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ABSTRAKT 

Doposud se problémům změn odtokových poměrů způsobených dopravními 

stavbami nevěnovala a nevěnuje dostatečná pozornost, neboť každý participující obor 

přistupuje k řešení vícerezortně než koordinovaně. Problematika zkoumání změn 

odtokových poměrů v území způsobených dopravními stavbami má multidisciplinární 

charakter. Posuzování změn odtokových poměrů proto vyžaduje mj. důslednou komplexní 

rekognoskaci zájmových území, adekvátní prověření historie zásahů člověka do tohoto 

území s tím, že máme dnes obvykle k dispozici i použitelné SW nástroje (univerzální 

simulační programy).  

Cílem bylo dostatečně zpřehlednit a analyzovat danou problematiku včetně kontroly 

souvisejících legislativních, normativních a dalších podkladů. S využitím použitelných SW 

nástrojů se ukázalo možné simulovat vlivy dopravních staveb na odtokové poměry 

v zájmovém území.  

První kapitola nabízí úvod do řešené problematiky a identifikuje problémy a jejich 

základní charakteristiky.  

Druhá kapitola hodnotí současný stav řešení dané problematiky. 

Třetí kapitola zpřehledňuje cíle DIP a hypotézy. 

Čtvrtá kapitola stanovuje metodické postupy dosažení cílů. 

Pátá kapitola nabízí základní výstupy. 

Šestá  kapitola realizace vymezených cílů. 

Sedmá kapitola hodnotí výsledky. 

Osmá kapitola rekapituluje předpokládaný teoretické a praktické přínosy práce. 

Devátá kapitola obsahuje závěry. 
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ABSTRACT 

So far, the problems of changes in runoff conditions caused by transport 

infrastructure, highly developed, and does not pay enough attention, because each 

participating discipline approach to solving wide than a coordinated manner. The issue of 

examining changes in runoff conditions in the area caused by transport infrastructure has a 

multidisciplinary character. Assessment of changes in runoff conditions, therefore 

including the full comprehensive reconnaissance of areas of interest, adequate examination 

of the history of human interventions in this area with the fact that we now generally 

available and applicable software tools (universal simulation programs). 

The goal was to sufficiently clarify and analyze the issue, including controls related 

legislative, regulatory and other documents. With the use of applicable software tools has 

proved possible to simulate the effects of transport structures on runoff in the area of 

interest. 

The first chapter provides an introduction to solved the problem and identifies problems 

and their basic characteristics.  

The second chapter reviews the current status of this issue.  

The third chapter surveys the entire DIP and hypotheses. 

The fourth chapter lays the methodological procedures achieve the objectives.  

The fifth chapter provides basic outputs.  

The sixth chapter of implementation-defined goals . 

The seventh chapter evaluates the results.  

The eighth chapter summarizes the expected theoretical and practical benefits of work.  

The ninth chapter contains the conclusions. 
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1 Úvod 

Disertační práce, se zabývá zkoumáním „Změn odtokových poměrů 

v urbanizovaném území způsobenými dopravními stavbami” a dále návrhem řešení 

problémů těmito změnami vyvolanými. Důležité je udržet celkovou kontrolu a řešením 

garantovat adekvátní funkci dopravních staveb (dopravního provozu) na jedné straně a je 

neméně důležitá i udržitelný rozvoj urbanizovaného území na straně druhé. Funguje zde 

vzájemná interakce, vzájemné intenzivní ovlivňování. Proto tato práce identifikuje procesy 

vzájemného ovlivňování a jejich klasifikací, v praxi reálně existujících. Zkoumání změn 

odtokových poměrů v urbanizovaném území způsobených dopravními stavbami lze 

orientovat vícesměrně a realizovat mnoha způsoby. V této práci uplatňuji hlavně zkoumání 

užitím metod kritické analýzy a pomocí SW nástrojů.  

Většina identifikovatelných a identifikovaných problémů pak je možné označit za 

vážné, které většinou, zatím, unikaly pozornosti a bylo žádoucí je i řešit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Obr. 1: Koloběh vody na zemi 

Zdroj: Grmela, A.: Hydrogeologie. Interní učební texty. VŠB-TU Ostrava, 2004. 

 

 

Rovnice hydrologické bilance: 

H srážky = H výpar + H povrch. odtok + H podz. odtok + H přetoky z jiné oblasti + H akumulace 
1 

 

 

 

 

 

   

1
 Grmela, A.: Hydrogeologie. Interní učební texty. VŠB-TU Ostrava, 2004. 
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Pracovní schéma systému urbanizovaného území- se zaměřením na dopravní stavby

Základní struktura

Dopravní stavby

Stavby silnic, dálnic a pozemních komunikací           Železniční stavby      Ostatní dopravní stavby

Odvodňovací systémy 
dopravních staveb

-Odvodňovací příkop

-Rigol

-Trativod

-Vsakovací žlab

-Jímací objekty a 
odvodňovací potrubí

Tvar tělesa 
dopravní stavby

-Násyp
-Zářez

-Odřez v 
kombinaci s 

násypem
Typ konstrukce 

dopravní stavby
-Tunel

-Most

-Estakáda
-Kombinace

Povodí Vodní prvek Morfologie terénu

Externality

-Vázané na 
Extravilán

-Vázané na 
Intravilán

Obr. 2: Pracovní schéma systému urbanizovaného území se zaměřením na 

dopravní stavby 

Zdroj: Autor 

Pozn.: Povodí (velikost povodí, tvar povodí atp.) 

Vodní prvek přirozený (vodní tok, jezero), umělý (vodní tok, vodní dílo2
)  

Odvodňovací systémy dopravních staveb v intravilánu a extravilánu atp. 

 

2Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
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2 Současný stav řešené problematiky (rešerše) 

Zkoumané informační zdroje byly představovány mj. zdroji dostupnými 

prostřednictvím internetových informačních vyhledávacích systémů, zahraničními 

renomovanými časopisy, odbornou literaturou, sborníky odborných konferencí, ČSN, TP, 

VL apod. Vyhledávané téma je specifické a není snadné na dané téma vyhledat přímé 

informační zdroje. K dispozici jsou obvykle jen informační zdroje, které se zabývají 

prakticky jen dílčími problémy a není obvykle zjevné, že je tento problém řešen koncepčně 

a uceleně, tak aby byla zaručena garance udržitelného rozvoje. 

 

2.1 České informační zdroje 

Podpovrchový odtok 

[1] Vliv dynamiky podpovrchového odtoku na základové poměry, prezentovaný 

RNDr. Jitkou Novotnou ze společnosti Geotest s.r.o. V tomto příspěvku je popsán vznik a 

působení podpovrchového (hypotermického odtoku). Podpovrchový odtok je velmi 

významnou složkou hydrologického cyklu. Vznik podpovrchového odtoku je vázán na 

existenci příznivého horninového prostředí, které má charakter samostatného vodonosného 

kolektoru. Jedná se o dílčí vrstvu relativně těsně pod terénem, když spodní vrstva je 

ohraničena ustálenou hladinou podzemní vody. Odtok se tedy děje v nesaturované 

(nenasycené) podpovrchové vrstvě. Výskyt podpovrchového odtoku je vázán na srážkové 

události, včetně tání sněhové pokrývky a na následnou infiltraci dopadající či tající vody. 

Výskyt podpovrchového odtoku je velmi nesnadno zjistitelný. Člověk svou antropogenní 

činnosti, zejména navážkami (antropogenní vrstvy), stavbami apod., může případně 

vytvářet podmínky pro vznik podpovrchového odtoku. Analogicky fungují výkopy pro 

inženýrské sítě, které jsou vyplněny zásypem ze štěrkodrti, nebo štěrkem, ty v okolním 

hlinitém nebo jílovitém prostředí působí jako dokonalý kolektor (zejména to platí pro 

hluboko ukládanou trasu gravitační kanalizace apod.) Zejména se též jedná o stav, kdy jsou 

stavby inženýrských sítí trasovány po spádnicích. V opačném případě, kdy podpovrchový 

odtok působí negativně na zemní tělesa staveb, jde o případy, kdy je stavba trasována po 

vrstevnici. V tom případě působí i zemní těleso pozemní komunikace jako vzdouvací 

prvek. Preventivně lze doporučit rekognoskaci terénu v před-projektové fázi stavby. 
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Vnějším projevem může být výskyt výkvětů železa nebo manganu, povlaky kalcitu na 

povrchu staveb či i terénu3
. Freatická voda se může projevit i povrchovými vývěry vody, 

zavodněnými lokální plochami po srážkových událostech apod. Důležitý je parametr 

množství vody proudící těsně pod povrchem. Projektanti a další účastníci stavebního řízení 

ve všech fázích projektových prací s těmito skutečnostmi obvykle nepočítají. Negativní 

projevy podpovrchového proudění vody bývají identifikovány dodatečně, až při užívání 

stavby, a je pak nutné stanovit a realizovat nákladná technická opatření. Proudění 

podpovrchové (freatické) vody obvykle neodhalí ani čerpací zkoušky na vystrojených 

vrtech, neboť výskyt podpovrchového odtoku je vázán na srážkové události. Tyto vody 

bývají často jímány odvodňovacími systémy dopravních staveb (jde o vývěry vody 

v zářezech a odřezech a následný odvod vody příkopy, nebo jímaní vody podélnými 

trativodními žebry). 

Dílčí závěry: tato literatura [1] zpřehledňuje často se vyskytující problémy, 

které způsobují je zejména stavby inženýrských sítí a dopravní stavby, a to 

v interakci se změnami podpovrchového odtoku. Též nevhodně projektovaná stavba 

může být příčinou vzniku problémů při výskytu podpovrchového odtoku. Problémy 

s podpovrchovým odtokem jsou velmi specifické, nákladné řešení problémů je pak 

nesnadno řešitelné. 

 

 

 

 

 

 

3JITKA NOVOTNÁ. VLIV DYNAMIKY PODPOVRCHOVÉHO ODTOKU NA 

ZÁKLADOVÉ POMĚRY. GEOtest, a.s.  Konference Zakládání staveb 2012 
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V publikaci [2], je pojednáno o zásadách, podmínkách a cílech projektování 

železničních staveb v městských sídlech. V této publikaci je dílčí téma (které souvisí 

s DIP) ovlivnění dopravní stavby vodou, tedy ochrana dopravní stavby (její konstrukce, 

nebo konstrukcí) před negativními účinky vody. Jde tedy o ovlivňování v opačném smyslu, 

v praxi existujícím a nesporně souvisejícím s tématem DIP.  

Dílčí závěry: tato publikace řeší umístění dopravní stavby do území a stanovuje 

základní principy projektování železničních staveb, tohle řešení se v současné době jeví 

jako nedostačující, zejména odvodňovací zařízení nejsou koncipována tak, aby plnily 

retenční nebo vsakovací funkci a tím zabraňovaly zrychlenému odtoku srážkových vod. 

 ČD S 4 

V publikaci [3], která je tématicky provázaná s publikací [2], je rovněž řešena 

interakce odtékající srážkové vody a dopravní cesty v urbanizovaném území. Není zde 

však analyzována a řešena problematika změn odtokových poměrů vyvolaných dopravními 

cestami (dopravními stavbami). Je zde řešena výhradně ochrana dopravních staveb, proti 

negativním účinkům stojaté a proudící vody. 

Dílčí závěry: publikace je základem pro projektování a provádění staveb 

železničního spodku tj. stavby odvodňovacích zařízení a zemních těles samotných. 

Publikace nevěnuje pozornost řešení změn odtokových poměrů vlivem dopravních staveb. 

2.2 Zahraniční informační zdroje 

Publikace [4], zpracovaná v USA, se zaměřuje na regulaci odtoku srážkových vod 

v urbanizovaném území. Jakoby se racionálně zaměřuje, na dílčí konkrétní opatření, 

ekonomicky a ekologicky přijatelných (včetně vyjímečných) způsobů, jak eliminovat 

extrémní množství srážkových vod odváděných jednotnými kanalizačními systémy měst a 

obcí. Opomíjena je však principiální otázka, jak současné jednotné kanalizační systémy 

transformovat postupně na systémy důsledně oddílné, moderní. 

Publikace se zaměřuje na způsoby a systémy nakládání s dešťovými vodami a ty se 

pak dělí na ,,šedé dešťové systémy a zelené dešťové systémy“ . 

Dílčí závěry: Tato publikace od začátku upozorňuje na možnou variabilitu použití 

,,stromů“ k redukci následků přívalových dešťů v urbanizovaném území. Každá konkrétní 



13 

 

řešená lokalita má však svá specifika, proto je nutno včas zareagovat již ve fázi územně 

plánovací (v projekční fázi je již pozdě). Autoři považují za nezbytnou 

spolupráci inženýrů, projektantů, stavebních úřadů, architektů atd., stejně jako 

respektování místních regulačních plánů včetně garancí dodržení ustanovení  normativních 

a dalších podkladů. Autory navrhované řešení je velmi málo exaktně doloženo a 

nevzbuzuje tedy velkou důvěru.  

Ovlivňování odtokových poměrů v SRN  

V [5] je analyzován základní problém vodohospodářské bilance urbanizovaného 

území a též způsoby a charakteristiky nakládání s dešťovou vodou v urbanizovaném 

území. Jsou zde uvedeny konkrétní výsledky, vědecky provedené základní vodní bilance a 

charakteristiky různých druhů krajiny viz obr. 3, 4, 5. 

 

Obr. 3: Vodní bilance přirozeného přírodního prostředí (tzv. výchozí stav) 

Zdroj: Přírodě blízké odvodnění dopravních staveb. Bavorský zemský úřad pro životní 

prostředí. Mnichov 2005. ISBN 80-903244-8-7 [5] 

Vodní bilance přirozeného prostředí 

1. odpařování 72%

2. vsak 26%

3. odtok 2%
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Obr. 4: Vodní bilance zemědělské krajiny s monokulturami 

Zdroj: Přírodě blízké odvodnění dopravních staveb. Bavorský zemský úřad pro životní 

prostředí. Mnichov 2005. ISBN 80-903244-8-7 [5] 

 

Obr. 5: Vodní bilance městského sídla (zde je patrný vysoký podíl odtoku a velmi 

nízký podíl vsaku) 

Zdroj: Přírodě blízké odvodnění dopravních staveb. Bavorský zemský úřad pro životní 

prostředí. Mnichov 2005. ISBN 80-903244-8-7 [5] 

Zemědělská kulturní krajina s 

monokulturami 

1. odpařování 51%

2. vsak 37%

3. odtok 12%

Městské sídlo 

1. odpařování 32%

2. vsak 14%

3. odtok 54%
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V této publikaci jsou uvedeny základní poznatky o trendech a filozofií nakládaní 

s dešťovými vodami s tím, že základním cílem bylo začlenit odvodňovací zařízení do 

staveb pozemních komunikací. To značí, že je nutno co nejvhodněji využít a umístit 

zařízení pro vsakování odpařování, zadržování a čištění vod do prostoru pozemních 

komunikací a vhodně je zkombinovat se stavbami pozemních komunikací. Z výše 

uvedených grafů na obr. 3, obr. 4 a obr. 5 je jasně znázorněn vývoj vodní bilance území. 

Důležité je vnímat vznik odtokových špiček u ploch s vysokým podílem zpevněných 

ploch. Jedná se zejména o městská sídla, jak je uvedeno na obr. 5. 

Velmi důležitým poznatkem je nezapomínat na uplatnění čistících procesů před tím, 

než se voda vrátí do přirozeného hydrologického cyklu. Prvotní čistící proces se odehrává 

ve vrchní půdní vrstvě a v travním porostu. Autoři upozorňují na velmi důležitý a 

nezpochybnitelný fakt, že lze očekávat změny v postupech posuzování a návrhu kanalizace 

a čistíren odpadních vod s příznivými ekonomickými důsledky. Všechny jejich výstupy 

jsou pak důležité pro udržitelný rozvoj sídel i z hlediska bezpečnosti při potenciálním 

vzniku povodňových situací apod. Velmi důležitý je adekvátní hydrogeologický a 

inženýrsko-geologický průzkum a posouzení vhodnosti umístění zařízení pro retenci a 

zařízení pro povrchový nebo podzemní vsak apod. Pro udržení celkové hodnoty odtoku 

vod je rovněž důležité disponovat kvalitními topografickými podklady. V této publikaci je 

rovněž uvedena orientační ekonomická náročnost jednotlivých kompenzačních opatření 

realizace přírodě blízkých odvodňovacích zařízení. Ve většině se jedná o prvky, které mají 

za úkol decentralizovat odvádění dešťových vod. Ve většině případů se jedná o vsakovací 

zařízení bez zpevněného dna a stěn. Jediným z mála negativ je častá údržba nivelety a dna 

těchto zařízení. Naopak velkým pozitivem je vysoká vsakovací a odpařovací schopnost, na 

rozdíl od zpevněných zařízení kde je funkce vsakovací a odpařovací potlačena.  

Dílčí závěr: zatímco dochází k nárůstu podílu zpevněných ploch v urbanizovaných 

územích, jako důsledek procesů urbanizace, tak uceleně nikdo nenabízí, jak zajistit 

adekvátní kontrolu nad odtokovými režimy. Ve většině případů, se jedná jen o obecná 

doporučení typu více využívat retence srážkových vod, jejich zasakování, pasivně 

vymezovat pravděpodobné hranice zátopových území atp. Či jsou nabízeny analogicky 

spíše extrémní, málo exaktně podložené postupy jako např. v [4] atp. 
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Dílčí závěr kap. 2: Všechny dostupné identifikovatelné a analyzované informační 

zdroje se ukazují jako zdroje neúplné a jejich autoři si danou problematiku příliš 

často zjednodušují a pokoušejí se ji řešit jen částečně málo komplexně a málo 

exaktně. 

Tím, že je možné konstatovat vlastní absenci opravdu použitelných informačních 

zdrojů k dané problematice (absence úsilí řešit uceleně spektrum závažných problémů 

urbanizovaného území), je zjevně žádoucí se pokusit tuto situaci napravit. Aktuální absenci 

kvalitních informačních zdrojů se ukazuje jako možné v tomto případě suplovat dostatečně 

podrobnými průzkumy konkrétních území, splňující kritéria dostatečné reprezentativnosti 

příklady, které mají charakter ,,dostatečně reprezentativních modelových území“. V rámci 

DIP byla zvolena dvě taková území, viz kap. 7.1 a 7.4. 

Je nutno zmínit rovněž velkým problémem z hlediska udržitelného rozvoje a 

odhadnutelného vývoje dopravních staveb a jejich okolí, jsou lokality, kde došlo k 

rozsáhlejší důlní činnosti. Tam, kde docházelo v minulosti k důlní činnosti, dochází i k 

ovlivnění dopravních i jiných systémů na povrchu. Jedná se o poklesy zemského povrchu 

vlivem důlní činnosti apod. V konkrétním případě se např. jedná o nechtěné změny 

nivelety dopravních staveb. Dalším důsledkem je výskyt lokálních bezodtokových ploch a 

prostor a dále výskyt problémů s odváděním srážkových vod. Velmi důležitým opatřením 

k zabezpečení provozu v území, které je postiženo negativními vlivy důlní činnosti, je 

zajištění dostatečné přepravní kapacita dopravních staveb v případech, kdy dochází 

k provozním výlukám (provozní výluky slouží k opravám na dopravních stavbách).  

2.3 Normy, TP, TNV, VL a zákony 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

Důležitým normativním podkladem tématicky blízkým DIP je [6]. 

Svou podstatou je místní komunikace nejdůležitější veřejný prostor v obcích a taky 

ve městech. Z architektonického a urbanistického hlediska se musí na ,,místní komunikace 

pohlížet“ z různých hledisek, tyto komunikace neslouží jen motoristické dopravě, ale plní 

více funkcí najednou. 
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Prostor místní komunikace je prostor, který je omezen buď uliční čárou, nebo 

vnějším okrajem pásu pro pěší. Pokud je komunikace vedena mimo zastavěný nebo 

zastavitelný prostor pak je prostor ohraničen spodní patou náspu, vnější hrany příkopů 

nebo rigolů. 

Odvodňovací proužek, je podélný odvodňovací prvek, který je umístěn obvykle mezí 

jízdní pruhem, parkovacím pruhem, nebo parkovacím zálivem, rovněž opticky odděluje 

tyto pruhy. 

Odvodňovací zařízení, rigoly, trativody, záchytné příkopy se navrhují dle ČSN 73 

6101, uliční vpusti se umisťují mimo jízdní pruhy, v odůvodnitelných případech lze vpusti 

umístit na vnější okraj jízdního pruhu. Revizní šachty se umísťují do přidruženého 

dopravního prostoru, v nezbytných případech do osy jízdního pruhu. 

Dílčí závěr: Již z obr. 1 a ze schématu viz obr. 2 vyplývá, že je třeba respektovat 

realitu v podobě fungování sítí místních komunikací jako sítí ,,náhradní kanalizace“.  

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic [7] 

Norma platí pro projektování silnic a dálnic ve volné krajině, dále pro opravy, 

rekonstrukce, pro úpravy zemního tělesa, změna nivelety a změna směrového uspořádání 

nivelety stávající komunikace. 

Násypy podél vodních toků, násypy podél vodních toků a v zátopových územích, 

musí být vyvedeny nad hladinu Q100. V případě, že je těleso komunikace trasováno podél 

vodní nádrže, musí být nejnižší místo zemní pláně min. 0,5 m nad max. hladinou zátopy. 

V případě konstrukčního uspořádání komunikace, kdy koruna tělesa komunikace je 

přilehlá k vodní nádrži, pak tento bod musí být min. 1 m nad maximální hladinou ve vodní 

nádrži. 

Pokud se vyskytuje nevýznamný vodní tok v blízkosti komunikace a Q100 vystoupá 

na méně než 24 hodin, pak může být nejnižší bod pláně na úrovni Q100. Při silnici III. tř., 

platí výše uvedené kritérium pro hladinu Q50, Q100 pak musí být níže než hrana koruny 

silnice.  
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Technické podmínky TP č. 83- Odvodnění pozemních komunikací [8] 

Technické podmínky stanovují zásady pro návrh odvedení srážkových vod 

z pozemních komunikací, Definují opatření před případným vsakem vody, nebo před 

odvedením do vodních toků, popř. jiného recipientu. Stanovují návrhy, posuzování a 

provádění objektů pozemních komunikací. Slouží pak zejména pro projektanty, stavební 

společnosti, které realizují stavební dílo a pro správce odvodňovacích zařízení. 

Tyto TP musí respektovat zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. 

Tyto TP musí rovněž respektovat zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích) 

Umístění odvodňovacích zařízení, nesmí ohrožovat ani omezovat bezpečnost a 

plynulost dopravy na pozemních komunikacích. Hydrotechnické výpočty pro stanovení 

prostorového uspořádání otvorů mostních objektů, jsou součástí příslušné PD mostního 

objektu. 

2.4 Rekapitulace výsledků rešerše (stavu řešení) 

Dopravní inženýrství se dostává do stádia, kdy musí dokázat těsněji 

spolupracovat s vodohospodáři, hydrology, hydrogeology, inženýry geotechniky, 

s managementy dotčených měst a obcí, s pracovníky státní správy ve všech úrovních i 

s příslušnými odbornými společnostmi apod. Navíc se ukazuje nezbytným, při 

nedostatku kvalitních informačních zdrojů, použít adekvátních průzkumů a rozborů 

typických modelových území. Část výsledků těchto průzkumů a rozborů lze pak též 

zobecňovat. 
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3 Cíle disertační práce  

Hlavní cíle 

Zhodnocení současných způsobů odvodnění pozemních komunikací a železnic 

z hlediska rozsahu a kvality ovlivnění odtokových poměrů, zejména z hlediska 

respektování veřejného zájmů6)
, z hlediska ekologického, a dále též z hlediska údržby 

odvodňovacích zařízení, spolehlivosti dopravního provozu a udržitelnosti rozvoje 

železničních staveb samotných, a všech dopravních staveb v území. 

Cílem DIP je, po definování výrazu ,,odtokový chaos“, stanovit vlivy a podmínky, 

které odtokový chaos vyvolávají, včetně návrhů postupů eliminace negativních dopadů 

OCH. Analýza odtokového chaosu a jeho následné vyhodnocení včetně návrhu řešení, 

může být provedeno např. pomocí softwaru MDM apod. 

Za pomocí tohoto SW nástroje a dostatečně přesných, reprezentativních vstupních 

dat, bude možné zkoumat chování složitého dynamického systému, jakým bezesporu 

urbanizované území s dopravními stavbami je. A na základě adekvátních simulací 

reprezentativních modelových situací následně zlepšit strategické rozhodování při návrhu, 

realizaci a provozu dopravních staveb z hlediska udržitelného rozvoje. Takové 

rozhodování se stává nezbytné, při návrhu silnic i místních komunikací, dále v souvislosti s 

přípravou VRT- vysokorychlostních tratí.  

 

____________________________________________________________________ 

6
),,Veřejný zájem“: Walter Lippmann (dvojnásobný držitel Pulicerovy ceny) 

veřejným zájmem lze být to, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně, mysleli racionálně, 

jednali bez ohledu na osobní zájem a shovívavě k ostatním …, lze pak doplnit, že blaho 

společnosti, ve smyslu jejího prospěchu, lze zajistit ochranou veřejného zájmu s tím, že jej 

lze vnímat jako zájem, který ospravedlňuje rozumnou státní regulaci; základní kritérium 

legality veřejné moci lze vnímat tak, že jde o moc zákonnou, když její výkon je 

prokazatelně potřebný a přijatelný a když slouží veřejnému zájmu, zájmu většiny 

z hlediska udržitelného rozvoje [ Bell D., Kristol I., Editorial Public Interest ( 1965)]. 
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Za pomocí tohoto SW nástroje a dostatečně přesných, reprezentativních vstupních 

dat, bude možné zkoumat chování složitého dynamického systému, jakým bezesporu 

urbanizované území s dopravními stavbami je. A na základě adekvátních simulací 

reprezentativních modelových situací následně zlepšit strategické rozhodování při návrhu, 

realizaci a provozu dopravních staveb z hlediska udržitelného rozvoje.  Takové 

rozhodování se stává nezbytné, při návrhu silnic i místních komunikací, dále v souvislosti s 

přípravou VRT- vysokorychlostních tratí, které jsou a příp. budou alternativou pro (IAD 

individuální automobilovou dopravu), tak pro osobní leteckou přepravu a jiné nekonvenční 

způsoby dopravy. 

Cílem je získat metodické nástroje, jak zabránit překračování snesitelného rozsahu a 

kvality zásahů dopravních staveb do odtokových režimů a pomocí SW nástrojů vhodně 

navrhnout optimální řešení. Praktický postup vychází z návrhu variantních řešení a jejich 

prověření formou simulace. Tak jako v jiných případech lze dnes formou dílčích i 

celkových inovací sofistikovaně navrhovat opatření ke kompenzaci negativních dopadů 

způsobující odtokový chaos. Zejména pak případně navrhnout změny příslušných ČSN, 

TNV, TP a VL související tématicky s touto DIP. 

Cílem je zkoumat funkci místních komunikací v intravilánu, kdy při extrémních 

hydrologických situacích, funguje komunikace jako zvláštní druh kanalizace. Při deštích 

odtéká voda z povrchu komunikací a je zaústěna do uličních či obrubníkových vpustí apod. 

Navíc, při nedostatečné údržbě mají, tato jímací zařízení mají jen jistou jímací kapacitu. 

Voda neodtéká, hromadí se na komunikaci a odtéká cestou nejmenšího hydraulického 

odporu. To znamená, že komunikace funguje též jako zvláštní druh kanalizace. Tato 

funkce sítě místních komunikací může být rovněž zesílena nedostatečným počtem či 

nevhodným umístěním uličních a obrubníkových vpustí. Jedná se tedy o potenciální chyby 

návrhu řešení odvodňovacího systému komunikací, nebo o zanedbanou údržbu či o 

poruchy na kanalizaci, které mohou vyvolat poruchy na konstrukci dopravních i jiných 

staveb v okolí. 

Dalším cílem je prověřit pomocí SW nástroje SiteFlow od společnosti Aquion s.r.o., 

jak lze prověřovat fungování sítě místních komunikací, jako zvláštního druhu kanalizace, 

včetně návrhu opatření ke zdokonalení této funkce. 
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 Ostatní cíle: 

Historické zhodnocení zásahů dopravních staveb do přirozených odtokových poměrů 

v urbanizovaném území formou příkladů, ve vazbě na způsoby a režimy odvodnění a 

způsoby trasování dopravních staveb, včetně vazby na strukturu vodních toků a jiných 

potenciálních překážek. 

4 Metodické postupy dosažení cílů 

Charakter práce a úkoly DIP vyvolávají potřebu použít takových vědeckých metod 

zkoumání a řešení, které umožňují dosažení cílů, viz kapitola 3.2. A současně poslouží 

k posunu poznání jevů a procesů probíhajících na rozhraní mezi dopravními stavbami a 

urbanizovaným územím s jeho odtokovými režimy a usnadní adekvátní kontrolu.  

Z vědeckých postupů zkoumání se především nabízí použít simulační modely pro 

zkoumání chování složitých dynamických systémů. Z obr. 2, modelu námi zkoumaného 

systému, vlastně vyplývá, že se zcela nepochybně jedná o složitý dynamický systém 

s různorodými prvky, které se navzájem ovlivňují (tvoří vazby). 

Aby bylo možné použít simulačních modelů jako nástrojů řešení, je nezbytné zajistit 

dostatečné množství kvalitních vstupních dat. Již z kap. 2. vyplývá nezbytnost použít 

průzkumů a monitoringu a dále rovněž využít zkušeností a poznatků vybraného souboru 

dostatečně kvalifikovaných respondentů k provedení hodnotové analýzy (value analyse).  

 

4.1  Využití softwaru ,,Modifikovaný dynamický model (SW MDM)“ 

SW MDM je pro řešení DIP využit proto, že je schopen simulovat chování složitého 

dynamického systému, viz. obr. 2., SW nástroj umožňuje zkoumat složité dynamické 

systémy za různých modelových situacích a slouží jako nástroj pro zkoumání jejich 

chování při různých situacích. SW MDM jako relativně univerzální nástroj, vytvořený na 

FSv ČVUT Praha, byl již aplikován rovněž na Katedře městského inženýrství FAST VŠB- 

TU Ostrava. V této DIP byla realizována aplikace MDM na dopravní stavby a rovněž tak 

byly výsledky výstupů MDM (pracujících v prostředí modifikovaného MS Excel) 
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nekonvenčně prezentovány na specifické stavby, kterými DS rozhodně jsou. Aplikace 

MDM na DS nebyla dosud provedena (uplatněna, odzkoušena), je tedy novým přínosem. 

4.2 Brainstorming 

Metoda jako je Brainstorming, může být využita např. pro tvorbu modelu SDSUÚ 

viz obr. 2., pro tvorbu a užití expertních dotazníků a tím i pro získání dat pro aplikaci 

MDM. Metoda se aplikuje na konkrétní problémy (modelové situace), které bývají 

většinou velmi specifické. Při užití metody Brainstormingu lze obvykle získat velké 

množství námětů a návrhů na řešení problémů. Tato metoda není časově náročná na 

provedení. Důležité je tyto nápady zapisovat nechat ,,uležet“ a poté je všechny vyhodnotit. 

Tvorba návrhů řešení je naprosto volná a je rovněž jejím účastníkům poskytnut maximální 

prostor při tvorbě návrhů. 

4.3 Kritická analýza 

Využitím kritické analýzy: kritická analýza stávajících způsobů nakládání s vodami 

z dopravních staveb (jedná se např. o nedůslednosti, nepřesnosti návrhu řešení či o příčiny 

vzniku poruch, vlivem nefungujícího stávajícího systému odvodnění) a lokalizaci poruch 

na nich. 

 Dílčím metodickým nástrojem je tvorba základní ,,vodohospodářské typologie“ 

dopravních staveb. Výsledky analýzy problémů odvádění vod ze stávajících dopravních 

staveb v území lze využít k tvorbě metodiky návrhu vhodných opatření. Vyhodnocením 

stávajících legislativních podkladů lze usilovat o návrh jejich úprav tak, aby došlo 

k nápravě a aby byly takto i výsledky DIP aplikovatelné do praxe. Důležité je též provést 

posouzení technologií přípravy a realizace dopravních staveb a trendů stavitelství v tomto 

sektoru atd., využitím vhodně přizpůsobené metodiky srovnávací analýzy. Výsledky 

kritické analýzy mohou být dále využity k provedení objektivizované expertní analýzy 

(formou hodnotové analýzy).  

4.4 SWOT analýza 

SWOT analýza ve svém názvu, který je tvořen ankronymem (strengths- silné 

stránky, weaknesses- slabé stránky, opportunities- příležitosti, threats- hrozby).  SWOT 
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analýza je základní nástroj, který je ve své podstatě zacílen na zhodnocení vnitřních a 

vnějších faktorů, které ovlivňují zkoumaný problém. 

Vnitřní faktory jsou tvořeny silnými a slabými stránkami, jsou přímo spojeny 

s řešeným problémem a relativně snadno je lze změnit nebo upravit, v rámci řešené 

problematiky. V podstatě tvoří jeden logický okruh. Vnitřní faktory může řešitel 

ovlivňovat.  

Vnější faktory jsou tvořeny, zjednodušeně lze konstatovat, že tento okruh je tvořen 

vnějším prostředím zkoumaného problému jedná se příležitosti a hrozby, jsou ve své 

podstatě nesnadno ovlivnitelné. Nelze je ovlivnit vůlí řešitele, lze konstatovat, že se jedná 

o vnější faktory. 

Základním principem je co nejvíce využít silných stránek, tak aby bylo možno 

realizovat příležitosti. Dalším principem je překonání slabých stránek, tak aby bylo možno 

naplnit příležitosti. Je nutno co nejvíce využít silných stránek, tak aby byly eliminovány 

hrozby. Vždy je však nutno eliminovat negativní efekty zkoumaného modelu. 

  

Silné stránky: preference dopravních staveb v dřívějších vývojových fázích utváření 

urbanizovaného území. Racionální a ekonomické trasování dopravních staveb (zejména 

mezi sídelními útvary. 

Slabé stránky: mnohdy nekvalitně provedené konstrukce dopravních staveb, které 

nejsou schopny plnit náročnější požadavky na plnohodnotné fungování urbanizovaného 

území a samotných dopravních staveb (konstrukce byly projektovány a realizované 

požadavky, které se mnohdy liší od dnešních požadavků, zejména se jedná o dopravní 

zatížení a návrhovou rychlost). 

Příležitosti: Při investičních akcích, se historické trasy dopravních staveb 

zachovávají a mění se pouze parametry z hlediska udržitelného rozvoje dopravních staveb 

a urbanizovaného území 
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Hrozby: Nereagují na změny vodních toků, a tedy jsou ohroženy zejména 

erozivními účinky vody a vodních toků. Nereagují na změnu struktury srážkových úhrnů 

v průběhu roku. 

4.5 Hodnotová analýza (value analysis) 

Je soubor činností, které je nutno provádět, tak aby bylo dosaženo co největší 

hodnoty položky, popřípadě se jedná o snížení nákladů, nebo zvýšení hodnoty jednotlivých 

prvku. V případě DIP se jedná o zvýšení hodnoty standardu sledovaných prvků 

v urbanizovaném území. 

V současnosti jsou tendence hodnotovou analýzu přejmenovat činnost řízení hodnoty 

(value management), jedná se o širokopásmový přístup. 

Nejprve se jedná o detailní rozklad a pochopení položky (prvku) její hodnoty a váhy, 

při použití v systému, se jedná o zobjektivizování váhy jednotlivých prvků systému. 

Pro použití hodnotové analýzy je nutno systém zpřehlednit tak, aby vše bylo názorné, 

viz příloha č. 1 a obr. 2. 

4.6 Využití SW SiteFlow 

Vzhledem k tomu, že exaktní tj. důsledné systémové hodnocení odtokových režimů 

z urbanizovaného území se neobejde bez uznání reality, tj. součinnosti většího počtu 

odvodňovacích systémů a jiných prvků v tomto urbanizovaném území fungujících (např. 

jde o součinnost sítě přirozených a umělých vodotečí, morfologie terénu, odvodňovacích 

systémů pozemních komunikací, či železnic, dešťové oddílné kanalizace, sítě místních 

komunikací fungující jako náhradní kanalizace atp.) Výběr SW SiteFlow nebyl jednoduchý 

akt, v současnosti existuje celá řada SW. Na základě provedené podrobné expertní selekce 

vhodnosti použití SW zařízení, byl vybrán SW SiteFlow společnosti Aquion s.r.o. 

Využitím programového zařízení společnosti Aquion, konkrétně se jedná o 

programové zařízení SiteFlow. Program je vytvořen pro správce, projektanty, konzultanty 

zejména se zaměřením na inženýrské sítě a vodní toky apod. Program vhodně propojuje 

principy GISu, matematického modelování, a programu pro projektování na bázi CAD 

umožňuje širokospektrální nekonvenční využití a řadou modifikací. Všechny tyto 
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vlastnosti, jsou propojeny, do jednoho programového prostředí tzn., že práce na několika 

bázích SW v jednom programovém prostředí, studium všech funkcí je naopak velmi 

časově náročné. 

4.7 Průzkum prováděný analýzou stavebně technické dokumentace 

Sběr dat u stávajících staveb může např. probíhat paralelně s analýzou jejich 

stavebně technické dokumentace, analýzou historických dokumentů, analýzou realizační 

dokumentace apod. Při absenci dokumentace, se pak užije pasportizace úseků dopravních 

staveb, které jsou předmětem zkoumání. Samozřejmě se též nabízí adekvátně použít 

mapových podkladů, rekognoskace terénu apod. U nově připravovaných staveb se bude 

jednat o podrobné prověření projektové dokumentace, včetně přípravné dokumentace, 

výsledků průzkum terénu (včetně kritické analýzy, SWOT analýzy, RISK analýzy apod.) 

Výběr dat z informační databáze ČHMÚ a správců vodních toků. 

4.8 Příprava podkladů k provedení hodnotové analýzy (sběr dat) 

Sběr dat u stávajících staveb může např. probíhat paralelně s analýzou jejich 

stavebně technické dokumentace, analýzou historických dokumentů apod. Při absenci 

dokumentace, pak použít pasportizace úseků, které jsou předmětem zkoumání. 

Samozřejmě se též nabízí adekvátně použít mapových podkladů, rekognoskace terénu 

apod. U nově připravovaných staveb se bude jednat o podrobné prověření projektové 

dokumentace, včetně přípravné dokumentace, výsledků průzkumů terénu. Sběr dat 

z informační databáze ČHMÚ a správců vodních toků. 

Sběr dat bude podřízen příloze č. 1 a obr. 2 (pracovní schéma systému 

urbanizovaného území s dopravními stavbami) a potřebami dat požadovaných MDM a 

variantami reprezentativních modelových situací k provedení účelových simulací. 

Znázornění PSSUÚ s prvky, které obsahuje je znázorněno v příloze č. 1. 
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4.9 Příprava k hodnotové analýze (expertní dotazník) 

Expertní dotazník je kompletně zobrazen v příloze č. 2. Expertní dotazník je 

uzpůsoben pro tvorbu modelu MDM a taky pro tvorbu vstupních dat do MDM. Expertní 

dotazník byl distribuován odborníkům pracujícím v oboru dopravních staveb (realizace 

staveb, projekce, správa staveb apod.). Výstupy z dotazníků jsou číselné parametry 

standardů jednotlivých prvků modelu. Tyto číselné hodnoty pak charakterizují stav, který 

reprezentuje daný úsek dopravní stavby. Dotazník je nedílnou součástí metodiky 

k dosažení cílů. 

4.10 Výstupy z expertního dotazníku  

Dalším dílčím krokem je sestavení ,,Pracovního evidenčního listu“, na základě 

podnětů z expertního dotazníků, který je distribuován odborníkům, kteří jsou spjati, jak 

profesně tak vědecky s danou problematikou, která vyúsťuje v tuto DIP a jejím 

teoretickým a praktickým přínosem. Pracovní evidenční list, jehož hlavním úkolem je 

zpřehlednění a systematické zatřídění sledovaných parametrů přímo při průzkumu v terénu 

do listinné podoby a následně lze již pak snadno dosadit sledované parametry (jejich 

bezrozměrné hodnoty) do SW prostředí programu MDM, SiteFlow, popř. do jiných 

databází správců dopravních staveb. 

4.11 Pracovní evidenční list (výstupy z hodnotové analýzy) 

Evidenční pracovní list – je určitý druh pasportizace dopravních staveb (pasportuje 

zejména sledované prvky). Evidenční pracovní list se jeví, jako další logický krok při 

provádění vědecké činnosti. Evidenční pracovní list, je velmi názorný a jednoduchý 

způsob pro získání formy, jak mít přehledně uspořádaná data. Evidenční pracovní list, 

slouží pro bezprostřední ukládání dat, která jsou zaznamenána při místním šetření 

zkoumané lokality. Pasportizace ať už probíhá jakýmkoli způsobem je důležitá pro prvotní 

evidenci dat. Při vhodné formě pracovního evidenčního listu, který je vypracován dle 

požadavků řešeného problému, pak tento krok výhodně usnadňuje řešení projektů apod. 

Následná práce s daty, která jsou zaznamenána v evidenčním pracovním listu, je pak 

snadná. Výstupy z evidenčního pracovního listu mohou být vkládány do formulářů 

jednotlivých správců dopravní infrastruktury, a tím tvoří správcům pasportizaci.  
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5 Základní výstupy 

5.1 Vyhodnocení dosavadních způsobů nakládání s vodami a typologie 

dopravních staveb s ohledem na současné nakládání s vodami 

Zde, jsou popsány, základní technická řešení odvodňovacích zařízení, která 

charakterizují současné stavy stávajících odvodňovacích zařízení, která se ve velké 

míře vyskytují při dopravních stavbách a která převládají, nezahrnují specifická řešení 

apod. Základní vyhodnocení je popsáno zvláště pro železniční a zvláště pro silniční 

stavby. Je zde uveden základní popis rozdílu při výstavbě (popř. jiných investičních 

akcích) a základní stavební charakteristika těchto akcí. 

5.1.1 Železniční stavby 

Železniční stavby co do typologie, vycházejí ze své historické trasy, nové trasy se již 

nenavrhují, trasy železnic se optimalizují. Při těchto optimalizacích se kompletně nově 

buduje odvodnění a trakční vedení, železniční spodek a železniční svršek a inženýrské 

objekty. Původní trasa je zachována a dochází k úpravě sklonových a směrových poměrů 

z důvodu zvětšování návrhových rychlostí. U železničních staveb jsou vzhledem 

k silničním stavbám menší normové sklonové poměry. 

5.1.2 Silniční stavby 

Silniční stavby se obvykle navrhují nově na rozdíl od železničních staveb. Jejich síť 

není z historického hlediska dostatečně kvalitní a hustá. Navrhují se ,,na zelené louce“ a 

trasa je vybrána s ohledem na kategorii silnice a morfologii terénu. Nebo se navrhují nové 

silnice přibližně ve stejné historické trase, ale jsou navrženy dle současných norem [6], [7], 

[8]. Někdy se upravují jen problematické úseky (např. pro nadměrný podélný sklon 

vozovky). Důležité je též hledisko samotného provozu stavebních strojů při výstavbě. 
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6  Realizace vymezených cílů 

6.1 Popis jevů, kdy síť místních komunikací funguje jako zvláštní druh 

kanalizace 

Problémem, kdy ,,síť místních komunikací funguje jako zvláštní druh kanalizace“, je 

velmi závažný a vynucuje si akutní a systematické řešení. Navrhování místních 

komunikací je dáno [6]. Při povodňových situacích povrch komunikace působí jako prvek, 

který má nejmenší odpor, a voda tedy teče místy s nejmenším odporem.  Zjednodušeně lze 

konstatovat, že proudění vody po komunikaci ohraničenou obrubníky lze charakterizovat 

jakou proudění otevřeným korytem se zpevněným povrchem. A množství vody, které 

proudí po komunikaci, odpovídá množství vody, které není zachyceno uličními a 

obrubníkovými vpustmi (při nedostatečné údržbě uličních vpustí a obrubníkových vpustí 

tedy množství vody proudící po povrchu komunikace je vetší apod.).  Důležitá je rovněž 

orientace uličních vpustí a stavební stav vpustí. Stav, kdy síť místních komunikací funguje 

jako zvláštní druh kanalizace, je opomíjený stav, kterým se seriózně a uceleně nikdo zatím 

nezabýval. 

 

6.2 Historické zhodnocení zásahu dopravních staveb do přirozených 

odtokových poměrů   

Historické zhodnocení zásahů dopravních staveb do přirozených odtokových 

poměrů, shrnuje a zpřehledňuje trendy dopravních staveb a jejich zásahů do území z 

historického hlediska. Poukazuje na pozitivní přínosy historických staveb v intravilánu a 

extravilánu z hlediska udržitelného rozvoje jak dopravních staveb a jejích konstrukcí tak 

urbanizovaného území. Dále ukazuje, jak lze vhodně a efektivně využívat historické části 

dopravních staveb v dnešní době, popř. jakým způsobem efektivně využívat jejich 

bezprostřední okolí. Zejména jsou zde uvedeny příklady z oblastí, které byly kolébkami 

průmyslové revoluce a tedy centry tehdejšího průmyslového světa. Je zjevné, že v silně 

urbanizovaných sídlech ve Velké Británii byl trend, železniční stavby již tehdy koncipovat 

tak, aby s jinými druhy dopravy bylo křížení mimoúrovňové. Dalším pozitivem bylo 

komponování stavby tak, aby stavba nerozdělovala sídla. 
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Dynamický rozvoj dopravních staveb a jejich realizace úzce souvisí s rozvojem 

průmyslové revoluce. V 19. století a na konci 18. století vznikaly velké společenské 

změny, byla realizována spousta vynálezů, které se úspěšně aplikovaly do praxe, a jedním 

z kroků byla centralizace průmyslu a výrobních procesů. S těmito procesy souvisely změny 

ve společnosti, organizaci výroby apod. Veliké požadavky na mobilitu pracovních sil a na 

přepravu surovin a výrobků do místa spotřeby prvním směrem do továren a druhým 

směrem do spotřebních center. V tomto procesu vznikala nová dělnická sídla v dosahu 

průmyslových areálu, s tím souvisejí negativní vlivy, jako je znečištěné životní prostředí, 

18- ti hodinová pracovní doba, ubikace pro dělnické rodiny kde na ubikaci o půdorysné 

ploše 25 m2
,
  bez okenních otvorů a toalety žilo až 20 lidí. Z těchto výše popsaných jevů 

vycházely negativní následky jako je průměrná délka života cca 40 let, úmrtnost 

novorozenců až 50 %  apod8
. 

6.3 Příprava a užití SW SiteFlow 

Příprava pro využití SW nástroje SiteFlow, je velmi důležitý proces, neboť kvalitní 

příprava bývá zárukou úspěchu. Příprava spočívala v provedení kritické analýzy, 

hodnotové analýzy, SWOT analýzy, analýzy stavebně technické dokumentace a s nimi 

provedenými operacemi, jako je sestavení expertního dotazníku. Každá fáze v rámci byla 

vhodně prokládána brainstormingem, tak aby bylo zaručeno množství podnětů apod. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

8)
Hall, Peter (1990) Cities of Tomorrow. An Intellectual History of Urban Planning 

and Design in the Twentieth Century. New York, 
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6.4 Definice ,,odtokového chaosu“ 

Definice a charakteristika ,,odtokového chaosu“ je experimentálně stanovena 

v příloze DIP  č. 8.  

6.5  Zhodnocení současných způsobů odvodnění 

Tento cíl je splněn v kap. 5.1 včetně charakteristik současných způsobů odvodnění 

DS. 

 

6.6  Zbylé cíle  

Zbylé cíle jsou naplněny v kapitolách 7.1 a 7.2, jsou taky rovněž popsány v těchto 

kapitolách.  
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7 Výsledky DIP  

7.1 Konkrétní modelový příklad č. 1 a stručný popis metodiky průzkumů 

a postupů při aplikaci SW nástroje SiteFlow 

Další sledovaná oblast je obec Dolní Domaslavice, obec se nachází v okrese Frýdek 

– Místek v kraji Moravskoslezském, mezi městy Frýdek – Místek a Český Těšín. Lokalita 

katastru obce se nachází na území českého Slezska v oblasti Těšínské pahorkatiny. Počet 

obyvatel je 1150 a obec leží na břehu vodní nádrže Žermanice. Obec má funkci rekreační a 

taky funkci zemědělskou. Širší vztahy v území jsou znázorněny na obr. 6.  

 

Výběr této lokality nebyl náhodný, jelikož se jedná o značné heterogenní území 

s řadou specifik (vodní nádrž, hustá síť místních komunikací apod.), výběr lokalit probíhal 

ve více krocích. Při zkoumání lokality je nutno mít dostatečně kvalitní vstupní data 

(zejména geodetické zaměření RD, OV, komunikací atd.), tak aby mohl SW SiteFlow 

simulovat různé zátěžové stavy. Zároveň v lokalitě probíhá investiční akce ,,Rozšíření 

odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. 

Etapa“ v rámci nakládání se splaškovými vodami a se srážkovými vodami. 

 

Obr. 6: Širší vztahy v území modelového případu č.1, silnice R48 ( E462), silnice I/68, 

a znázornění struktury městských sídel. 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

Obec Dolní Domaslavice 
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Obr. 7: Atlas vodních toků povodí Odry řeka Lučina 

Zdroj: http://www.pod.cz/atlas_toku/mapy/17_a4_lucina.jpg 
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Modelový příklad č. 1 viz obr. 7, bude podroben podrobnému zkoumání pomocí SW 

vybavení SiteFlow od společnosti Aquion s.r.o. Tento program ve své vlastní podstatě není 

uzpůsoben na simulování chování tohoto jevu, avšak vhodnou modifikací programových 

prvků tohoto programu lze tento jev pomocí tohoto programu zkoumat. Program SiteFlow 

umožňuje zkoumat jev, kdy síť místních komunikací funguje jako zvláštní (náhradní druh 

kanalizace). Po konzultacích s tvůrci SW SiteFlow (zejména s Ing. Janem Škripkem 

zaměstnancem společnosti Aquion s.r.o, který se podílí na vývoji SW) se vhodnou úpravou 

SW a taky tvorbou modelu, který charakterizuje zkoumanou lokalitu, docílilo optimální 

formy posuzovaného modelu lokality. Program SW SiteFlow nebyl doposud, takto 

nekonvenčně využit k řešení úlohy, jakou se zabývá DIP. Výstupem tohoto programu pak 

jsou data, která lze pak podrobit dalšímu zkoumání apod. Široké spektrum výstupních dat 

lze pak podrobovat různým variantním zkoumání. Většinu výstupů lze pak pozorovat a 

zkoumat jejích vývoje v čase, podobně jako je tomu SW MDM. Zobrazení zájmového 

území obce Dolní Domaslavice se strukturou uliční sítě je zobrazeno na obr. 8. 

 

Obr. 8: Ukázka programového prostředí SW SiteFlow 

Zdroj: Autor 
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7.2 Konkrétní modelový příklad s aplikací SW-nástroje MDM 

Užití tohoto nástroje, bylo možné po přípravě (po jeho přizpůsobení a úpravách ve 

spolupráci s jeho autorem a dále po přípravě vstupních dat s využitím týmu respondentů) 

prakticky odzkoušet. Následovala aplikace formou simulace cíleně zadaných 

problémových situací, prověřit, zda lze tento nástroj použít k řešení dané aktuální 

problematiky DIP, zda jej lze použít k udržení žádoucí adekvátní kontroly nad procesy 

urbanizace území, uskutečňované prostřednictvím dopravních staveb.  

Standard je ve smyslu SW nástroje MDM hodnotou prvku, která charakterizuje je 

kvalitu a kvantitu prvků jako celku. V DIP je zvolena hodnota standardu a tím je 

bezrozměrné číslo v intervalu 0 ≤ S ≥ 1. 

Výstupy jsou pak nabízeny ve formě grafů standardů, jejichž průběh znázorňuje 

vývoj situace standardů v čase, viz obr. 9. Z obrázků je pak např. zřejmé, jak sledované 

prvky stárnou. Standardy sledovaných prvků degradují v čase, klesá komfort jejich 

provozu a užívání, vyskytují se poruchy apod. Grafické vyhodnocení vývoje standardů 

názorně ukazuje, kdy nastávají např. požadavky na údržbu, opravy či obnovu a s tím 

spojené finanční náklady, nároky na výluku provozu dopravní stavby při realizaci údržby, 

oprav či obnovy (lze tak včas připravit plány výluk) apod. Toto se jeví jako přínosné 

zpřesnění informací jak v intravilánech, tak i extravilánech urbanizovaného uzemí, názorně 

jsou zobrazeny průběhy standardu, tak aby byl model čitelnější a názornější pro okolí. . 
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Obr. 9: Základní výstup simulace s užitím MDM - průběh standardů jednotlivých 

prvků modelu PSSUÚ 

 Zdroj: Autor 
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7.3 Řešení modelového příkladu č. 1 SW nástrojem SiteFlow 

Aplikace SW-nástroje SiteFlow 

Program byl primárně vytvářen tak, aby umožnil posuzovat či navrhovat kanalizační 

sítě. Umožňuje posuzovat či navrhovat technické parametry stok jednotné a oddílné 

kanalizace. Program modeluje přítoky do kanalizace a následně výpočtové průtoky pomocí 

parametrů povrchového odtoku. Území, které je odvodňováno příslušným odvodňovacím 

systémem je rozděleno na dílčí povodí (terminologií programu SiteFlow jsou pojmenovaná 

jako ,,poldíčka“). Údaje o povodíčkách a jejích poloze je možné zadávat jako vstupní data 

uzlů hydraulického modelu sítě. 

 Hlavní výpočtové prvky sítě: 

 Reprezentativní zatěžovací stav charakterizovaný srážkovou událostí (dotuje       

odvodňovací systém srážkovou vodou) 

 Povodí (údaje o zemském povrchu) 

Podzemní voda (hydrogeologická struktura a režimy; vazba na podmínky infiltrace 

či exfiltrace apod.) 

 Transportní složka (uzly a úseky) 

 Základní princip fungování modelu z bilančního hlediska je takovýto: srážky a 

voda infiltrovaná netěsnostmi kanalizace dotují výpočtové průtočné profily, naopak ztráty 

jsou důsledkem exfiltrace, evapotranspirace a povrchové retence. Základní typy infiltrace 

jsou zavedeny dle příslušných algoritmů, jejich autorů, tj. dle: 

 Hortonovy rovnice 

 Green-Amptovuvovy rovnice 

Metody odtokových křivek 

 V našem případě je vhodné použít pro infiltraci vztahu dle Hortona, který je 

založen na empirických výsledcích, kde standard infiltrace má své maximum na začátku a 

exponenciálně klesá během doby trvání srážky. Důležité vstupní dosazované hodnoty pak 
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jsou, maximální a minimální rychlost infiltrace, koeficient poklesu (tj., jak rychle se klesá 

hodnota rychlosti infiltrace). 

Proudění v systému je pak definováno jako ustálené, znamená to tedy, že čára sklonu 

dna a sklon čáry energie, jsou rovnoběžné (hodnota sklonu dna a sklonu čáry energie je 

totožná).   

 

Obr. 10: Zobrazení výsledků v programu SiteFlow 

Zdroj: Autor 

 

Obr. 10 je znázorňuje výsledek, ty se mohou vztahovat, pro úsek, nebo pro uzel; 

výsledky tvoří: 

 Výsledky 

-hodnoty průtočného množství 
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 -hodnoty hydrostatického tlaku vody (výška vodního sloupce v kanalizačním 

profilu) 

Zobrazení výsledku je rovněž možné v grafické podobě, například v podélném řezu 

komunikace nebo kanalizační stoky, což se jeví jako velmi názorné a přehledné. Zobrazení 

výsledků je přehledně a názorně zobrazeno na obr. 10. Z tohoto grafického průběhu pak je 

možno místně rozhodovat situováním kompenzačních opatření, což se jeví jako velký 

přínos SW-nástroje SiteFlow. 

7.4 Průzkumy a rozbory konkrétního území - modelový případ č.2 

Modelový případ č. 2 nabízí výsledky podrobné vodohospodářské analýzy pro území 

obce Průhonice a její okolí, jež je velmi intenzivně ovlivněna urbanizací (logistickými 

areály, dopravními stavbami apod.). Základ tvoří detailní prověření fungování všech zde 

existujících odvodňovacích systémů a jejich součinnosti. V první řadě se jedná o prověření 

garance udržitelného rozvoje sídla, dopravní a technické infrastruktury. Je zřejmé, že se 

jedná o značně heterogenní prostředí, viz příloha DIP č. 7, s řadou specifických 

podmínek, řadou zvláštností. Proto se pro účely řešení DIP jeví toto zájmové území jako 

velmi vhodné, dostatečně reprezentativní. 
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8 Teoretický a praktický přínos disertační práce 

Ucelené vědecké práce, zabývající se komplexně problematikou ovlivnění 

přirozených odtokových poměrů způsobených dopravními stavbami absentují. Proto 

představuje DIP přínos již svou orientací. Kladla si za cíl tvorbu základního nástroje 

kontroly a komplexního nástroje řešení v případě snahy eliminovat negativní dopady změn 

odtokových poměrů způsobených dopravními stavbami. V praxi se velmi často vyskytují 

problémy v okolí dopravních staveb, které si již delší dobu vyžadují aktuální řešení. DIP 

v tomto ohledu nabízí řešení z metodického i praktického hlediska.    

A na základě vytvořených a odzkoušených nástrojů, mohou být identifikována 

potenciální místa a úseky s výskytem problémů. Za další přínos může být považován návrh 

metodiky posuzování a řešení sítě místních komunikací jako zvláštního druhu náhradní 

kanalizace. Výsledky práce mohou v mnoha případech přispět k vysvětlení, jak a proč 

vznikají bleskové povodně nebo povodňové situace v okolí dopravních staveb. Fungování 

sítě místních komunikací jako zvláštního druhu náhradní kanalizace je buď pozitivní, nebo 

též negativní. Pozitivní je v tom, že působí uliční síť místních komunikací (plocha 

vozovek) jako kanalizační síť (vozovka ohraničená obrubníky, nebo zástavbou působí jako 

otevřené koryto) a tedy může působit do určité míry pozitivně (působí jako odlehčovací 

prvek stokové sítě dešťové oddílné kanalizace nebo jednotné kanalizační sítě). Negativní 

působení je potenciálně v tom, že, pokud komunikace působí jako zvláštní druh kanalizace, 

tak slouží, jako subsystém, kde dochází k nulovému vsaku a současně jako subsystém, 

který má relativně malé hydraulické odpory (zjednodušeně řečeno funguje jako koryto 

vodního toku). Negativně pak může působit svými destrukčními účinky při větší míře 

plnění svého průtočného uličního profilu. Dalším negativním projevem, je to, že 

komunikace působí jako recipient nečistot a případně i odpadků. Souvisejícím problémem 

je pak problém nátoku tzv. cizích odpadních vod z extravilánu do intravilánu. Obvykle se 

tento nátok dostává do sítě místních komunikací prostřednictvím tras silničních 

komunikací vstupujících do intravilánu sídla.  

 Za pomocí dostupných SW-nástrojů a kvalitních vstupních dat (polohopis, 

výškopis, pasportizace), lze identifikovat problémové lokality, úseky a místa, kde se 

vyskytují závady nebo naopak přínosy vyplývající z funkce místní komunikace jako 

zvláštního druhu náhradní kanalizace. Při práci se SW-nástroji platí, že čím kvalitnější 
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vstupy, tím snadnější tvorba modelu řešení i jeho realizace a kvalitnější výstupy. Nabízí se 

též možnost spolehlivěji navrhovat opatření na eliminaci či kompenzaci nedostatků. SW-

nástroj typu SiteFlow, který byl touto prací upraven a prověřen dokáže též simulovat 

chování odvodňovacích systémů při bleskových povodních. Případně též vymezit rozhraní 

hodnot intenzity návrhového deště, při kterém vzniká riziko vzniku povodňové situace. 

Interaktivní přístup k práci se vstupními daty nabízí prověření většího počtu variant. 

Jako základní výstup nabízí práce aplikace SW-nástroje MDM na prostředí liniové 

stavby, doposud byl MDM použit k řešení problémů pozemních a průmyslových staveb, 

popř. k řešení technicko-ekonomických problémů. V této DIP navržená modifikace SW-

nástroje MDM spočívá v získání prognózy vývoje standardů liniových dopravních staveb. 

Návrhem úprav podob grafických výstupu, je ilustrován jako průběh standardu 

v jednotlivých vhodně zvolených bodech staničení popř. intervalech staničení (volbu 

staničení si řešitel může vhodně zvolit v závislosti na místních podmínkách řešené lokality 

apod., jako obrázek č. 11). Do jednoho grafu pak můžeme zobrazit průběhy grafů vice 

standardů na trase DS a popř. vhodně zvolit součtovou křivku výsledného standardů, nebo 

jen několika standardů vhodně zvolených. Tyto volby jsou pak vhodně voleny na základě 

požadavků řešitelů. Tyto možnosti výstupu zatím MDM nenabízel.  
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Obr. 11: Graf, kterým by bylo možno rozšířit funkce SW-nástroje MDM 

Zdroj: Autor 

Na obr. 11 je znázorněn průběh standardu na liniové dopravní stavbě; pro praxi se 

jeví nově navržený výstup ze SW-nástroje MDM v takovéto podobě (s nově navrženými 

úpravami) jako přínosný, neboť znázornění jakýchkoliv číselných hodnot pouze ve formě 

tabulek není dostatečně vypovídající a neukazuje názorně průběh a tendence vývoje 

standardů v jednotlivých bodech staničení liniové dopravní stavby. Graf naopak zobrazuje 

průběh standardů v jednom časovém okamžiku na celé trase dopravní stavby. 

Při detailním a hloubkovém prověření možností SW-nástroje SiteFlow a při 

konzultacích s tvůrci tohoto programu na téma vhodnosti použití programu (ti se doposud 

nezabývali možností prověřovat síť místních komunikací při plnění funkce náhradní 

dešťové oddílné gravitační kanalizace. Pomocí knihovních prvků, kterými je program 

vybaven, jejich modifikací a taky vhodnou kombinací výpočtových algoritmů apod., lze 

nespornou realitu, kdy síť místních komunikací funguje jako náhradní kanalizace, plně 
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hydraulicky charakterizovat, kontrolovat i navrhovat pomocí simulačního SW-nástroje 

SiteFlow. Pomocí situačního zobrazení výpočtového programu na podkladu 

orthofotomapy, lze vhodně a snadno situačně umístit odlehčovací prvky, vhodně umístit 

kompenzační prvky, a tak potlačit negativní následky zjevné reality, kdy síť místních 

komunikací působí jako náhradní dešťová oddílná gravitační kanalizace. Program lze 

vhodně zkombinovat s webovými mapovými servery s topografickými mapovými 

podklady a tedy základní koncepční a projekční práci zpřesnit a učinit relativně snadno 

proveditelnou.     

Velmi názorná může být rovněž identifikace míst ohrožení v okolní zástavbě a na 

pozemcích v okolí, zejména kompletněji vybaveném zobrazení podélných profilů 

komunikací a zobrazením plnění uličních profilů, viz obr. 25 a obr. 26 sítě místních 

komunikací. Tato potenciálně ohrožená místa, úseky a lokality na dopravních stavbách je 

nutno chránit a pomocí SW-nástroje se pokusit navrhnout kompenzační opatření viz obr. 

26 (může se jednat o vhodná umístění vsakovacích zařízení, nebo dimenzovat prvky, které 

mají retenční schopnosti, a to na základě návrhového průtoku) a těmito kompenzačními 

opatřeními se pokusit též o návrat k ,, přírodě blízkým ´´ způsobům nakládaní se 

srážkovými vodami. Má též význam kompenzovat negativní vlivy, kdy síť místních 

komunikací funguje jako zvláštní druh náhradní kanalizace (např. pokud čára plnění 

uličního profilu vystupuje nad horní hranu obrubníků, je v tomto kritickém místě žádoucí 

uplatnit kompenzační opatření, umístit odlehčovací prvek apod.), míra odlehčení je pak 

důležitým zadávacím údajem pro návrh dimenze vlastního kompenzačního opatření.  
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9 Závěr 

-Získané výsledky a výstupy DIP mohou posloužit jako konkrétní nástroje 

k zabezpečení dostatečné kontroly nad procesy urbanizace území v úseku dopravního a 

vodohospodářského inženýrství, je žádoucí jejich koordinace, v zájmu garance 

udržitelného rozvoje urbanizovaného území. 

-Pod kontrolou lze mít tyto vlivy jednotlivých prvků a urbanizačních procesů pomocí 

aplikací moderních nástrojů pro analýzu a syntézu chování složitých dynamických 

systémů, které umožňují i objektivizovanou identifikaci konkrétních vážných problémů. 

Tím i jejich řešení přizpůsobením a užitím dalších dnes disponibilních moderních nástrojů. 

-DIP primárně nabízí ucelený model pro zkoumání chování složitého dynamického 

systému v území, jakým jsou dopravní stavby a jejich podstatné okolí, přizpůsobeného 

zkoumání jejich vlivu na odtokové režimy ve struktuře dílčích povodí. 

-DIP nabízí výsledky konkrétní aplikace disponibilního moderního nástroje SW 

MDM, výsledky komplexního prověření vlivu dopravních staveb na odtokové režimy 

v urbanizovaném území formou hodnotové analýzy, včetně zajištění objektivizovaného 

postupu získání vstupních dat užitím reprezentativního týmu respondentů. Žádoucí 

aktualizaci výstupů pak lze doporučit opakovaným užitím navrženého postupu, a to 

s ohledem na dále pokračující procesy urbanizace. Výstupy aplikace nástroje MDM pak 

představují konkrétní přínos pro koordinaci vztahů v úseku dopravního a 

vodohospodářského inženýrství.  

-DIP nabízí výsledky konkrétní aplikace disponibilního moderního nástroje 

hydraulické simulace SiteFlow – výsledky prověření funkce sítí místních komunikací jako 

náhradní kanalizace včetně návrhu na úpravy příslušných normativních podkladů. I tyto 

výstupy aplikace nástroje SiteFlow pak představují konkrétní přínos pro koordinaci vztahů 

v úseku dopravního a vodohospodářského inženýrství. Důležitý výstup DIP představuje 

navržená a prověřená metodika cílených průzkumů konkrétních území z hlediska 

zkoumání procesů urbanizace území v úseku dopravního a vodohospodářského inženýrství, 

jejich žádoucí koordinace, v zájmu garance udržitelného rozvoje.  
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Příloha DIP č.1 

Tato příloha názorně popisuje vztahy dopravních staveb obr. 2 (druh dopravních 
staveb, tvary těles a typ konstrukce dopravních staveb, odvodňovací systémy dopravních 
staveb), povodí vodních toků, vodních prvků, morfologie terénu, vegetačního krytu a 
externality. V tomto pracovním schématu jsou popsány základní vztahy dopravní stavby 
v urbanizovaném území, je zjevné, že by po podrobnějším zkoumání byly doplněny další 
vazby mezi jednotlivými prvky. Pro se omezíme v DIP na řešení těchto základních vazeb, 
tak aby byl model přehledný a nepůsobil chaoticky. 

Na základě tohoto modelu byl rovněž ve stejné podobě sestaven model pro SW 
MDM, který vyžaduje tvorbu obdobného modelu, tak aby mohl simulovat vztahy. 

 

Zdroj: Autor 

 

Znázornění struktury modelu, tak jak je znázorněna v dialogovém okně SW  
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Příloha DIP č.2 

 

Dotazník k ,,Změnám odtokových poměrů v území způsobených dopravními 

stavbami´´. 

V níže uvedených otázkách budete dotázáni formou expertního dotazníku, jak jsou 

dle vašeho mínění ovlivněny přirozené odtokové poměry v území vlivem dopravní 

stavby. Výsledkem, je stanovení členů  prvků programů- který bude sloužit k analýze 

změn odtokových poměrů v území) které mají zásadní vliv na změnu odtokových 

poměrů u území. Vaše podněty a odpovědi z daného dotazníku, budou zapracovány 

do DIP s názvem: ,, Změny odtokových poměrů v urbanizovaném území způsobené 

dopravními stavbami´´, a  budou sloužit k analýze dat a metodice získávání dat. 

 

• Jak byste ohodnotili číselně stupnicí od 1 do 10, kde 1 je max. negativní vliv a 10 je 

max. pozitivní vliv na prvku na přirozené odtokové poměry v území? Jedná se o 

odvodňovací systémy dopravních staveb. 

 

Odvodňovací příkop……………………. 

Příkopový žlab…………………………….. 

Trativod………………………………………. 

Vsakovací žebro………………………….. 

Uliční vpusti, transportní potrubí… 

Speciální systémy……………………….. 

 

• Jaký vliv na přirozené odtokové poměry má tvar tělesa dopravní stavby? Jak byste 

ohodnotili číselně stupnicí od 1 do 10, kde 1 je max. negativní vliv a 10 je max. 

pozitivní vliv na prvku na přirozené odtokové poměry v území? 
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Násyp………………………………….. 

Zářez…………………………………… 

Odřez a násyp……………………… 

Tunel…………………………………… 

Most …………………………………… 

Estakáda…………………………….. 

Kombinace…………………………. 

 

 

 

• Jaký vliv na přirozené odtokové poměry má povodí a vodní prvky v území? Jak 

byste ohodnotili číselně stupnicí od 1 do 10, kde 1 je max. negativní vliv a 10 je 

max. pozitivní vliv na prvku na přirozené odtokové poměry v území? 

 

Vzdálenost vodního toku do 100m od tělesa dopravní stavby………………….. 

Vzdálenost vodního toku do 500m od tělesa dopravní stavby………………….. 

Vzdálenost vodního toku do 1000m od tělesa dopravní stavby………………… 

Vzdálenost vodního toku do 2000m od tělesa dopravní stavby………………… 

Jak ovlivňuje poloha rozvodnice přirozené odtok. poměry………………………. 

 

• Jaký vliv na přirozené odtokové poměry má morfologie terénu ve vzdálenosti do 

100m od osy zkoumané dopravní stavby v území?  Jak, byste ohodnotili číselně 

stupnicí od 1 do 10, kde 1 je max. negativní vliv a 10 je max. pozitivní vliv na 

prvku na přirozené odtokové poměry v území? 
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Absolutní výškový rozdíl terénu do 2m………………. 

Absolutní výškový rozdíl terénu do 5m………………. 

Absolutní výškový rozdíl terénu do 10m…………….. 

Absolutní výškový rozdíl terénu do 20m…………….. 

Absolutní výškový rozdíl terénu do 50m…………….. 

 

 

 

• Které další vlivy mají vliv na ,,Změnu přirozené odtokové poměry´´? Prosím o 

slovní uvedení Vámi míněných podnětu. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MDM, jedná se pouze a přenesení dat z PSSÚ do SW MDM. Jako základní 
podmínka jsou vazby mezi jednotlivými prvky modelu ohodnoceny hodnotou 0,1 
tak, aby byly průběhy standardů prvků homogenizované. 
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