konstrukce a dále do konstrukce,  

 - nebo naopak dochází k vymílání, materiál z krajnice je odplavován, krajnice za hranou 
zpevněné konstrukce vozovky snížena, a dochází v oslabeném (sníženém) místě k další 
erozi poblíž hrany koruny buď směrem do konstrukce a narušení krytu a vrstev vozovky 
nebo k erozi vně, dále na přilehlém svahu. Všechny tyto poruchy zapříčiňují zvýšené 
pronikání vody do konstrukce a její oslabení vedoucí k poruchám vozovky. Při kontrole 
svahu se doporučuje pro posouzení poruch souvisejících s pohybem vody v konstrukci 
vozovky a zemním tělese zkontrolovat funkčnost/účinnost plošné drenáže – stav na 
výchozu propustné vrstvy do svahu, případné její nadměrné překrytí málo propustnou 
zeminou (omezení průniku vody z drenážní vrstvy do líce svahu) – nutná je znalost 
výškové úrovně této vrstvy. Návrh opatření k odstranění závad. 

- Odstranění závad  

 - úprava krajnice – se snížením 3 cm pod povrch krytu vozovky a do požadovaného sklonu 
(6 %). Pro úpravu do hloubky (náhrada materiálu) je vhodný vícefrakční materiál (0 – 16 
mm) s malým podílem nepropustné zeminy (frakce nižší než 0,063 mm). 
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 - oprava hrany zemního tělesa a erozních rýh vhodným málo propustným materiálem, 
v případě větších poruch na základě posouzení a návrhu projektanta (třeba i návrh 
odlehčovacích štěrkových žeber).  

 Včasná (nenáročná!) oprava malé závady na krajnici zabrání nákladné a rozsáhlé opravě 
krajnice, svahu nebo i okraje vozovky včetně jejího krytu. 

- Kontrola přítomnosti překážek v profilu příkopu a u vpustí. Jde zejména o cizí 
předměty (z provozu na PK), nánosy splavenin, včetně organického materiálu, 
narušení zpevnění příkopů a jiných svodů vody, narušení činností jiných subjektů 
v předmětném prostoru. Kontrola přítomnosti a nepoškozenosti mříží a poklopů, 
vpustí, usazovacích jímek a šachet. 

- Odstranění závad – Primárně jde o nánosy zemin, prachu, posypů ze splachu 
z vozovky přes krajnice a svahy do příkopů. Dále se jedná zejména o velké 
kameny, větve, PET-láhve, pytle, odpadky všeho druhu (často v pytlích), nebo 
poklice i pneumatiky, náletové dřeviny či jejich kořenový systém, často dále např. i 
přesypání materiálu z hromad posypového materiálu při zatrubnění příkopu (často 
bránící plynulému odtoku). Ani větší překážky nebývají při uvedené činnosti, ani 
samostatně odstraněny! Naopak překrytí zpevnění dna příkopu trávou či drnem, 
pokud nezapřičiňuje nánosy, nebrání v odtoku a nemění sklonové poměry, není 
nezbytné odstranit. 

 

Pro provádění těchto činností se využije dle možností vhodných strojních mechanizmů, kde 
jich nelze použít je nezbytné tyto práce provést ručně! Podrobnosti včetně nakládání 
s materiály a zásad bezpečnosti (viz TPO 4 Návod ke kontrole a údržbě). 

 

Nejčastější a nejvážnější závady a poruchy: 

- převýšení krajnice nad okraj vozovky,  

- erozní rýhy ve svahu,  

- zanešený, narušený, či nefunkční příkop, či objekty na nich. 

8.2 Drenážní systém:  
Kontrola sklonových poměrů trubních vedení a průchodnosti všech odvodňovacích prvků, 
zařízení (už při jejich přebírání investorem při výstavbě) je zásadní! 

Min. 1x ročně kontrola funkčnosti drenážních (odvodňovacích) prvků (nejlépe po 
delších či vydatnějších srážkách), při projevech jejich nefunkčnosti a navíc po extrémních 
srážkách (průtocích): 

-  Kontrola výtoků/ústí drenáží. Zde kromě výše uvedených překážek možné též 
přesypání zeminou, porost rostlinný či dřevin, uhynulí živočichové, nános usazenin 
(zevnitř i zvenčí), projevy sintrace, či zaželezování, porušení výtoku, eroze pod 
výtokem, pro usnadnění kontroly (nalezení vyústění) se doporučuje vyústění 
vhodně označit, 

-  kontrola další trati odtoku až k recipientu (zde projevy znečištění), 

-  kontrola možného vzrůstu dřevin v blízkosti trasy drenáže (ohrožení prorůstáním 
kořeny); bezpečná vzdálenost vzrostlých, hluboce kořenících dřevin je 5m, 

- kontrola tělesa vozovky a přiléhajících svahů se zaměřením na projevy anomálií 
v chování násypu, či zářezu, projevů signalizace skrytých či budoucích poruch; 
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mokřiny, vývěry vody, absence výtoků, nebo poruchy v zemním tělese (poklesy, 
nerovnoměrné sedání, vyboulení svahu, trhání svahu…), poruchy krytu, 
„pumpování“ vody ve spárách aj., 

- kontrola drenážních (kanalizačních) šachet (průchodnost, překážky, zaplavení 
výtoku nebo naopak „suchá“ šachta, zasintrování), 

- kontrola funkce zasakovacích zařízení, při podezření ze znečišťování vod kontrola 
obsahu znečišťujících látek (v zemině, drnovém pokryvu), 

- kontrola při událostech, které by mohly ovlivnit funkčnost drenážního systému, či 
znečištění vod. 

- opatření a úpravy vyplývající ze zhodnocení výsledků kontroly – může být 
případně navržena doplňková zkouška, měření či speciální prohlídka. Po 
vyhodnocení následuje odstranění poruch, čištění a úklid, úpravy; samostatně pak 
čištění šachet a drenážního potrubí – viz dále. 

- čištění šachet a drenážního potrubí: 

- při zjištění závažných závad v potrubním vedení, které nelze posoudit bez 
nutnosti provedení podrobné prohlídky drenáže (špatná průchodnost, podezření 
na zanesení potrubí, či sintraci potrubí, ucpání apod.) – provedení prohlídky 
(monitoring) kamerovým systémem (specializovanou firmou) a na základě jejího 
vyhodnocení rozhodnutí o provedení/způsobu čištění. 

- při zanesení usazeninami a jednoznačně stanovené nezbytnosti provedení 
čištění - provedení čištění, buď na úrovni čištění dna/usazovacího prostoru 
šachet případně i proplachu drenážního potrubí, 

- při zjištěné sintraci potrubí – vysokotlaké čištění (proudem z trysek proplachovací 
hlavice), příp. i mechanicky kartáčovací hlavicí, či frézami (pozor, musí být 
dostatečná odolnost trubek vůči zvolenému způsobu čištění!). Pokud nelze 
odstranit usazeniny mechanickým způsobem, je možno/nutno použít chemické 
metody (doporučení viz drenážní systémy v tunelech). 

8.3 Jiné projevy signalizující možnou špatnou funkci DS: 
  Nejčastějším projevem špatné funkce DS (bohužel však pozdě zjištěné) jsou projevy 
na povrchu vozovky. Je to zejména na dilatačních sparách CB vozovek, podélných (zejména 
mezi jízdním pruhem a krajnicí, ale i příčných (zejména při absenci či špatné funkci 
spojovacích trnů). U AB povrchů jsou to poruchy krytu, s touto předpokládanou příčinou 
uvedenou v katalogu poruch netuhých (AB) vozovek (může být ovšem i jiná příčina) - (viz TP 
82). Je to zejména projev špatné funkce drenážní vrstvy v návaznosti na její nevhodný 
návrh, špatné provedení, nízkou propustnost, návazně na její odvodnění apod. (viz výše). 

Vážnost, rozsah poruchy a způsob jejího možného odstranění lze stanovit na základě 
dalších šetření a zkoušek (např. na vývrtu: zanesení vrstvy) – viz též katalog poruch 
netuhých vozovek - TP 82). Vzhledem k tomu, že zanesené drenážní vrstvy, či filtry (týká se 
to i vsakovacích výplní příkopů a zásypů drenáží) nelze čistit a je třeba je vyměnit, lze zde 
očekávat již velký rozsah opravy, resp. spíše rekonstrukci vozovky, či podélné drenáže. Zde 
může být výhodné za předpokladu splnění dalších podmínek jejího použití (a zkušeností 
s touto technologií) zvolit rekonstrukci pomocí geokompozitní drenáže. 

 

Závěr: O závažných poruchách a jejich odstranění je třeba pořídit záznam. Při následné 
kontrole tyto záznamy využít (opakování/neopakování závady apod.)* 
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A na závěr nelze neupozornit: 

ŠPATNĚ NAVRŽENÝ ČI ŠPATNÉ PROVEDENÝ, NEKONTROLOVANÝ, NEUDRŽOVANÝ 
– PROSTĚ NEFUNKČNÍ! DRENÁŽNÍ SYSTÉM JE HORŠÍ NEŽ ŽÁDNÝ!!! 
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9. Drenážní systémy mostních objektů 

9.1 Návrh a provádění 
Odvodnění mostů pozemních komunikací řeší samostatný předpis TP 107. Proto je v dílčí 
části tohoto předpisu pojednáno pouze o drenážních prvcích mostních objektů. 

V této části jsou zahrnuty pouze drenážní prvky odvodnění mostních objektů, mezi něž patří 
drenážní polymerbeton (DPB) a variantně drenážní profil z korozivzdorného materiálu pro 
odvodnění izolace u obrubníku (vnitřního okraje) římsy a případně před mostními závěry, a 
drenážní prvek (plošná drenáž) za rubem opěry, či jiných objektů (např. propustků).  

K odvodnění izolace mostu, na níž se soustřeďuje voda proniklá konstrukcí vozovky, resp. 
z chodníků a říms, lze použít (kromě pro tento účel upravených odvodňovačů/vpustí) 
systému odvodňovací trubky a drenážního prvku. Systém sestává z odvodňovací trubky 
procházející konstrukcí mostu a z vrstvy drenážního polymerbetonu ve čtverci kolem 
zaústění trubky a variantně podélného pruhu DPB na tloušťku ochranné vrstvy nad izolací 
nebo drenážního kovového děrovaného profilu (z korozivzdorného materiálu). Podobně se 
provede odvodnění u mostního závěru. 

Odvodňovací trubky povrchu izolace, v horní části ústící do čtvercové prohlubně (sníženiny 
v povrchu betonu s vyspádováním k vyústění trubky) a pod konstrukcí mostovky ústící cca 
100 mm pod dolní hranou, se provedou v souladu s části 3.4.3 TP 107 s tímto doplněním: 

- jestliže vzdálenost odvodňovacích trubek (při parametru 1 trubka / 100 m2) vychází 
větší než 15 m, lze použít uspořádání odvodňovacích trubek s drenážním prostorem 
500 x 500 mm, ve vzdálenosti max. 7 m bez propojení polymerbetonovým proužkem, 

- odvodňovače plní funkci odvodnění izolace, jsou součástí systému,  

- z důvodu zapuštění vtokové trubky s přírubou a zajištění nejnižšího místa na vtoku 
trubky s přírubou je nutno kromě provedení chráničky trubky vhodným způsobem 
zabezpečit tuto prohlubeň při betonáži desky (mělo by být v předpise, kde je o betonáži 
mostovky), vyústění je třeba překrýt mřížkou ze stejného materiálu k zamezení vniku 
polymerbetonu do trubky, 

- šířka pruhu DPB min. 80 mm, doporučeno 100 – 150 mm (V TP 107 5.10.1  dopor. 80 
– 100, ale ve VL kótováno 150!), 

- v případě bezřímsového řešení se svodidlem se v jednostranném sklonu převede voda 
z podélné drenáže příčnými drenážními proužky z DPB do odpadních odvodňovacích 
žlabů. Dimenze stejná jako u podélné drenáže, vzdálenost s ohledem na vzdálenost 
sloupků svodidel (cca 5 m). 

V detailu provedení plošné drenážní geotextilie pod římsou je třeba zabezpečit ukončení 
geotextilie (problematický je její návrh – zdůvodnění; drží vodu, separuje...!) v úrovni svislé 
hrany římsy (např. jejím odříznutím); přesah komplikuje provedení podélné drenáže zejména 
při užití děrovaného kovového profilu, který je nutno uložit v nejnižším místě bezprostředně 
na izolaci mostu. 

Dodavatel je povinen pro zvolenou recepturu polymerbetonu předložit technologický 
předpis a jeho vlastnosti a parametry v souladu s TKP 18 podrobit kontrolním zkouškám 
podle ZDS. 

Zdůrazňujeme zde zejména: 

Komponenty: 
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- kamenivo: těžené (oválné) frakce 4 – 8 mm, nebo 8 – 16 mm, před mísením vysušené, 

- epoxidová pryskyřice: dvousložková namíchaná s plnivem v předepsaném poměru 
(zpravidla od výrobce). 

Postup:  

- dodržet dobu míchání a zpracování směsi, 

- ověřit nestékavost směsi  - ovlivňuje přísada plniva – tuto je třeba použít právě pro 
nestékavost při současném zajištění pevnosti dostatečnou tloušťkou lepidla na zrnech 
kameniva! 

- na vyčištěný (vysavačem) a vysušený povrch, 

- ukládá se a urovnává do bednění bez strojního hutnění – např. dřevěným dusátkem. 

Parametry: 

- pevnost v tlaku: 11 N.mm–2, 

- mezerovitost min. 30%. 

Další požadavky též dle protokolu akreditované laboratoře (průkazní zkoušky), která ověřuje 
uvedené parametry. 

Při výrobě polymerbetonu je nutno dbát zejména na: 

- dodržení stanovené receptury a postupu míchání dle průkazní zkoušky, 

- dodržení použití oválného kameniva (těženého), 

- správné dávkování komponent, včetně dávky filleru k zabezpečení nestékavosti, ale 
současně při tlustším filmu lepidla, dostatečné pevnosti, 

- použití vysušeného kameniva; je třeba zabezpečit i suchý podklad prostý nečistot 
(hrubé koště je nedostatečné – i prach separuje! - nejlépe použití vysavače) a dle 
potřeby znovu před pokládkou vysušený, 

- DPB je třeba provádět kromě zde uvedeného při splnění podmínek pro zpracování 
směsi DPB. 

Variantní provedení: 

Drenážní profil z korozivzdorného materiálu (ALU-profil) min. rozměrů 30 x 15 mm. Děrování 
drenážního profilu se doporučuje v tloušťce prořezu 2 – 3 mm přes rohy dolní plochy pro 
otvor délky 5 – 10 mm. Vzdálenost otvorů cca 10 cm. 

Nevýhodou profilu je obtížné tvarování v obloucích o malém poloměru (na rampách) – nutno 
„vyklínovat“ opět profilem (nelze ponechat otvory, aby se nezalilo litým asfaltem!), pro 
dodržení umístění se doporučuje vhodné upevnění proti posunu.  

(Při nutnosti použití polymerbetonu pro čtverce u drenážních trubek už je na zvážení 
nahrazení profilu drenážním  polymerbetonem i pro podélný proužek.) 

Při dodržení postupů pro výrobu a pokládku DPB tento vyhovuje a spolu s drenážními 
trubkami zajišťuje dostatečně odvodnění izolace mostu pro neznečištěnou vodu. Propustnost 
DPB je dobrá (k = v řádu 10-3, platí ovšem pro čistou vodu), není významného rozdílu 
v použitých doporučených frakcích kameniva. Propustnost je zajištěna i při minimálních 
sklonech DPB, jak prokázaly poloprovozní zkoušky. Výsledná funkce je zásadně ovlivněna 
dodržením technologického postupu, kvalitním provedením.  

Na druhé straně, otázkou zůstává pohyb vody z vozovky k izolaci a po ní k drenážním 
prvkům. Z hlediska dlouhodobé účinnosti je zřejmě rozhodující vytvoření cest vody 
konstrukcí (může zde docházet i k projevům vzlínání vody), jejich progrese, či naopak jejich 
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zanášení usazovanými jemnými frakcemi ze splachu povrchu. Filtrace vody při jejím pohybu 
k DPB může být důležitá, neboť jak ukázaly poloprovozní zkoušky zanášení DPB, k zanášení 
jeho pórů i při frakci 8 – 16 mm (a i za přetlaku vody) postupně dochází a proplachovací 
efekt není dostatečně účinný. Z tohoto důvodu nelze vyloučit snižování účinnosti tohoto 
prvku v průběhu životnosti mostu. (Pozorování jevu zanášení přímo na objektech může dát 
odpověď pouze při dlouhodobém pozorování – v horizontu desítky /desítek?/ let.) 

Na základě těchto zjištění lze doporučit využití spíše varianty odvodnění mostní izolace 
pomocí děrovaného profilu. 

Mezi další prvky drenážního systému mostních objektů patří opatření k zajištění odvodnění 
za opěrou (popř. křídly) mostu: 

Odvodnění za opěrou mostu je součástí přechodů mostů PK, tedy přechodu ze zemního 
tělesa na trvalé mostní objekty pozemních komunikací, pro kterou platí ČSN 736244, kde 
jsou uvedeny i požadavky na prvky odvodnění za opěrou. 

Součástí zásypu za opěrou – ochranného zásypu, tvořeného nenamrzavou hrubozrnnou 
zeminou (k zamezení objemových změn a omezení promrzání) o tloušťce/šířce min. 0,6 m, 
obvykle bývá drenážní geokompozit upevněný na rubu opěry, který slouží jak k ochraně 
izolace před poškozením, tak k odvedení případné prosáklé vody. Požadavky na materiál 
ochranného zásypu a jeho provedení a kontrolu jsou v uvedené normě.  

Drenážní vrstvu (svislou) za opěrou lze alternativně provést z mezerovitého betonu dle TKP 
18, z propustného nenamrzavého kameniva (štěrkopísek, štěrk maximální velikost zrna 32 
mm), příp. z jiných materiálů, jejichž vhodnost je prokázána (např. lehkého keramického 
kameniva). Při zřizování (po vrstvách současně s přilehlou odvodňovací zónou a dále zónou 
zásypu v přechodové oblasti) je třeba dbát na dodržení spádů (podélného i příčného) a 
tlouštěk a čistoty rozhraní svislých příslušných zón; zejména pro drenážní zónu lze např. 
využít vhodného oddělovacího bednění. 

Vlastní sběrná odvodňovací drenáž se zpravidla navrhuje z plastové děrované trubky cca 
100 mm s výtokem (odpadní trubkou) přes opěru nebo křídlo. Nevyúsťuje-li z betonu nad 
zpevněnou plochu, je třeba ústí vhodně obetonovat a zajistit před poškozením, přesypáním a 
jiným poškozením, zajistit proti vniku živočichů apod. (jako ústí drenážních trubek). 

Příčný drén - vyspádovaná drenáž se umisťuje na betonový sokl zřízený tak, aby vyústění 
vrstvy dobře zhutnitelného a málo propustného materiálu (tl. min. 0,15 m) zásypu výkopu pro 
základ opěry byl ve spádu min. 3 %. Při propustném materiálu v základové spáře/podloží 
násypu přechodové oblasti není třeba drenáž, sokl a nepropustnou vrstvu provádět. 

 

Mezi drenážní prvky mostních objektů, resp. tunelů lze zařadit též plošné drenáže rubu 
betonových konstrukcí propustků/přesypaných objektů, resp. z povrchu hloubených, 
přesypaných částí tunelů či portálů. Jejich realizace je zabezpečena převážně 
geokompozitními materiály – podmínky použití viz též TP 97. 

 

9.2 Kontrola, monitoring (prohlídky) a údržba drenážních 
systémů mostů 

Odvodňovací trubičky – z drenážní úpravy na izolaci mostu, popř. vyústění z prostoru za 
opěrami – zásadní je provedení detailu zaústění při prostupu přes konstrukci – důležitá je 
kontrola zejména při dozoru, přejímce prací od zhotovitele: 
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- detaily správného osazení buď přímo při betonáži či průchodkou betonovou mostovkou 
v nejnižším místě, bez přesahu v přelivné hraně, utěsnění, kontrola znečištění, kontrola 
průchodnosti), 

- detaily vyústění pod mostovkou (délka přesahu, seříznutí). 

Drenážní polymerbeton – kontrola při výstavbě, dodržení předepsaných hodnot a 
technologického postupu v souladu s TKP 18. 

-  kontrola v provozu může zahrnovat sledování funkčnosti drenážního systému mostu, 
případně vývoje výtoku z trubiček v čase - zejména zásadní snížení výtoku z trubiček 
může být signálem zamezení odtoku (ovšem příčiny mohou být různé, ucpání trubičky je 
málo pravděpodobné, i když sintrace na nich může být výrazná; obecně může jít o ucpání 
cest průsaku/průchodu vody konstrukcí vozovky, nebo jak bylo již uvedeno i ucpání DPB,   

-   kontrola a následně případně oprava zálivek na styku krytu a zejména betonu římsy a 
obrubníku. 

Plošná drenáž (za opěrou) – kontrola při výstavbě a přejímce prací od zhotovitele (v 
souladu s Přechody na mostech). 

-  kontrola v provozu zahrnuje kontrolu výtoku z drenážních trubiček, projevů sintrování, 
zanesení či zamezení výtoku (přesypáním apod.) podobně jako u výtoků z DS vozovek.  

 

Obrazová příloha: 

Obrazová příloha namísto její aplikace u příslušného textu (kde by musela být téměř 
katalogem výrobků) je uvedena pouze jako příklad (odstrašující!!), jak se to nemá dělat. 
Dokumentuje (a to v omezeném rozsahu příklady poruch, chyb, nedostatků, a to nedostatků 
jak projektového řešení, tak provádění, jak technologické nekázně, tak následků 
nedostatečné údržby. 

Bez komentáře…  
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10. Výklad pojmů, seznam použitých zkratek 
 

PK  pozemní komunikace 

AB  asfaltobeton 

PA  porézní asfalt 

AKD   asfaltový koberec drenážní 

MCB  mezerovitý cementový beton 

LCC(A) life cost cycle (analysis) 

AKD  asfaltový kryt drenážní 

ŠD  štěrkodrť 

ŠP  štěrkopísek 

PBD   podélná boční drenáž 

AKO  asfaltový koberec otevřený (vodopropustný asfalt) 

WDA  Wasserdrainasphalt 

 



Drenážní systémy vozovek a mostních objektů 
  

39 

 

11. Související předpisy 

Související předpisy (ČR): 
 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6126-1, 2 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy  

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 

ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží 

ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech PK  

ČSN 73 6242   Přechody mostů PK (plošná drenáž za opěrou)  

ČSN 73 6221   Prohlídky mostů PK 

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

EN TNV 75 9011 

ČSN EN 13108-7 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec 
drenážní  

ČSN EN 12697-17 + A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - 
Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního.  

VL 2.2  Odvodnění 

VL 4  Mosty 

TP 51  Odvodnění silnic vsakovací drenáží 

TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem 

TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 

TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek 

TP 83  Odvodnění pozemních komunikací 

TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 

TP 91 Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem 

TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem 

TP 97 Geosynetika v zemním tělese  

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

TP 120   Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací 

TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací 

TKP 3  Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 
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TKP 4 Zemní práce  

TKP 5 Podkladní vrstvy  

TKP 18  Betonové mosty a konstrukce - Cementový beton mezerovitý (drenážní) dle 
18.2.9 
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13. Přílohy 

Schématické příčné řezy - varianty řešení DS  
Označení dle textu a tabulky v části 4. 

 

 

 

 

Varianta Z – ZÁŘEZ: 
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Varianta S – STŘEDNÍ PÁS: 

 

 



Drenážní systémy vozovek a mostních objektů 
  

49 

 

 

 



Drenážní systémy vozovek a mostních objektů 
  

50 

 

 
 

 

 



Drenážní systémy vozovek a mostních objektů 
  

51 

 

Varianta N – NÁSYP: 
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