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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. 
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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 

štěrkodrť, nebo štěrk, 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 
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rekognoskaci terénu v před-projektové fázi stavby. 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 



6 

 

Analýza změn srážko- odtokových poměrů v povodí Otavy 

Publikace [2] zkoumá změny srážko- odtokových poměrů v urbanizovaném 

území. Tyto změny jsou posuzovány ve vazbě na antropogenní činnost v 

dílčích povodích. Jednoduché a zdvojené (srovnávací) součtové čáry průtoků ∑Q 

charakterizují stav, a tendenci vývoje. Chronologickým přičítáním hodnot průtoku Q 

(m
3
/s), tj. dat získaných z limnigrafických stanic, v tomto případě na vodním toku 

Otava. Hodnoty průtoků (jedná se průměrné hodnoty denních průtoků) 

z limnigrafických stanic jsou konfrontovány s údaji o úhrnech srážek a s hodnotami 

teploty vzduchu z hydrometeorologických stanic. Údaje z těchto stanic jsou 

homogenizovány pro daný úsek povodí. Zdvojené součtové čáry ∑Q ukazují tendence 

průběhu průtoků na limnigrafických stanicích a srážkové úhrny charakteristické pro 

dané povodí či limnigrafickou stanici. Podstata analýzy spočívá ve zkoumání tendence 

vývoje dvou křivek, které by v ideálním případě měly mít lineární průběh. Pokud se 

na křivce hodnot průtoků ∑Q vytvoří zlom a je tedy průběh nelineární. 

Je nutno průběh a inkriminovaný bod na této křivce konfrontovat s 

průběhem křivky srážkových úhrnů. Pokud se tyto tendence shodují, je základní příčina 

vysvětlena a není důvod se tím dále zabývat. 

Pokud se však tyto tendence neshodují, je nutné se těmito odchylkami 

v příslušných časových periodách zabývat. Pracuje se s hodnotami průměrných a 

měsíčních průtoků a s hodnotami srážkových úhrnů. Zjednodušeně řečeno se jedná o 

jev, kdy při stejném srážkovém úhrnu dochází k nárůstu průtoků v příslušných 

limnigrafických stanicích (průtočných profilech vodního toku) a naopak. Závěrem je 

konstatováno, že tyto jevy jsou způsobeny změnami podmínek odvodňování především 

zemědělské půdy. Případné přihlédnutí ke zvolenému výchozímu stavu v 60. létech 20. 

Století se nabízí vysvětlení příčin, které jsou dány především zanedbanou údržbou 

zemědělských odvodňovacích zařízení. 

 Dílčí závěry: tento informační zdroj [2] má svou jistou vypovídací hodnotu, 

vychází z konkrétně naměřených údajů v příslušném zkoumaném povodí. Tato metoda 

výzkumu je dnes často užívaná, je zajímavá, avšak je závislá na hustotě sítě 

limnigrafických stanic na vodních tocích a také na hustotě sítě hydrometeorologických 

stanic. 
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Kolejová doprava ve městě 

V publikaci [3], 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 [4], která je tématicky provázaná s publikací [3],  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. 

 

Odvodňovací systémy dopravní infrastruktury 

 

V publikaci Vlčka a kol. [5], je uvedena citace Zemského zákona z května 

1866, kde jsou uvedeny kategorie silnic a jejich hlavní parametry, je zde dále 

informováno o pokusu minimalizovat náklady na výstavbu vhodnějším trasováním a 

umístěním vrcholu zemního tělesa dopravní stavby nad nejvyšší známou úroveň 

hladiny nejbližších vodotečí a vodních ploch (jejich dostatečně reprezentativní 

hodnoty např. Qm +0,5 m). 
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Dílčí závěry: v této publikaci, je možné zaznamenat výzvu k šetrnějšímu 

přístup k řešení změn odtokových poměrů, je zde popsán historický vývoj 

odvodňovacích systémů a provádění dopravních staveb v územích podobných ČR, ale 

těž v odlišných územích. 

 

 Unie pro řeku Moravu 

 Souhrnná publikace [6] autorů odborné společnosti Unie pro řeku Moravu, nabízí 

výsledky analýz povodňové situace z roku 1997. Zde jsou i uváděny odvolávky na vlivy 

nešetrné zemědělské činnosti a jiných činností člověka v území. Zabývá se revitalizací 

vodních toku, návrat života do řek, návrhy jak odstraňovat nepotřená vodní díla, 

navrhovat přírodě blízká protipovodňová opatření š apod. 

 

 Spolehlivost dopravních staveb v inundačních územích 

Ve zprávě [7] autorů Ing. Leopolda Hudečka a Ing. Miloslava Řezáče, je 

sestaven relativně podrobný model pro určování spolehlivosti dopravních staveb 

v inundačních územích, v modelu jsou zohledněny především nákladové funkce, vztahy 

mezi finančními náklady na nápravná opatření při odstraňování povodňových škod na 

mostních objektech a je zde vytvořen matematický model pro hodnocení spolehlivosti 

dopravní stavby. Jde tedy o stanovení spolehlivosti těchto staveb v závislosti na finanční 

náročnosti opatření na jejich ochranu. Jsou zde uvedena dílčí doporučení a hodnocení 

rizik. Není přitom zohledněna problematika stárnutí těchto staveb a jednotlivých 

stavebních konstrukcí. 

Dílčí závěr: tato publikace, je zacílena na bilanci škod po povodňové situaci, zejména 

po povodních v roce 1997. 
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 2.2 Zahraniční informační zdroje 

Publikace [8], 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“ viz příloha č. 5. 

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

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

konkrétní 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.  

 

 ArcGIS Hydro Data Model 

Autoři výpočtového modelu [9], nabízejí systém, kterým lze 

charakterizovat odtokové poměry. Je požíván na území Spojených států amerických. 

Území USA je členěno do 21 hydrologických jednotek. Model dále člení tyto základní 

hydrologické jednotky do 4 dalších tříd. Tyto třídy jsou popsány číselnými kódy, které 

charakterizují každou třídu ve všech 21 hydrologických jednotkách. Čtyři třídy jsou 

klasifikovány jako: region, subregion, povodí a subpovodí (podobná klasifikace je 

zavedena i v jiných státech včetně ČR). Region je svou vahou charakterizován jako 

povodí, subregion je v hierarchii na stejné úrovni jako dílčí povodí. Povodí a subpovodí 

jsou dále členěná dle příslušnosti k místním uzemním správám, nebo samosprávám.4  

 

4
 David R. Maidment, ArcGIS Hydro Data Model. San Diego, California, June 2000 
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Základ tohoto modelu tvoří rastr buněk (jednotka v území). Každá buňka v rastru 

obsahuje číselnou hodnotu, tato číselná hodnotu představuje referenční nadmořskou 

výšku dané buňky. Voda z území může proudit pouze jedním směrem a to směrem 

nejmenšího hydraulického odporu. Základním prvkem z geometrického hlediska je rastr 

představovaný čtvercem, který obsahuje 9 buněk. Mezi buňkami jsou pak definovány 

vztahy, které charakterizují parametry povrchového odtoku. Součástí ArcGIS Hydro 

Data Modelu je samostatný přehledný grafický model, který charakterizuje vztahy mezi 

územím a odtokovými poměry v území a názorně vymezuje kostru ArcGIS Hydro Data 

Modelu, jako modelu simulačního. Tento model ve své podstatě dokáže zohlednit i 

součinnost s okolními plochami prověřovaného územního celku a výpočtový program je 

schopen simulovat tuto součinnost. 

Dílčí závěr: Tento model racionálně hydraulicky definuje potenciální cesty 

odtoku a rozlivu, dále vhodně propojuje sousedící územní celky. Nezabývá se však 

povrchovou retencí a vlivem pozemních komunikací (jejich odvodňovacích systémů) na 

změny odtokových poměrů. Pouze definuje cesty odtoku a bezodtokové územní plochy 

apod. Zřejmě nahodile, ale přece, si autoři tohoto modelu uvědomují, že má vliv na 

odtokové poměry též okolnost neshody hranic povodí (rozvodnic) a hranic správních 

území. To je pak v praxi nebezpečně promítá prostřednictvím nejistot, ,,kdo za co nese 

odpovědnost” ? Stává se pak, že při komplikované struktuře státní správy a kompetencí 

vlastně NIKDO? Příkladem, pak může být zájmové území obce  Průhonice viz kap. 7.4. 

Preferované odvodňovací systémy ve Velké Británii 

Publikace [10] z Velké Británie nabízí návod jak zlepšit ,,komfort“ na 

dopravních stavbách a jejich blízkém okolí, právě z hlediska nakládání se 

srážkovými vodami. Základní rozdíl v odvodnění místních komunikací v intravilánech 

sídel oproti ČR, je v tom, že místní komunikace a zpevněné plochy, jejich 

konstrukčních částí jsou v anglických městech odvodněny pomocí liniových - 

drenážních odvodňovacích stavebnicových prvků. Tyto prvky plní funkci podélných 

jímacích drenážních zařízení s kruhovými nebo štěrbinovými jímacími otvory. Tyto 

konstrukční prvky plní zároveň funkci chodníkových obrub, nebo svou texturou (svým 

vnitřním konstrukčním a pohledovým barevným uspořádáním) oddělují (vymezením 

hranic) komunikace pro motorová vozidla od komunikací pro pěší apod. Základní 

výhodou je absence uličních vpustí v jízdních pruzích komunikací, což zejména v ČR 
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působí rušivě jak pro automobilovou, tak pro cyklistickou dopravu. Řešení vykazuje 

menší náročnost na zemní práce při realizaci stavby apod. Oproti klasickým potrubním 

městských kanalizačních systémů, které jsou vybavených uličními vpustmi a 

transportním gravitačním kanalizačním potrubím, se jedná o odlišnou strukturu a též 

funkci (nabízí vhodným konstrukčním řešením zabránění zvodnění vrstvy pod 

konstrukcí vozovky a tím v zimním období zabraňuje destrukcím konstrukčních vrstev 

vozovky). 

Dílčí závěr: výhodou je plošný odtok a plošné štěrbinové (nikoliv bodové) jímání 

srážkové vody a menší náročnost stavby na zemní práce. Nevýhodou je nesnadné čištění 

a údržba ovlivňující potenciálně adekvátní provozní funkci tohoto systému. Proto se 

nedoporučuje užití tohoto systému odvodnění v lokalitách, kde je vysoké procento 

vzrostlé listnaté zeleně a listnatých keřů, z důvodů hydraulických komplikací v systému 

po spadu listí apod. V podmínkách ČR byl a je tento systém rovněž občas použit, ale ne 

v takovém rozsahu jako ve Velké Británii. Patrně je tomu taktéž proto, že funkce tohoto 

zařízení je v zimním období omezena zamrzáním systému. Omezení funkčnosti tohoto 

zařízení je zjevné z obr. 3, 4, 5. 

 

Obr. 3: Ukázka liniových odvodňovacích štěrbinových systémů 

Zdroj: www.marshalls.co.uk/watermanagement 
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Obr. 4: Liniové odvodňovací obrubníkové systémy 

Zdroj: www.marshalls.co.uk/watermanagement 

 

 

Obr. 5: Tvarovka líniové odvodňovacích obrubníkových vpustí 

Zdroj: www.marshalls.co.uk/watermanagement 

 

Dalším spíše extrémním případem a pokusem o dílčí řešení, ale tím i svým, hodné 

pozornosti, je řešení a popsané v [11]. 

Autoři nabízí projekt ,,Bosco Verticale“ k eliminací vzniků povodňových situací 

ve velkoměstě jako je Milano. Ten pak lze hodnotit jako odvážný projekt. Jedná se o 

dvě věže (výškové budovy) s rezidenčními byty. Projekt je charakteristický tím, že jsou 
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zde asymetricky umístěny konzolové stropní desky, které plní rovněž funkci balkónu, 

balkóny jsou projektovány tak, že umožňují pěstovat stromy do výšky až 4 metrů. 

Každá věž je koncipována tak, že je zde údajně tolik rostlin, jako na ploše 1 ha lesa. 

V centru metropole tento projekt pozitivně ovlivňuje klima ve městě. Daleko důležitější 

je funkce zeleně na vlastní výškové budově. Kdy rostliny působí jako stínidla a tím 

pravděpodobně nemusí být instalována klimatizace v objektech (klimatizace je 

energeticky velmi náročné zařízení). Zálivka zeleně je realizována s užitím zdroje vody 

v podobě vertikálních vrtů, kterými se čerpá podzemní voda z hloubky cca 20 metrů. 

V kombinaci s geotermálními vrty se stupeň energetické soběstačnosti budovy zvětšuje. 

Procesy, kdy rostliny absorbují a následně evaporují srážkové vody, může být 

pravděpodobně velmi pozitivní pro redukci odtoku srážkových vod z centra měst, kde je 

obvykle i veliký podíl zpevněných ploch.  

Dílčí závěry: v tomto projektu [11] je v obr. 6 z globálního hlediska velkoměsta 

Milána jen o jistou malou možnost dílčí redukce odtoku srážkových vod (chybí 

adekvátní, důvěryhodný bilanční důkaz). Tento projekt zjevně značně finančně náročný 

na projektové a realizační práce. Přínosem je pravděpodobně jen zlepšení klimatu ve 

výškové budově a přilehlém okolí. Nasazení v masovějším měřítku je obecně nejspíš 

neekonomické a neefektivní. 
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Obr. 6: Projekt Bosco Verticale v Miláně 

Zdroj: www.architecturescope.com 

 

Federal Emergency Management Agency (Federální agentura pro eliminaci vzniku 

škod, při výskytu přírodních pohrom) 

 V publikacích [12], uváděných na FEMA Federal Emergency Management 

Agency (tato agentura je zaměřena na ochranu staveb před přírodními katastrofami a 

nehodami a taky povodňovými situacemi), které jsou vždy zpracovány pro určitý druh 

staveb (stavby občanského vybavení, stavby pro bydlení, dopravní stavby apod.), je 

především kladen důraz na včasné varování. Tím je i vymezena snaha o minimalizaci 

škod na lidských životech a na majetku (zejména drahého technologického zařízení, 

které lze pomocí propracovaných systémů včasného varování transportovat do 

bezpečných míst). Může se například jednat o přemístění náročných technologických 

zařízení z přízemních prostor do vyšších nadzemních prostor. Dále správně doporučují 
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technologická zařízení a technologické vybavení se již v projektové dokumentaci 

umisťovat co nejvýše. 

Dílčí závěry: tato publikace se zabývá jen systémem včasného varování, nejsou 

zde řešeny základní opatření, jako jsou protipovodňové hráze apod. Dalším problémem 

zde zpřehledňovaným je stanovení zátopového území (jeho hranic) a stanovení 

podmínek pro umisťování staveb v zátopovém území a definování druhů staveb, které 

v zátopovém území mohou být umisťovány, tak, aby byla zaručena ochrana stavby, 

nebo vodního toku, apod. 

 Odtokové poměry v Austrálii  

 V [13] je pojednáno o existenci staveb ve velmi exponovaných inundačních 

územích a lze tady říci, že stavby, i ty dopravní, ovlivňují přirozené odtokové poměry. 

Jsou sice analyzována území z oblastí jiného klimatického pásma než je to naše, ale je 

možné se poučit z chyb, kterých se dopustili při realizaci staveb v těchto podmínkách, 

které svým charakterem odpovídají podmínkám ,,přicházejícím´´ s klimatickými 

změnami i ve Střední Evropě (zejména změny srážkových úhrnů a změny časových 

period jejich výskytu v průběhu roku, tj., kdy se vyskytují max. intenzity dešťů a max. 

doba jejich trvání). Touto zkoumanou oblastí byla málo známá oblast severovýchodní 

části Austrálie. Znázornění umístění infrastruktury je schematické. Autoři uvádějí 

termín ,,kritická infrastruktura´´. Tímto termínem překvapivě označují australští 

odborníci infrastrukturu lokalizovanou mimo prostor ohrožení povodňovými situacemi. 

Dílčí závěr: tato infrastruktura je schématicky znázorněna a popsána, tak aby byly 

co nejmenší škody na majetku při povodňových situacích. 

 

 Ovlivňování odtokových poměrů v 1. pol. 19. stol. 

 V [14] je popsána stavba Gölltzschtalbrücke přes řeku Gölltzsch, železniční trať 

spojuje města Zwickau v Sasku a Norimberk v Bavorsku. Na rozdíl od obvyklých 

staveb podobného druhu, je celá stavba realizována z cihel nikoliv z kamenných kvádrů. 

Velmi příznivé je rovněž z krajinářského hlediska začlenění stavby do území. Stavba 

svým řešením, netvoří bariéru vodním tokům. Rovněž řešení železničního svršku je 

nadčasové, jedná se o ,,průběžné kolejové lože´´ , tedy z hlediska udržitelného rozvoje 
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je velmi pozitivní i toto řešení. Této stavbě, která byla ve své době největší stavbou 

svého druhu na světě a dodnes je největší stavbou svého druhu v Evropě, se věnovali 

její řešitelé relativně dlouhou dobu cca 6 let při řešení v koncepční a projektové fázi. 

Velmi zajímavé a důležité je, že se tato stavba pro veřejnou železniční dopravu používá 

dodnes a dokonce most byl uzpůsoben pro elektrifikaci trati. 

Dílčí závěr: konstrukce mostu má dostatečně dimenzované mostní otvory a tedy 

netvoří barieru vodnímu toku při rozlivu (oproti konvenčním řešením, kdy konstrukci 

mostu tvoří vysunutá čela a má jeden nebo dva otvory pro vodní tok). Konvenční řešení 

mostu pak není schopno reagovat na změny stavu vodního toku apod. 

 Monitoring investičního cyklu stavby5 

 V [15] je kladen důraz na včasné varování oblastí potenciálně ohrožených 

povodňovými situacemi. Jedná se především o Holandsko a dále země ohrožené 

monzuny. Důležitou roli zde hrají průzkumy v před-projektové přípravě (koncepční fáze 

rozhodování). Jedná se, o specifickou pasportizaci a je zde využito zkušeností 

pracovníků, kteří tuto pasportizaci provádějí. 

Dílčí závěr: v ČR je tomu naopak, podstatná rozhodnutí v koncepční a před-

projektové části závisí na projektantech, kteří jsou často ovlivnění lobby společností 

dodávající materiály a technologie, což je nezpochybnitelný fakt a negativní jev. 

Projekty jsou zpracovávány v časové tísni a tím tedy i většinou nekvalitně, neboť práce 

v časové tísni je obvykle charakterizována velkým množstvím chyb, což je 

nezpochybnitelný fakt. Čím je kvalitnější a široko- spektrálnější příprava, tím je 

konečné řešení projektu stavby racionálnější a stavba je účelnější. A v neposlední řadě 

náklady na údržbu a opravy v exploatační fázi stavby jsou neporovnatelně nižší. 

 

 Ovlivňování odtokových poměrů v SRN  

 V [16] 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. 7, 8, 9. 

5Investiční cyklus [33] 
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 Obr. 7: 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 [16] 

 Obr. 8: 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 [16] 

Vodní bilance přirozeného prostředí 

1. odpařování 72% 

2. vsak 26% 

3. odtok 2% 

Zemědělská kulturní krajina s 

monokulturami 

1. odpařování 51%

2. vsak 37% 

3. odtok 12% 
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 Obr. 9: 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 [16] 

 

 

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. 7, obr. 8 a obr. 9 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. 9. 

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 

Městské sídlo 

1. odpařování 32% 

2. vsak 14% 

3. odtok 54% 
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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 [8] či 

[11] atp. 

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. 
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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 

 

Důležitými normativními podklady, spjaty tematicky s DIP jsou normy uvedené 

v této kapitole. Ostatní normy jsou uvedeny v příloze č. 6. 

 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

Důležitým normativním podkladem tématicky blízkém DIP je [17]. 

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. 

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. 
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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. 

Podélné odvodnění je řešeno odvodňovacím proužkem šířky 0,25 m, jsou 

umísťovány podél podélných obrub, nebo jak je výše uvedeno mezi jízdním pruhem, 

tento proužek je pak již započítáván k šířkám parkovacích stání. Zpevněné rigoly, ty se 

umísťují pod zářezové i násypové svahy. Nejmenší podélný sklon je 0,5 %, u 

zpevněných příkopů, je to pak 0,3 %. Nevětší podélný sklon příkopů je 3 %, v 

odůvodnitelných případech je pak 5 %. Podélný sklon odvodňovacího proužku je pak 

totožný s niveletou komunikací.   

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 [18] 

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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Zpevnění svahů, pokud jsou svahy násypů v zátopě je nutno je opevnit, 0,5 m na 

hladinu Q100 u dálnic a silnic I. tř. 0,5 m nad hladinu Q50 u silnic II. tř. 0,5m nad hladinu 

Q20 u silnic III. tř. U říční soutěsky je pak tato výška 0,8m Q pak platí dle výše 

uvedených vztahů.  

Při odvodnění zemní pláně platí základní příčný sklon zemní pláně 3%, pod 

vnitřními vodícími proužky je pak sklon 6%. 

Odvodňovací zařízení slouží k zachycení a neškodnému odvedení povrchových a 

podzemních vod. Tak aby se nedostávaly do aktivní zóny tělesa komunikace.  

-otevřené (rigoly, příkopy, skluzy, kaskády a vsakovací jímky) 

-kryté (trativody, odvodňovací potrubí) 

Odvodňovací potrubí 

Umisťuje se ve středním zeleném dělicím pásu, u zářezových příkopů, nebo 

rygolu slouží k odvedení většího množství srážkové vody. Potrubí se dimenzuje na max. 

průtokové množství hydrotechnickým výpočtem. Minimální dimenze potrubí je DN 

300, u trub z  PVC je min. DN 250.  

Vyústění potrubí se provádí do vodního toku, nebo do otevřeného příkopu, nebo 

do vsakovací jámy (za stejných podmínek jako u příkopů). 

Skluzy stupně a prahy 

Skluzy se zřizují tam, kde je nutné svést vodu po svahu zemního tělesa. Stupně a 

prahy se realizují na otevřených odvodňovacích zařízeních. Doplňují se pak vhodně 

horskými vpustmi. 

Všechny odvodňovací zařízení na odvádění srážkových vod se navrhují na 

největší průtokové množství vypočítané užitím hodnoty intenzity 15 minutového deště 

s periodicitou 2. 
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 Technické podmínky TP č. 83- Odvodnění pozemních komunikací [19] 

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. 

 

Srážkové vody po styku s povrchem se dělí dle ČSN 75 6101 na vody: 

Znečištěné vody, které odtékají ze znečistěných povrchu, průmyslových a 

zemědělských areálů, jen po dobu oplachu. Mají se odvádět jednotnou kanalizační sítí, 

nebo oddílnou dešťovou kanalizací k čištění do ČOV. 

Neznečištěné vody, které vznikají z odtoku z peších zón, parku, střech, 

komunikací s nízkým dopravním zatížením apod. Nejsou odpadními vodami, 

doporučuje se je vsakovat povrchově, nebo podpovrchově. Nebo se odvádějí stokou do 

recipientu. 

Dle vodního zákona, který upozorňuje, na eliminaci zhoršování vodních 

poměrů, a erozi pudy apod., se dělí vody: 

Povrchové vody, ty které jsou na zemském povrchu. 

Podzemní vody, ty jsou v pórech zvodnělých podzemních vrstev. 
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Dle vodního zákona jsou odpadními vodami, vody použité obytných, 

průmyslových, zemědělských a zdravotnických, u kterých byla změněna jakost 

(vlastnosti, teplota). Srážková voda z povrchů komunikací není odpadní vodou, pokud 

je čištěna. 

Stavby pro vsakování 

Bezpečnostní přeliv slouží k bezpečnému převedení vody po překročení retenční 

kapacity odvodňovacího zařízení. Tuto funkci může plnit další vsakovací zařízení, 

vodní tok, kanalizační síť. Úroveň základové spáry vsakovacího zařízení min. 1 m nad 

maximální hladinou podzemní vody. 

Objekt plošného vsakování pro plochy do sklonu 1:20, vsak je realizován přes 

zatravněnou plochu. 

Vsakovací průleh, je liniové vsakovací zařízení, jedná se prohlubeň v terénu, kde 

hloubka této deprese je max. 0,3m a sklon svahů je v rozmezí 1:3 až 1:2. Podélný sklon 

dna průlehu je ve spádu. Zemními hrázkami je rozdělen průleh na celky, toto opatření 

snižuje půdní erozi. 

Vsakovací průleh-rýha, je systém který tvoří průleh a pod ním rýha vyplněná 

štěrkem. V podstatě se jedná o dva odlišné vsakovací objekty s odlišnými retenčními 

schopnostmi. Používá se tam, kde není dostatečná vsakovací schopnost půdního a 

horninového prostředí. 

Vsakovací nádrž má významnou retenční funkci a vsakování je přes zatravněnou 

plochu. Hloubka nádrže je 0,3m až 2m. Sklony svahu jsou v rozmezí 1:2 až 1:4. 

Objekty pro bezpečnostní přeliv, může být vhodně kombinován s regulátorem odtoku. 

Vsakovací rýha, je liniový vsakovací prvek, realizuje se vyhloubením rýhy a 

vyplněním rýhy štěrkem. Retence a vsak se odehrává, v propustnějších vrstvách půdy. 

Vsakovací (sběrný, retenční) příkop komunikace, jedná se o kombinaci vsakovací 

rýhy a příkopu. Tohle zařízení plní více funkci najednou, zachycuje srážkovou vodu a 

odvádí ji, rovněž může docházet k vsaku do horninového prostředí, a může svým 

objemem plnit retenční funkci. 
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Vsakovací šachta, je bodový vsakovací objekt, je vázán na propustné podloží, kde 

dochází k vsaku, před nátokem do vsakovací šachty se umisťuje zařízení na sedimentaci 

kalu. 

  

Stavby pro zadržování srážkových vod (retenční nádrž) 

-retenční prostor 

-regulační zařízení pro limitování průtoku 

-regulační zařízení pro limitování odtoku 

-bezpečnostní přeliv 

-výtok u dna (bývá v kombinaci s regulačním zařízením) 

Regulační zařízení odtoku jsou (škrtící otvor, škrtící trať, vírový ventil, přeliv), 

pracují bez pohyblivých částí a bez energie. Základními faktory při rozhodování jsou, 

místní podmínky, prostorové podmínky apod. Dalšími variantami jsou stavební řešení a 

to buď zemní, nebo betonové. Návrh z hlediska úrovně hladiny v nádrži, buď s trvalou 

hladinou, nebo suchou nádrž kde je výskyt hladiny při dešti. Přednostně se navrhují 

otevřené zemní nádrže s trvalou hladinou vody. Před retenční nádrž se vhodně 

předřazují sedimentační nádrže, tak aby se zamezilo zanášení samotné retenční nádrže a 

tím se nesnižoval retenční objem. Dalšími kritérii jsou zejména: 

-umístit mimo záplavová území vodního toku 

-lokace v blízkosti komunikace (snadnější údržba apod.) 

-zvolit vhodná opatření zejména s ohledem na migraci obojživelníků 

-vhodné propojení nádrže s okolím 

Otevřené nádrže: 

-s trvalou hladinou min. hloubka je 1m navrhují se na stejném principu jako malé 

vodní nádrže 
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-  suchá nádrž (u plochého dna nádrže se realizuje průběžná ,,mateční strouha´´) suchý 

poldr 

Uzavřené nádrže, několika komorové nádrže, krytí zeminou min.0,8m tak aby mohlo 

být zajištěno krytí rostlinami. 

Retenční příkopy: 

- retenční příkop jako samostatný objekt (obsahuje havarijní část s nornou stěnou a 

retenční část) 

- retenční opatření na příkopech pozemních komunikací 

 

Tab. 1: Nejmenší přípustné NP a KNP (ČSN 73 6201) 

Návrhová kategorie podle 

dopravního významu  

 

Variační rozpětí 

kříženého 

vodního toku 

Q100/Q1  

 

Návrhový 

průtok 

(NP)  

 

Kontrolní 

návrhový 

průtok 

(KNP)  

 

1. kategorie - trvalé propustky na 

komunikacích s požadavkem trvalé 

průjezdnosti tj. na dálnicích a 

rychlostních silnicích, na 

rychlostních a sběrných místních 

komunikacích, na silnicích I. až III. 

třídy, na železniční dráze celostátní, 

na železničních regionálních 

drahách regionálního významu, na 

železničních drahách speciálních 

(metru), na železničních vlečkách s 

nutným trvalým provozem a na 

drahách tramvajových a 

trolejbusových, propojujících místa, 

k nimž je nutný trvalý přístup 

do 5 Q100 nebo 

a)
 

1,15. Q100 
b)

 

5 až 8 Q100 nebo 

a)
 

1,25. Q100 
b)

 

nad 8 Q100 nebo 

a)
 

1,50. Q100 
b)
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obyvatel; 1. kategorie komunikace 

s požadavkem trvalé průjezdnosti  

 

2. kategorie - trvalé propustky na 

komunikacích s možností 

krátkodobého přerušení provozu do 

5-ti dnů tj. na silnicích I. až III. 

třídy s velkou intenzitou provozu, 

ale snadno nahraditelných 

objížďkami, na silnicích II. a III. 

třídy s menší intenzitou provozu, 

ale obtížně nahraditelných 

objížďkami, na obslužných 

místních komunikacích s vysokými 

požadavky obce na 

provozuschopnost, na železničních 

regionálních drahách místního 

významu, na železničních vlečkách 

s možností přerušení provozu a na 

drahách tramvajových a 

trolejbusových s možností omezit 

trvalý přístup obyvatel.  2. 

kategorie komunikace s možností 

krátkodobého přerušení provozu do 

pěti dnů  

 

do 5 Q100 
a) 

5 až 8 Q100 1,20.Q100
b) 

nad 8 Q100 1,4.Q100
b) 

3. kategorie - trvalé propustky na 

silnicích i místních komunikacích 

nezařazené do 1. nebo 2. kategorie 

(snadno nahraditelné) a na 

účelových komunikacích.  3. 

kategorie ostatní pozemní 

komunikace  

do 5 Q50 Q100 

5 až 8 Q50 Q100 

nad 8 Q50 Q100 
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4. kategorie - krátkodobé zatímní 

propustky s návrhovou životností 

do 5-ti roků.  4. kategorie 

provizorní pozemní komunikace  

 

do 5 Q10 Q20 

5 až 8 Q10 Q20 

nad 8 Q10 Q20, Q50
e) 

a) největší naměřený průtok v místě přemostění vodního toku pokud je větší než Q100 

b) vodoprávní úřad podle nebezpečí transportu a druhu splavenin může požadovat 

posouzení na Q200. 

c) při velkém nebezpečí neprůchodnosti mostního otvoru nánosy nebo splaveninami 

d) při velkém nebezpečí neprůchodnosti mostního otvoru nánosy nebo splaveninami 

nevztahuje se na prozatímní objekty 

e) při ohrožení zastavěného území po zneprůchodnění mostního otvoru 

Maximální hladina návrhového a kontrolního návrhového platí jak pro navrhování 

propustků, tak pro vztah PK a vodního toku: 

1. kategorie nejnižší bod zemní pláně PK musí být min. 0,5 m nad úrovní Q100, 

současně také hrana koruny komunikace musí být min. 1,0 m nad úrovní Q100. Platí také 

vztah pro malé vodní toky, kdy nejnižší bod zemní pláně dálnice, silnice I., II., III. třídy 

na úrovni navrhovaného průtoku. Kontrolní návrhový průtok nesmí přestoupit přilehlou 

hranu koruny komunikace. 

2., 3. a 4. kategorie nejnižší bod zemní pláně PK musí být max. na úrovni 

návrhovém průtoku dle tab. 1. 

 

Dimenzování objektů pro nakládání se srážkovými vodami 

Zařízení pro nakládání se srážkovými vodami z odvodnění komunikace je 

dimenzováno na průtoky vody se počítají dvěma metodami: 
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a) výpočet pomocí návrhového deště (racionální metody), používají se pro návrh 

podrobného odvodnění komunikace (vpusti, rigoly, příkopy), pro návrh stokových sítí a 

návrh staveb pro vsakování a retenci vod z komunikací 

Qdim= Sred.qs 

Q…...průtok srážkových vod v l/s 

Sred….redukována plocha povodí v ha 

qs…...intenzita návrhového deště o periodicitě p v l/s na ha 

Sred=∑Si. Ψi 

Si…...odvodňovaná plocha s příslušným součinitelem odtoku srážkových vod 

Ψi…..součinitel odtoku povrchových vod s příslušné plochy hodnoty těchto 

součinitelů jsou uvedeny v ČSN 75 6101 a ČSN 75 9010. 

b) pomocí charakteristik povodí, tato metoda se používá otevřené vodoteče, které 

přivádějí vody z povodí mimo komunikace. Tato metoda se používá při řešení křížení 

vodního toku s komunikacemi. Tato metoda navrhuje dimenzi otvoru mostního objektu, 

propustku a taky vztahu tělesa komunikace a vodního toku. Tato metoda pracuje 

s periodicitou povodně od jednoroční po stoletou povodeň. Pro návrh rigolů, příkopů, 

skluzů apod. platí metoda racionální, u směrově rozdělených PK platí, že dno příkopu 

musí být min 0,4 m pod úrovní nejnižšího místa přilehlé zemní pláně. U ostatních 

komunikací je to 0,2 m a hladina Q50 dosahovala maximálně úrovně koruny přilehlé 

části komunikace. Údaje o povodňových průtocích se získávají s databáze ČHMÚ. 

Případně lze použít údaje o povodňových průtocích na podobných tocích jako je 

zkoumaný vodní tok. 

Výpočet povodňových průtoků pro křižující a souběžné vodoteče- platí 

Čerkašinova rovnice pro povodí do 300 km2
. Používají se zejména pro menší 

povodí, nebo pro lokality, kde nejsou údaje z ČHMÚ.  

Q100=(24,7. β .v
2/3

s.F)/ ( .L
2/3

) 

Q100….stoletý průtok srážkových vod (m3
/s). 

L……..délka povodí od závěrného profilu k rozvodnici. 
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vs…….střední rychlost dobíhání v m/s, v závislosti na sklonu a procentu 

zalesnění, určí se odpočtem z grafu. 

φ…koeficient vyjadřující závislost velikosti kulminačního průtoku na tvaru povodí, 

určí se odpočtem z grafu 

β…koeficient určuje se z grafu 

F…plocha povodí, vztažená k závěrnému profilu 

a) Vsakovací zařízení, návrh je popsán v ČSN 75 9010, při velikosti 

odvodňované plochy do 3 ha je výpočet dán bilanční rovnicí. Při ploše větší než 3 ha se 

vychází z místních hydrologických podkladů. Velikost redukované plochy se stanoví 

racionální metodou. Základní návrhové periodicity srážek potřebné pro dimenzi 

vsakovacích zařízení jsou uvedeny v tab. 2. 

 

Tab. 2: Návrhové periodicity srážek pro dimenzování vsakovacích zařízení dle 
ČSN 75 9010 

Riziko při přeplnění vsakovacího zařízeni Návrhová 

periodicita 

srážek p 

(rok
-1

) 

Při přetečení vsakovacího zařízení je možný odtok srážkové vody ze 

vsakovacího zařízení po povrchu terénu nebo přepadovým potrubím 

mimo budovy nebo podzemní dopravní zařízení.  

Při zpětném vzdutí ve srážkové kanalizaci, která je zaústěna do 

vsakovacího zařízení, je možný odtok srážkové vody ze srážkové 

kanalizace po povrchu terénu mimo budovy nebo podzemní dopravní 

zařízení.  

Prostory odvodněné do srážkové kanalizace nacházející se pod 

hladinou zpětného vzdutí jsou proti vniknutí vzduté vody ze 

srážkové kanalizace chráněny technickým opatřením podle ČSN EN 

12056-4 a ČSN 75 6760 

0,2 

Pokud není splněna některá z podmínek uvedených v předcházejícím 0,1 
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řádku této tabulky, např. u vsakovacích zařízení, která slouží pouze 

pro odvodnění podzemních dopravních zařízení a/nebo vstupů do 

budov nacházejících se pod úrovní okolního terénu, a odvodňované 

prostory pod úrovní terénu nemohou být před vodou přetékající ze 

vsakovacího zařízení chráněny 

V případech, kdy je zpracován generel odvodnění nebo generel 

kanalizace zájmového území a obsahuje návrhovou periodicitu 

srážek. 

Hodnota 

dle 

generelu 

V souladu s hydraulickou spolehlivostí vybudované protipovodňové 

ochrany. 

Individuáll

ně 

stanovená 

hodnota 

POZNÁMKA: Zpětné vzdutí ve srážkové kanalizaci zaústěné do vsakovacího zařízení vznikne 

při naplnění vsakovacího zařízení na větší objem, než je vypočtený retenční objem. Hladinou 

zpětného vzdutí je úroveň terénu v místě, kde může srážková voda ze vsakovacího zařízení a/nebo 

připojené srážkové kanalizace přetékat (úroveň poklopu s otvory, mříže na šachtě apod.). 

 

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod [20] 

Hlavním úkolem normy je definovat způsoby hospodaření se srážkovými vodami. 

Jsou zde definovány způsoby navrhování podzemních a povrchových vsakovacích 

zařízení, včetně zásad jejich následného provozu. V úvodní části normy jsou uvedeny 

základní pojmy, s kterými norma následně pracuje.  

 Další a stěžejní části je geologický průzkum, tento průzkum je velmi důležitý 

pro návrh vsakovacích jak podzemních tak povrchových zařízení. Úkolem tohoto 

průzkumu je stanovit hydrogeologické, inženýrsko-geologické, geotechnické poměry u 

území. Tyto průzkumy mají za úkol stanovit vlastní možnost vsakování v dané lokalitě, 

kde má být realizováno vsakovací zařízení. Další důležitý krok při návrhu vsakovacích 

zařízení je jakost srážkových vod. 

 Norma dále člení stavby z hlediska rozsahu geologického průzkumu na stavby 

nenáročné (redukovaná půdorysná plocha odvodňované plochy je menší než 200 m2
) a 

náročné (redukovaná půdorysná plocha odvodňované plochy je větší než 200 m2
). 
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Zjednodušeně lze konstatovat, že veškeré rekreační objekty a většina RD  a parkovací 

plochy do 200 m
2
 zařazujeme do nenáročných staveb. 

 Dalším hlediskem z pohledu návrhu geologického průzkumu se přírodní 

poměry dělí na jednoduché a složité, důležitá je hladina podzemní vody, přítomnost 

hydrogeologických kolektoru, přítomnost významného vodohospodářského území 

(chráněná oblast přirozené akumulace vod, území tvorby minerálních vod), apod. 

 

VZOROVÉ LISTY VL 2.2 ODVODNĚNÍ [21] 

 Navazují zejména na ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky dále na 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, taky na ČSN 73 6102 Projektování 

křižovatek na silničních komunikacích a neposlední řadě na ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací, ČSN 73 6210 Projektování mostních objektů a taky navazuje na 

TP 83  Odvodnění pozemních komunikací. 

Stanovují technická řešení  objektů odvodnění pozemních komunikací. 

 

 Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon [29] 

Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému 

usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k 

nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů 

nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména  

a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,  

b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,  

c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, 

kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k 

čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, 

d) stavby na ochranu před povodněmi,  

e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,  
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f) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich 

březích,  

g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,  

h) stavby odkališť,  

i) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,  

j) studny,  

k) stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,  

l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8.  

Za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují zejména jednoduchá zařízení 

mimo koryta vodních toků na pozemcích nebo stavbách k zachycení vody a k jejich 

ochraně před škodlivými účinky povrchových nebo podzemních vod, vodohospodářské 

úpravy, bezodtokové jímky včetně přítokového potrubí, vnitřní vodovody a vnitřní 

kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky, průzkumné hydrogeologické vrty, pokud 

neslouží k odběru podzemní vody, další zařízení vybudovaná v rámci geologických 

prací) a vrty k využívání energetického potenciálu podzemních vod, pokud nedochází k 

čerpání nebo odběru podzemních vod. 

 

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. 

Přestože se jedná o důležité a aktuální téma (ledaskde si již akutní problémy 

vynucují řešení), tak se daným tématem nikdo seriózně nezabýval. Na základě 

základního ověření je zřejmé, že absentují ucelené významné informační zdroje 
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k danému tématu. Za řešení těchto problémů pak nelze např. považovat normativní 

ustanovení týkající se lokalizace a dimenzování propustku dopravních staveb. Evidentně 

je z výsledků průzkumů zkoumaných lokalit zjevné, že tento stav se jeví jako málo 

logický, nepřijatelný. Lze konstatovat, že takováto řešení jsou evidentně jednostranná 

nekomplexní a nesystémová. Současný stav je pak takový, že nebere v potaz zejména 

pak průběžné změny způsobů využívání území a změny místních podmínek a zároveň 

mění nároky na odvodnění území apod. Pokud je však dynamika změn v území vysoká, 

a dílčí změny v území se řeší izolovaně a nekomplexně, pak se může relativně dobře 

vyřešený problém v globálním měřítku jevit jako nevhodný a nesystémový. Důležité je 

dokázat tyto zněny pomocí zejména ÚPD prognózovat a zejména pomocí ÚPD připravit 

opatření, jak negativní vlivy urbanizace z hlediska nakládání se srážkovými vodami 

řešit. Je nutno upozornit na tento problém a pomocí SW zařízení, tedy sofistikovaně 

tento problém uchopit a popsat jej. Jedině multidisciplinární přístup k dané problematice 

může umožnit odpovědně dále zabezpečit adekvátní kontrolu urbanizovaného území i 

z hlediska udržitelnosti jeho rozvoje. Pro posuzování lokalit z hlediska udržitelného 

rozvoje je důležité posuzovat prvky a jejich vývojové prognózy v čase. Nabízí se i to, že 

realizace průzkumů lze provézt pomocí vhodných SW nástrojů.  

Nekomplexní plánování a následná, nedostatečně připravená realizace dopravních 

staveb způsobuje mnoho dalších problémů, které si ve fází koncepční, předprojektové a 

projektové a taky realizační, zatím téměř nikdo neuvědomuje, nebo si budoucí problémy 

(problémy příštích generací) nepřipouští. Dílčí závěr, je pak takový, že následné 

problémy se změnou odtokových poměrů způsobených dopravními stavbami se buď 

neřeší, nebo se řeší jen improvizovaně (kompenzace chyb již v projektové a 

předprojektové fázi je efektivnější; obecně platí známé pravidlo, že čím dříve se reaguje 

v životních cyklech staveb na změny, tím jsou konečné finanční náklady na přímé řešení 

problémů, jejich následků, menší).  

 Z provedené rešerše dostupných informačních zdrojů a průzkumů modelových 

území se pak jeví jako důležité přednostně řešit absenci nástroje pro celkovou kontrolu 

stavu urbanizovaného území i z hlediska vlivu dopravních staveb na odtokové režimy 

(nabízí se k tomu použít existujících metod a SW- nástrojů pro modelování chování 

složitých dynamických systémů) a dále prověřit použitelnost existujících SW- nástrojů 

pro hydraulické posuzování kanalizačních sítí též pro sítě místních komunikací, 

fungujících jako náhradní kanalizace v případě přetížení kanalizace klasické. 
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3 Cíle disertační práce a pracovní hypotézy 

3.1 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. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

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. 

 

3.2 Hypotézy  

Hypotéza č. 1: 

Je žádoucí a lze vhodně upravit stávající požadavky na návrhové parametry dopravních 

staveb a jejich trasy, popřípadě vymezit jejich hierarchii?                                           

   Například, jde o parametry:  

-Poloha trasy dopravní stavby ve vztahu k poloze rozvodnic a poloze trasy koryta 

vodních toků. 

-Maximální podélný sklon nivelety železniční v závislosti na provozních 

parametrech (např. největší sklon se stanovuje v závislosti na největší hmotnosti a 

rychlosti vlakových souprav, z důvodu jejich bezpečného zastavení a rozjetí atd.). 

-Sklonové poměry v závislosti na poloze provozních objektů na trase (např. 

sklonové poměry musí být zkombinovány s umístěním železničních stanic, zastávek, 

tunelů, železničních přejezdů, míst; kde dochází ke kolizím s jinými druhy dopravy, 

nebo jinými přidruženými stavbami apod.). 

-Sklonové poměry v závislosti na vodohospodářských parametrech území (např. 

sklonové poměry dopravních staveb, rovněž jsou ovlivňovány vodními toky a úrovní 

hladiny podzemní vody, způsoby odvodnění železničního tělesa apod.). 

-Odpor proti pohybu dopravních prostředků: trasa koleje má mít konstantní odpor 

s tím, že na tento odpor má vliv např. sklon koleje, změny směru kolejí, tunely atd. 
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Hypotéza č. 2: 

Lze usilovat o ucelený návrh z hlediska minimalizace negativních vlivů 

dopravních staveb na odtokové poměry v území a z hlediska udržitelného rozvoje 

dopravních staveb? 

Pracovní hypotéza: Lze schematizovat urbanizované území s dopravními 

stavbami a dalšími důležitými prvky pro účely simulace chování složitého dynamického 

systému užitím SW nástroje MDM?  Pracovní schéma systému urbanizovaného území 

s dopravními stavbami – PSSUÚ viz obr. 2. 

Navrhovaný strukturovaný model systému urbanizovaného území s dopravními 

stavbami obsahuje tyto základní prvky:   

-Dopravní stavby (v závislosti typu DS) 

-Tvar tělesa a typ konstrukce (dopravních staveb) 

- Odvodňovací systémy (dopravních staveb) 

- Povodí, vodní prvek a morfologie terénu  

- Externality 

Tyto, výše uvedené prvky či subsystémy jsou součástí modelu (viz obr. 2) pro 

simulaci chování změn odtokových poměrů v území vlivem dopravních staveb.  

.  

 Hypotéza č. 3 

Lze za pomoci SW nástroje, který pracuje na bázi CAD systému a není zároveň 

klasickým grafickým programem (pro projekční činnost apod.) charakterizovat a 

zkoumat reálnou situaci, kdy síť místních komunikací funguje jako zvláštní druh 

kanalizace? Je možné zkoumat jev, kdy síť místních komunikací funguje jako zvláštní 

druh kanalizace programem SiteFlow firmy Aquion s.r.o.? Lze program vhodně 

interakčně podporovat tak, aby umožníl jednotlivé úseky charakterizovat pomocí 

importovaných reprezentativních fotografií (mohou identifikovat parametry 

zkoumaných úseků a jejich vlastnosti)?  Lze za pomocí SW nástroje posoudit každý 

konkrétní reálný případ?  
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Je možné za pomocí kompenzačních opatření viz [24], [25], jako je např. užití 

specifických stavebních objektů, retenčních nádrží apod., zabezpečit nápravu? 

• Lze retenční nádrží se stálou hladinou, minimální stálou hloubkou 0,9 m, 

s přítokem i odtokem, s výtokovým objektem s bezpečnostním přelivem a svahy, které 

jsou zatravněny a se zpevněným dnem sofistikovaně realizovat nápravná opatření? 

• Lze retenční nádrží bez stálé hladiny (suchým poldrem), kompenzovat 

negativní jevy, kterými dopravní stavba působí na změny odtokových poměrů? Kdy tato 

nádrž má přítok i odtok, který je ve své podstatě funkční jen do doby dosažení 

maximální hladiny v nádrži, svahy nádrží bývají zatravněny. Příklad realizace takovéto 

suché nádrže je na obr. 10. 

Obr. 10: Suchá retenční dešťová nádrž obchvat Příbora R48 

Zdroj: Autor 
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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) nekonvenčně prezentovány na specifické stavby, kterými 

DS rozhodně jsou. Aplikace MDM na DS nebyla dosud provedena (uplatněna, 

odzkoušena), je novým přínosem. 

Využitím MDM je podstatné udržet pod kontrolou přípustné stavy změn 

v závislosti na čase. SW nástroj je rovněž uzpůsoben na simulaci chování SDSUÚ při 

variantních podmínkách zadání (pro různé modelové situace), včetně sledování 

externích vlivů (např. vlivu disponibilních finančních zdrojů k řešení problémů). Je 

možné charakterizovat a parametrizovat a číselně ohodnocovat vazby, popřípadě 

stanovit podmínky, kdy reálně mohou dané vazby působit.  Program umožňuje 
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sledování hodnot standardů jednotlivých parametrů ve skladbě dle modelu vytvořeného 

speciálně pro potřeby řešení v rámci DIP, viz obr. 2. Detailnější popis SW nástroje 

MDM je vysvětlen a charakterizován v příloze č. 4, je zde popsáno rovněž programové 

prostředí SW MDM apod. 

 Důležitý je monitoring v prvotní fázi sledování faktorů přímých i nepřímých 

projevů poruchových stavů apod. Následné sledování stavebního díla v exploatační fázi 

stavby je důležité z hlediska včasné identifikace poruch apod. Monitoring přímých i 

nepřímých projevů poruchových stavů následně minimalizuje náklady na jejich 

odstranění. Prvotní fázi programu, tj. monitoring sledovaných faktorů, je obvykle 

možné realizovat pořízením fotodokumentace před zahájením a v průběhu realizace 

sledovaného díla. Tímto postupem, lze např. eliminovat dodatečné investiční náklady a 

problémy v závěrečné fázi realizace a následně ve fázi exploatační. Specifický 

monitoring dopravních staveb lze doporučit v povodích, kde jsou přirozené odtokové 

poměry ovlivňovány dopravními stavbami a je tam vysoké riziko vzniku i povodňových 

situací. Tento monitoring v exploatační fázi je důležitý např. i pro systém včasného 

varování obyvatelstva v době povodní (tento systém je založen na kamerovém 

monitoringu, na elektronických snímačích hladiny apod.). Monitoring v exploatační fázi 

životního cyklu stavby je většinou zajišťován pomocí dálkového přenosu dat pomocí 

modemu GPRS technologie. 

 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. 
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 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 

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 
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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 

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. Provézt hodnotovou analýzu je nutno provézt před 



44 

 

tím, než je započato s prací se SW MDM. V případě DIP se jedná o analýzu standardů 

jednotlivých prvků složitého modelu, jakým urbanizované území s dopravními stavbami 

je. Cílem analýzy je sjednotit sledované prvky, které mají různé MJ tak aby byly 

všechny sledované prvky hodnotově sjednoceny. U ekonomických úloh se výstupy 

sjednocují cenové měrné jednotky. V případě DIP, nebo jiných složitých úloh, je 

hodnotové sjednocení ve formě bezrozměrného čísla, které vhodně usnadní práci se 

složitými modely. Tento krok je nutné provézt, neboť složitý model je tvořen 

heterogenními prvky. 

  

V rámci hodnotové analýzy při využití týmu respondentů se obvykle uplatňuje 

intuice, sekvenční analytické úvahy apod.  

 

 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 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. V kombinaci s MDM, který 

umožňuje práci s technicko-ekonomickými daty a umožňuje simulovat chování prvků 
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v čase, zejména jejích jednotlivých standardů. Může sloužit pro různé druhy 

inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, NTL a STL plynovody, závlahové systémy, 

drenáže a teplovody). 

 Knihovní prvky jsou editované již při tvorbě SW a jsou snadno přístupné, každý 

knihovní prvek je charakterizován řadou parametrů (materiál stoky, dimenze stoky, 

parametry hydraulické apod.). Velkou výhodu je, že lze již základní knihovní prvky 

editovat tak, aby bylo možno pomocí nich charakterizovat stavy, které se v realitě 

vyskytují. 

 

Členění programu SiteFlow: 

  SiteFlow – vodovod 

 SiteFlow – kanalizace 

 SiteFlow – DXF 

 SiteFlow – DMT (digitální model terénu) 

 SiteFlow – Polygony (od novějších verzí) 

SiteFlow- WMS (web. maps systém) 

 

Základní prostředí programu SiteFlow je Vodovod a Kanalizace ostatní licence 

vylepšují a zkvalitňují práci s programem, mohou pracovat i samy o sobě, ale bez báze 

vodovod nebo kanalizace je využití blízké nule a je prakticky k ničemu. SiteFlow DXF 

umožňuje propojit a importovat data z formátu DXF do programu SiteFlow, je možno 

kopírovat a přesouvat celé hladiny z formátu DXF, tj. lze připojit prvky vytvořené 

v CAD prostředí. Samotný program rovněž disponuje možností editace (editace na bázi 

CAD), avšak editace v tomto programu není snadná a závěrem velmi vhodně doporučuji 

většinu tvorby modelu realizovat v AutoCADu a následně v SiteFlow, následně pak 

pracovat již jen se SiteFlow s programovými prvky apod. SiteFlow DMT, je licence, 

která umožňuje tvorbu digitálního modelu terénu, musí být nahráná do programu 

seznam souřadnic (x, y, z), souřadnice lze importovat z programu DXF a XLS souborů. 
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SiteFlow- WMS (web maps system) tato služba umožňuje importovat data z veřejných 

mapových služeb. Tato licence vhodně interaktivní práci se SiteFlow a práce je 

čitelnější a názornější. Ve skutečnosti tato funkce umožňuje širšímu okolí pochopit 

samotnou práci s tímto programem. Lze vhodně navolit mapový podklad jako základní 

vrstvu a tím je vhodná kontrola prostorového umístění při práci s programem apod. tím 

disponuje možností importovat ortofotomapu, katastrální mapu nebo jiné mapové 

podklady z: 

www.cuzk.cz 

http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx 

http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp 

 

http://ags1.geology.cz/ArcGIS/services/wms/HG1mil/MapServer/WMSServer 

http://ags1.geology.cz/ArcGIS/services/wms/HG200K/MapServer/WMSServer 

 

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_t_podklad/mapserver/

WMSServer 

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_RETM/mapserver/W

MSServer 

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_II_vojenske_mapova

ni/mapserver/WMSServer 

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapova

ni/mapserver/WMSServer 

http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5V_PUB/WMService.aspx 

http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx 

http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5_PUB/WMService.aspx 

Editace dat se utváří v podélném profilu zkoumaný sítí. Program umožňuje spustit 

výpočet v průběhu tvorby modelu a tedy odhalit chyby v sítí již při tvorbě modelu. Při 

pasportizaci stávající sítě lze při kvalitních vstupních datech stanovit příčiny poruch 

nebo havárií na této síti. Program počítá ustálené a časově proměnné proudění. Program 

pracuje na několika na sobě nezávislých ale funkčně se doplňujících úrovních, některé 

funkce se doplňují, ale jsou schopny nezávisle na sobě pracovat.  Dále je možno počítat 
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jednotnou, oddílnou kanalizační soustavu, proudění v korytech uzavřených i otevřených 

v kanalizačních řádech různých profilů, obsažených v knihovních nástrojích, dalším 

stupněm práce se SW SiteFlow je tvorba vlastních knihovních prvků apod., platí ovšem 

již několikrát zmiňované pravidlo a podmiňující prvek, že čím dokonalejší systém nebo 

soubor připravených vstupních dat (zejména z kvalitně a koncepčně připravené 

pasportizace) tím je jednoduchá práce se SW.  Program je uzpůsoben pro exporty a 

importy dat. Je kompatibilní s MS Office a dalšími programy ve formátu dxf. Program 

pracuje s podélnými sklony stok. Program je kompatibilní s webovými mapovými 

portály. A ve finále funguje jako 3D model. V průběhu stoky lze měnit profily stok na 

kanalizační síti. Dále lze sledovat průběhy plnění stok v závislosti na podélných 

sklonech stok. Vhodnou modifikaci tohoto programu lze docílit toho, že za určitých 

okolností lze programové zařízení SiteFlow použít pro simulaci chování toho, kdy 

komunikace funguje jako zvláštní druh kanalizace, nebo může fungovat jako náhradní 

kanalizace. Změny v nastaveném modelu lze měnit pouze v uzlových bodech celého 

systému, což je velmi logický prvek, a tím se stává model velice čitelným. 

 

 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 
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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. Při sběru dat je 

důležité respektovat ,,vodohospodářskou typologii“ a reprezentativní členění 

příslušných úseků dopravních staveb. 

Kompletaci vstupních dat pro práci s programem SiteFlow, je nutno realizovat již 

v předprojektové fázi a ve fázích koncepčních prací. Pro práci s programem SiteFlow je 

nutno pracovat s topografickými daty a mapovými podklady, tyto podklady jsou 

dostupné z webových portálů, viz kap. 4.6. Dalším nutným podkladem, je dokonalá 

pasportizace území se zákresem podílů zpevněných a nezpevněných ploch a s jejich 

podrobnou charakteristikou. Z topografických dat se pak jednoduše odvodí rozměrové a 

sklonové parametry zkoumaného území. Dle potřeb SW SiteFlow. 

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 
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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. 

Evidenční list může svým vhodným členěním sloužit k tomu, že evidenční list 

charakterizuje konstantní hodnotu sledovaných prvku na vhodně stanovených 

definičních úsecích (25 m, 50 m, 100 m, 150 m, apod.). Pří různorodosti (místních 

specifických poměrů, které panují na stavbě) sledovaných parametrů, lze vhodnou 

interpolací stanovit reprezentativní hodnotu sledovaného parametru, který bude 

charakterizovat daný úsek a tedy evidenční list části stavby. Forma a podoba  

,,Pracovního evidenčního listu“ je uvedena v příloze č. 3. 

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. Pasportizace a následná evidence sledovaných dat a parametrů 

usnadňuje přístup k informacím daných správců dopravních staveb a apod. Přístup ke 

kvalitně evidovaným datům, urychlí řešení problematických událostí (nehody, poruchy 

aj.). Pasport usnadňuje plánování údržby dopravních staveb (její plánování, identifikace 

míst údržby). Pomocí pasportu se plánují opravy, investiční akce apod. Pracovní 

evidenční list viz příloha č. 3 je vytvořen potřebám této DIP zejména pro zatřídění a 

evidenci dat pro software, který následně s těmito daty pracuje. Pasportizace slouží 

k uchování dat o dopravní stavbě, při opravách pak jednoznačně popisuje zásadní 

konstrukční detaily a usnadňuje přístup k materiálovým položkám, které je nutno při 

opravách a rekonstrukcích obnovovat. 
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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. 

Železniční stavby a liniové železniční stavby jsou při nezapuštěném kolejovém 

loži obvykle odvodněné zpevněnými příkopy, ta jsou realizovány z příkopových tvárnic 

TZZ3 viz obr. 11 a TZZ4, melioračními žlábky, příkopovými žlaby (UCB 0, UCH 0, J 

apod.). Funkčnost příkopových tvárnic je, jak prokazuje praxe, závislá na údržbě a při 

nepravidelné údržbě se již po jednom roku používání tvárnice zanášejí sedimenty a 

náletovými rostlinami. A srážková voda tedy neodtéká, ale částečně se vsakuje, nebo se 

zdržuje v odvodňovacích žlabech tvárnic. Tyto žlaby jsou ukončeny lapačí splavenin, 

horskými vpusti a vyústními objekty. Při nezapuštěném kolejovém loži, se rovněž 

používají podélné trativody, ty jsou tvořeny propustným materiálem a perforovanými 

PVC troubami. 
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Obr. 11: Příkopová tvárníce TZZ3 

Zdroj: http://www.ekobet.cz/betonove-vyrobky//Prikopova-tvarnice-TZZ-3 

 

Při zapuštěném kolejovém loži, tedy v obvodech železničních stanic a 

zastávkách, je odvodnění železničního svršku a spodku provedeno prostřednictvím, 

podélných vsakovacích žeber, ty jsou tvořena propustným materiálem frakce 11-22, 

nebo 8-16, v němž je uložena perforovaná drenážní trubka DN 150, DN 200, DN 250; 

vzájemné propojení jednotlivých drenážních větví křížících samotné koleje je 

provedeno příčným svodným potrubím neperforovanou trubkou stejného DN chráněnou 

betonovým krytem7. Vše je odděleno od okolní zeminy a konstrukčních vrstev 

železničního svršku a spodku separační geotextílií příslušných vlastností dle TP. 

Zaústění perforovaných drenážních trubek je provedeno do blízkých vodotečí 

prostřednictvím vyústních objektů v kombinaci s lapači splavenin a horskými vpustmi, 

popřípadě do místních kanalizačních systémů dané obce, záleží pak na individuální 

dohodě investora a správce dané kanalizační sítě obce. V současně platných předpisech 

ČD, zejména [4], se neobjevují odkazy na umisťování vsakovacích a retenčních objektů 

na odvodňovacích zařízeních železničního spodku. 

 

 

 

 

7
 ČD S 4 ŽELEZNIČNÍ SPODEK. SŽDC s. o.  Praha 2008 
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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 [17], [18], [19]. Někdy se upravují jen problematické úseky (např. 

pro nadměrný podélný sklon vozovky). Důležité je též hledisko samotného provozu 

stavebních strojů při výstavbě. 

Konstrukce silničních těles jsou odvodněny, zpevněnými nebo nezpevněnými 

příkopy, popřípadě trubními soustavami (kombinace uličních vpustí, a trubního vedení).  

U dopravních staveb silničních na rozdíl od staveb železničních je samotná trasa a 

přilehlé objekty vždy tvořena zpevněnou plochou, fungují jako zvláštní kanalizace. Na 

rozdíl od staveb železničních jsou spádové poměry v podélném směru větší, a jsou tedy 

snáze koordinovány se spádovými poměry odvodňovacích systému. 

Hlavní rozdíl mezi silničními a železničními stavbami je v tom, že silniční stavby 

jsou odvodněny vpustmi a následně transportním gravitačním potrubím, železniční 

stavby jsou odvodněny podélnými jímacími systémy (podélnými trativody, podélnými 

příkopy apod.). 

 

Současné způsoby a zásady odvodnění dopravních staveb spočívají v co 

nejrychlejším odvádění vody z povrchu dopravních staveb a následně z okolí těchto 

staveb samotných. Zaústění prostřednictvím vyústních objektů do vodotečí, nebo 

místního kanalizačního systému. Negativní vlivy spočívají v zatěžování kanalizace a 

vodotečí vodami, které nikdy kapacitně kanalizační systémy a vodní toky takto 

nezatěžovaly. Velkým negativem je zvýšené riziko zrychleného odtoku vody z území a 

tím zvětšení rizika vzniku ,,bleskových povodní“. Jiným dalším potenciálním rizikem je 

trvalé snížení hladiny podzemní vody v území (dochází k velkým ekologickým škodám; 

poklesem h.p.v.) Z hlediska bezpečnosti provozu na dopravních stavbách existuje 

nebezpečí, že v případě havárie se přepravované nebezpečné náklady a provozní 

kapaliny rychle dostanou do vodních toků popř. do kanalizace apod. 
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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 [17]. 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. Tento stav může nabízet i pozitivní vlivy 

působení, může pomáhat odlehčením přetížené kanalizační stoky jednotné i oddílné 

kanalizace v intravilánech sídel. V kombinaci s vhodnými způsoby odlehčení sítě 

místních komunikací ve fázi kdy působí uliční sít jako zvláštní druh kanalizace 

(zejména by se jednalo o průlehy a jiná opatření spolu se suchými poldery 

v intravilánech a extravilánech by vznikl velmi užitečný způsob, jak eliminovat 

přívalové srážky zejména v sídelních oblastech). Nebo v území, kde je riziko vzniku 

povodňových situací v území v blízkosti dopravních staveb. Tento jev, kdy komunikace 

funguje jako zvláštní druh kanalizace, je velmi nebezpečný zejména pokud komunikace 

je trasována po spádnici a taky pokud vede dnem údolí. Poté působí jako významný 

kolektor pro srážkové vody.   
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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. 

 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
. 

 

 

______________________________________________________________________ 

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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Velmi důležité je upozornit na způsob realizace dopravních staveb v intravilánu, 

v zemích kde vznikla průmyslová revoluce tedy na Anglii. V průmyslovém centru a 

velmi hustě osídlené oblasti což je centrální část, je konstrukce železničních staveb 

umístěna nad zem. V první polovině 19. století byla železnice v intravilánech a 

inundačních územích umístěna na klenuté viadukty z cihel nebo kamenných bloků. 

Tento způsob konstrukce umožňoval použít průběžné kolejové lože, což je velice 

vhodný způsob řešení nenáročný na údržbu, produkce hlukových emisí je pak 

nesrovnatelně nižší apod. Takovýmto způsobem řešení se oddělily jednotlivé druhy 

dopravy. A dále železnice neruší provoz města. Tohle řešení je taky realizováno 

v extravilánu, kde netvoří bariéru rozlivu vod, při povodňové situaci. Tohle řešení je 

charakteristické pro městská sídla s velkou průmyslovou tradicí. Dle technických 

možností dané doby, se inundační oblasti, kde bylo nutno překonávat terénní deprese, se 

velmi výhodně používaly klenuté mosty z cihel a kamenných kvádru, popřípadě jejich 

kombinací. Tato konstrukce se vhodně používala ve starověku a středověku a jak lze 

snadno dokázat, tyto konstrukce mnohdy slouží dodnes. Je tedy zjevné, že inundační 

oblasti se musí, výhodně překonávat takovýmto způsobem popřípadě jejich vhodnou 

modifikací viz obr. 12. 

 V centru industriální zóny Curychu West je v obloucích viaduktů realizována 

obchodní galerie. Tohle řešení není finančně náročné na realizaci stavebních úprav. 

Tato nákupní zóna je doplněna gastro zařízeními a tanečními kluby. Těmito stavebními 

úpravami se velmi pozitivně vrací život do center měst a tím nedochází k vylidnění 

centra města po skončení pracovní doby obyvatelstva. Interiér shopping centra je citlivě 

sladěn s rázem viaduktů (beton, kámen, cihla, dřevo). Tento rozlehlý prostor rovněž 

doplňuje funkci tržnice. V současnosti při výstavbě protipovodňových hrází mohou, být 

v pilířích viaduktu umístěna stála zařízení tedy obchody, restaurace a taneční kluby, 

neboť se nenacházejí v inundačním území. 
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Obr. 12: Kidderminster (na obrázku je vidět trasu železnice v intravilánu), 

jednotlivé druhy dopravy jsou vhodně odděleny.  

Zdroj: Autor 
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Obr. 13: Stratford upon Avon, znázornění inundačního území v intravilánu 

Zdroj: Autor 

 

Na obr. 13 jsou názorně odděleny pozemní komunikace vyššího významu od 

parteru, který je ovlivněn možným rozlivem. Silnice je vedena na viaduktu a tedy 

nebrání rozlivu vodních toků, tak jako by tomu bylo u násypu. Při povodňové situaci 

dochází k zátopě v tomto případě jen zpevněných ploch pro parkování osobních 

automobilů. Dále je v inundačním území zóna pro volnočasové sportovní aktivity. 

Z toho vyplývá, že se minimalizuje riziko vzniku škod, neboť výše uvedené zařízení lze 

velmi rychle přemístit, ovšem je nutno mít propracované systémy včasného varování 

před vznikem povodňových situací. 
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Obr. 14: Stratford upon Avon Systém vodních cest umožňuje vhodnými 

technickými prvky trasovat vodní cesty do parteru centra měst 

Zdroj: Autor 

Z obr. 14 je zjevné taky, že síť místních vodních cest v intravilánu (taky 

komunikaci ve své podstatě), funguje jako zvláštní druh kanalizace. Zejména zpevněné 

plochy jsou vyspádovány směrem k vodní cestě. Vysoce sofistikovaný systém vodních 

cest s napojením na splavné řeky, funguje jako odlehčovací prvek pro jednotnou nebo 

oddílnou kanalizaci jak v intravilánu tak extavilánu. Systém vodních cest je vodou 

dotován zejména taky melioračními odvodňovacími zařízeními, tak aby plnil více 

funkcí najednou. Systém vodních cest plní funkci recipientu pro odvodňovací prvky 

zemědělské půdy, plní funkci komunikace, má reteční funkci a neposlední řadě funguje 

jako zdroj vody určené pro závlahu půdy.  Při realizacích projektový dokumentací ke 

kanálu Odra-Dunaj-Labe, se počítalo se stavbami pro jímání vod, jako s prvky které 

budou udržovat hladinu v obdobích se srážkovým deficitem. Z obrázku vyplývá, že 

přístaviště v centru měst, které je dotováno srážkovou vodou z center měst ve svém 

podstatě funguje jako nástroj, který zlevňuje výstavbu kanalizačních systému v daném 
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městě a funguje jako odlehčovací prvek kanalizačnímu systému v sídlech. Tedy 

výsledek je stejný nebo podobný, jako u systému kořenových vsakovacích systémů. 

Historickým vývojem, kterým dopravní stavby procházely, byly rovněž 

ovlivňovány přirozené odtokové poměry lze posuzovat několika směry zejména změna 

počtu obyvatel na světě, a tedy vznikal požadavek na větší kapacity dopravních staveb, 

zejména se tedy jednalo o větší prostorové nároky na dopravní stavby, narůstala tedy 

míra ovlivnění přirozených odtokových poměrů. Zkapacitňování dopravních staveb je 

důležité z hlediska udržitelného rozvoje dopravních staveb. 

Dalším faktorem, který souvisel s historickým vývojem, je technologický pokrok. 

Zejména se jedná o změnu technologií realizace dopravních staveb a změna 

technologických postupů a změna koncepce v technickém řešení dopravních staveb. 

V základních charakteristikách se jednalo o změnu v technologiích při zemních pracích, 

možnost za pomocí technického vybavení realizovat přesuny hmot na zemní tělesa. 

Dále se jedná o změnu povrchu silnic, podíl povrchu kde dochází k nulovému vsaku, se 

radikálně zvětšoval. Nárokem na vyšší rychlost docházelo k razantnějším zásahům 

dopravních staveb do území a taky do přirozených odtokových poměrů. Velmi důležité 

je upozornit na pozitivní vliv viaduktů oproti násypovým konstrukcím (ty tvoří bariéru 

vodním tokům a zabraňují změnám vodních toků) a oproti konvenčním příhradovým 

mostním konstrukcím (zdroje hlukových emisí v intravilánech apod.). 

 

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. 
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6.4  Definice ,,odtokového chaosu“ 

Definice a charakteristika ,,odtokového chaosu“ je experimentálně stanovena 

v příloze 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. 15.  

 

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. 
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Obr. 15: 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. 16: Atlas vodních toků povodí Odry řeka Lučina 

Zdroj: http://www.pod.cz/atlas_toku/mapy/17_a4_lucina.jpg 
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Obr. 17: Podrobná situace obce Dolní Domaslavice 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

V obci Dolní Domaslavice v současné době probíhá realizace stavby kanalizace 

oddílné. Z důvodu členitosti terénu a nerovnoměrného rozdělení zástavby je kanalizace 

gravitační v kombinaci s tlakovou kanalizací. Obec Dolní Domaslavice se nachází na 

jiho-východním břehu vodní nádrže Žermanice. Kanalizace po realizaci bude řešit 

pouze splaškové odpadní vody. Dešťovou vodou se projekt pro stavební povolení 

nezabýval, jen okrajově je v projektu řešeno zatrubnění silničního příkopu. Nově 

navržená kanalizace není řešena jako uzavřený systém, systém gravitačních a 

výtlačných stok je prostřednictvím konečné výtlačné stoky napojen na stávající 

kanalizační síť v sousední obci Soběšovice, kterou provozuje SmVaK Ostrava a.s. Lze 

tedy konstatovat, že stavba kanalizace v obci Dolní Domaslavice nereaguje na problém 

nakládání se srážkovými vodami, i přesto že tato stavba má z profesního hlediska 

nejblíže k řešení dané problematiky. Nejdůležitější poznatek je ten, že při povodňové 

situaci na konci května 2010 došlo v této oblasti k půdním sesuvům a tedy nakládání se 

srážkovými vodami je velmi akutní problém. Tento problém s půdními sesuvy je vázán 

na různé faktory, které tento jev podmiňují apod. Situace vodních toků a vodních nádrží 

je znázorněna na obr. 16, jedná se o dosti složitou situaci, která je charakteristická pro 

danou (podhorskou) oblast viz obr. 17. 



65 

 

Obr. 18: Zájmové území obce Dolní Domaslavice- detail se znázorněním uliční sítě 

a odkazem na sesuvné území 

Zdroj: www.google.cz/maps/ 

 

 

Modelový příklad č. 1 viz obr. 18, 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. 18. 
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Obr. 19: Ukázka programového prostředí SW SiteFlow 

Zdroj: Autor 

 

Při prvotním zpuštění SW SiteFlow, je v programu obsaženo množství ikon, které 

nabízejí jednotlivé úkony. V horní části je základní menu, které nabízí práci 

s programovým souborem. Dále jsou zde uvedeny základní úkony pro práci 

s programem a s programovými licencemi. Každý model je tvořen uzly a úseky, které 

spojují uzly. Uzly jsou body v síti, kde se mohou měnit parametry (směrové, sklonové, 

profily, materiálové apod.). Základní struktura programu je zobrazena na obr. 19, jsou 

zde zobrazeny základní prvky, což jsou uzly a úseky. 
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Obr. 20: Detail programu SiteFlow, propojení s WMS 

Zdroj: Autor 

 

Na obr. 20 je znázorněna interaktivita programu SiteFlow, jedná se o licenci SiteFlow WMS 
(web maps systém) tato licence SW umožňuje propojit veřejné mapové systémy s programem 

SiteFlow. Tato licence umožňuje vizuální kontrolu při práci s programem a umožňuje taky 
stanovovat podíly zpevněných a nezpevněných ploch, tato služba však vyžaduje spojení PC 
s internetem, pomocí kterého si program načítá mapové podklady. Je důležité však upozornit 
na možnost import (fotografií, obrázků a uložených náhledu map). A tyto fotografie a obrázky 
lze načíst k programu SiteFlow a pomocí této interaktivní výbavy programu lze v průběhu 
práce s programem kdykoliv mít přístup k tzv. ,,passportizaci pomocí fotografií”. 

. 
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Obr. 21: Detail programu SiteFlow detail práce s vrstvami 

Zdroj: Autor 

 

Na obr. 21 je znázorněn popis vrstev, s kterými program pracuje. Velmi důležité, 

je si vytvořit kvalitní a reprezentativní model. Důležité je diferencovat si hladiny již 

v DXF prostředí a následně cely model si importovat do SiteFlow. Velmi pozitivně se 

rozložení vrstev přenese do SiteFlow. Jednotlivé licence programu SiteFlow se následně 

umisťují jako samostatné vrstvy. Jednotlivé vrstvy lze vypínat a aktivovat dle potřeby 

řešeného problému.  
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Obr. 22: Detail práce s podélnými řezy 

Zdroj: Autor 

Obr. 22 znázorňuje další možnost programu SiteFlow, editaci a práci s podélnými řezy. 
Podélné řezy lze tvořit kterýmkoliv úsekem modelu. Důležitým faktorem je spojitost modelu. 
Podélné profily velmi vhodně usnadňují kontrolu výškových parametrů sítě a samotného 
modelu v MDM. Programová nabídka ,,Manažer profilů”nabízí možnosti úpravy modelů 
v průběhu řešení. 
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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. 23. 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. 
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Obr. 23: Základní výstup simulace s užitím MDM - průběh standardů jednotlivých 

prvků modelu PSSUÚ 

 Zdroj: Autor 

 

V sestaveném simulačním modelu PSSUÚ se např. u prvku ,,dopravní stavba” jedná o opravy 

konstrukčních vrstev dopravních staveb. U železničních staveb může jít o výměnu kolejového 

roštu popř. jiných částí železničního svršku, o sanaci konstrukčních částí železničního spodku, 

u silničních staveb se jedná například o výměnu obrusné vrstvy silnice, sanaci zemní pláně, o 

opravy a čistění propustků dopravních staveb apod. Při takovémto sledování standardů může 

jít např. o jednorázovou opravu finančně značně náročnou (v těchto případech potřebujeme 

informaci, že se jedná o jednorázovou opravu s periodou cca 20 let, případně v interakci 

s jiným prvkem modelu se tato doba mění, zaleží na konkrétním řešeném případu). V případě 

periody jedno-leté se u železničních staveb jedná o tzv. úpravu GPK (úpravu geometrické 

polohy koleje metodou přesnou tj. strojním podbitím), u silničních staveb se jedná o frézování 
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části obrusné vrstvy v místě poruch a oprav výmolů na povrchu komunikací. Průběhy 

standardů jsou znázorněny na obr. 23. 

U prvku ,,odvodňovací zařízení“ se jedná a opravy případně údržbu. Zde 

plánovaná údržba ,,odvodňovacích zařízení“, zvyšuje hodnotu standardu prvku. SW 

nástroj MDM, tedy nabídne informaci, že se standard tohoto prvku zvětšuje. Může se 

jednat o čištění příkopů od sedimentu, proplachování kanalizace dopravní stavby 

čistícím vozem, čištění česlí apod. V případě periodicity oprav řádově p= 0,5 se např. 

jedná o úpravu nivelety dna odvodňovacích příkopů apod., případně o výměnu 

zničených a zdeformovaných prvků. 

Prvek ,,tvar tělesa dopravní stavby“ byl posuzován s pomocí PSSÚU z hlediska 

zásahů dopravní stavby do přirozených odtokových poměrů. Číselnou hodnotou 

(standardem) je charakterizován tvar dopravní stavby z hlediska míry ovlivnění 

přirozených odtokových poměrů v území. Tento prvek má rovněž vliv na další prvky 

modelu viz příloha č. 1 PSSÚU a obr. 2. Z toho následně vyplývá množství a hodnoty 

zásahu do prvku, neboť různá tělesa mají jiné nároky na údržbu.  V tomto případě se 

může jednat o prověření postupů trasování dopravní stavby prostřednictvím identifikace 

změn přirozených odtokových poměrů v území v závislosti na tvaru dopravní stavby. A 

dále též vlivu tvaru dopravní stavby na udržitelný rozvoj urbanizovaného území. Prvek 

,,tvar tělesa dopravní stavby“ a jeho subprvek tunel a další subprvek viadukt či most, se 

jeví dle vyhodnocení dat poskytnutých respondenty v expertním dotazníku, jako velmi 

pozitivní řešení z hlediska ovlivnění přirozených odtokových poměrů. Zde je vhodně 

charakterizován pomocí standardu prvek (který je labilní k poruchám a má tedy vliv na 

případnou redukci komfortu užívání; následně může při zanedbání dojít i ke kolapasu; 

současně též charakterizuje míru ovlivnění přirozených odtokových poměrů).   

Prvek vodní tok nebo vztah k povodí je prvek, který je velmi důležitý z hlediska 

ovlivnění přirozených odtokových poměrů v území a též z hlediska stability tělesa 

dopravní stavby zejména ve vztahu k vodnímu toku. V tomto případě se jedná o případ, 

kdy platí: čím je větší povodí, kterým jde trasa dopravní stavby, tím je míra ovlivnění 

přirozených odtokových poměrů dopravní stavbou větší. Nejšetrnější se jeví trasovat 

dopravní stavby po rozvodnicích (šetrnější jak z hlediska míry ovlivnění přirozených 

odtokových poměrů, tak z hlediska ochrany tělesa dopravní stavby). Rovněž je velmi 

důležité sledovat vzdálenost dopravní stavby od vodního toku. Čím je vzdálenost 
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dopravní stavby od vodního toku větší, tím je míra ovlivnění přirozených odtokových 

poměrů menší a bezpečnost tělesa dopravní stavby větší.  

 

Prvek ,,externality“ je charakterizován jako, vnější efekt, který v případě jeho 

nákladu nelze ho od původce vymoci - aktivita způsobuje nazamýšlené náklady nebo 

přínosy jiným subjektům9
. 

 

 

 

 

 

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. Vlastnosti a 

charakteristiky (parametry) dílčích povodí lze zadávat či i měnit v kterékoliv fázi 

zpracování výpočtu: 

 Plocha….……………… plocha dílčího povodíčka [m2] 

n-Imp ………………..…drsnost nepropustných ploch (součinitel drsnosti povrchu)  

n-Perv …………….……drsnost propustných ploch (součinitel drsnosti povrchu)  

 

 

9
 http://business.center.cz/business/pojmy/pojem.aspx?PojemID=905 
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Sklon…….……………. průměrný sklon povrchu terénu [%] 

 Neprop.   ….…………. procento nepropustných ploch v dílčím povodíčku 

 Obrubník (jeho délka).. usměrňuje odtok z povodíčka [m] 

 Srážky…………….……parametry návrhového deště  

s-Imp…………………...počátení retence nepropustné plochy (výška vodní vrstvy)                

[mm] 

s-Perv…………………. počátení retence propustné plochy (výška vodní vrstvy) [mm]  

bez inf………………….podíl ploch bez infiltrace z povrchu terénu 

Prvek povodí je umístěn nahoře v základní nabídkové liště ,, povodí“ se přiřadí k 

uzlu a při tomto procesu se zadají data o povodíčkách viz výše. V průběhu zpracování 

lze uzel opětovně proznačit a pomocí ikony ,,vlastnosti“ údaje editovat, a to tak, aby co 

nejlépe charakterizovaly skutečnost. Dle zkušeností s programem doporučuji zkoumání 

povodíček před zpracováním hydraulického modelu a data o povodích přehledně 

evidovat. 
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Demonstrace průběhu vlastního výpočtu 

 

Obr. 24: Nastavení výpočtu v programu SiteFlow 

Zdroj: Autor 

 

Ikona výpočet je umístěna v základní nabídce programu. Program pracuje 

v reálném čase. Dialolog je zobrazen na obr. 24. Důležitá je doba simulace, ta musí být 

vhodně volena v závislosti na délce doby trvání návrhového deště.  

Dalšími parametry lze rozšířit či i zpřesnit postup výpočtu. Např. se nabízí  

možnost typu volby  infiltrace dle:  

 - Hortona, 

 - Green – Ampta, 

            - SCS křivky 

Dálší možnost volby výpočetní metody: 

 -Steady 
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 -Kinematic Wave Routing 

 -Dynamics Wave Routing 

Samozřejmostí pak je ke stanovení výpočtových průtoků v jednotlivých úsecích 

s využitím principu rovnováhy v každém uzlu (vlastně s využitím zákona o zachování 

hmoty; metoda je často označována jako součtová metoda jedná se 1.Kichhoffův 

zákon).  

 

 

Použité hydraulické výpočty v programu SiteFlow 

Jádrem výpočtové metody, se kterou pracuje program SiteFlow jsou dvě a každé 

jádro pracuje na jiném principu: 

 -EPANET pro proudění ve vodovodech (tlakové proudění)  

-SWMM (Storm Water Model Management) pro proudění o volné hladině, tj. 

proudění v klasické gravitační kanalizaci 

V případě fungování sítě místních komunikací jako náhradní kanalizace jde o 

případ gravitační kanalizace s otevřenými průtočnými profily. V tomto případě je 

využita výpočtová metoda SWMM, která je dále uzpůsobena pro zkoumání a modelaci 

srážkoodtokových režimů. Zohledňuje dobu dotoku v síti, je vhodná pro dlouhodobou 

simulaci odtoku a zkoumání odezvy sítě v závislosti na čase. Program dokáže při 

hydraulickém výpočtu zohlednit i hledisko kvality odpadní vody, je uzpůsoben pro 

zkoumání kvality vody v kanalizaci, což je důležité zejména v urbanizovaném území. 

SW-nástroj SWMM je založeno na práci s dílčími povodíčky. V programu se 

transformují data reprezentativního zatížení srážkovou událostí a na základě toho je 

generován odtok. V každém navoleném časovém okamžiku se generují proměnné 

hodnoty pro množství odtékající vody z každého dílčího povodíčka, průtočného 

množství v jednotlivých úsecích a v celé síti, pro hloubku vody v průtočných profilech a 

pro kvalitu vody. 
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 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 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).   
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Obr. 25: Zobrazení výsledků v programu SiteFlow 

Zdroj: Autor 

 

Obr. 25 je znázorňuje výsledek, ty se mohou vztahovat, pro úsek, nebo pro uzel; 

výsledky tvoří: 

 -hodnoty průtočného množství 

 -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. 25. Z tohoto grafického 

průběhu pak je možno místně rozhodovat situováním kompenzačních opatření, což se 

jeví jako velký přínos SW-nástroje SiteFlow. 
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Obr. 26: Průběh plnění uličního profilu (kanalizačního řadu nebo otevřeného 

průtočného profilu/koryta) srážkovou vodou 

Zdroj: Autor 

 

Průběh sledovaných parametrů je zobrazen v podélném profilu místní komunikace 

(hlavního dopravního profilu) popř. kanalizačního řadu/stoky, příkopu, rigolu apod. 

V nejnižším místě průtočného profilu daného úseku pak je zřejmé, že narůstá plnění a 

tedy dochází k rozlivu, zatížení blízkého recipientu, či k ohrožení okolí. Průběh plnění 

uličního profilu je znázorněn na obr. 26. 
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Z hlediska možností modelování různých provozních situací pomocí SW-nástroje 

(programu) SiteFlow, se jeví jako přínosné posoudit lokality, kde dochází k výskytu 

nekontrolovaných rozlivů, či lokálních havarijních/povodňových situací. Je tedy 

přínosný i v případě posuzování funkce místních komunikací jako náhradní kanalizace a 

dále v případech aktualizace dat stavu ploch s odlišným koeficientem odtoku a jejich 

podílů zastoupení, v případech aktualizace hodnot intenzit návrhových dešťů a jejich 

doby trvání, včetně dat povrchové retence apod. 

 

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

Referenční 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 č. 7, 

s řadou specifických podmínek, řadou zvláštností. Proto se pro účely řešení DIP jeví 

toto zájmové území jako velmi vhodné, dostatečně reprezentativní. 

 Vhodné je řešit dopravní a technickou infrastrukturu a vodohospodářskou 

infrastukturu tak, aby byly ve vzájemné rovnováze a aby se negativně neolivňovaly 

(musí fungovat jejich vzájemná součinnost). Rovněž musí být důsledně zohledněny 

místní poměry a širší vztahy řešeného území ve struktuře dílčích povodí tak, aby možno 

přistoupit k řešení vyskytujících se problémů objektivně a aby byly zohledněny širší 

souvislosti. Pokud se takto přistupuje k řešení maximálně koordinovaně, může být 

usilováno o nápravu nedostatků, o minimalizaci negativních vlivů. Pokud je řešení 

vodospodářské, jiné technické a dopravní infrastruktury prováděno formou improvizace, 

nebo formou provizorního, tj. jakoby dočasného řešení, pak zkušenosti a poznatky 

praxe potvrzují existenci mnoha rizik (je např. následně provizorní řešení tolerováno 

jako podivné definitivní). Ve výhodě jsou pak sídla, která mají příhodnou morfologii 

terénu, hydrologické a hydrogeologické podmínky a kde nedošlo k hrubým prohřeškům 

ve vývoji jejich urbanizace. 
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 Ze stavu správního i katastrálního území obce Průhonice a z překvapivého 

výskytu extrémních povodňových situací pak vyplývá, že je co napravovat. Samotná 

obec se dosti rychle rozvíjela a též i její okolí (ve struktuře dílčích povodí územně nad, 

v bocích i pod intravilánem obce Průhonice). Při detailnějším zkoumání zájmového 

území a jeho okolí je evidentní markantní vývoj v nárůstu podílu zpevněných ploch 

(intenzivní rezidenční a další zástavba, průmyslové haly, dálniční síť atd.). 

Ve struktuře dílčích povodí je zájmové území obce ve střední zóně. Horní, tj. 

pramenní a navazující část povodí Botiče se nachází nad chráněným přírodním územím 

“Průhonického parku“, dolní část povodí Botiče pod dálnicí D1 pak vstupuje do území 

hl.m. Prahy. Lze dále zrekapitulovat v zájmovém území a jeho okolí existující 

odvodňovací systémy: 

- Síť přirozených vodotečí, Botiče a jeho přítoků 

- Dešťová oddílná kanalizace 

-Kanalizační systém dálnice D1 (úsek Praha-Chodov – Průhonice – Čestlice – nová 

mimoúrovňová křižovatka Říčany) 

- Kanalizační systém silničního okruhu kolem Prahy (část nacházející se v povodí 

Botiče a jeho přítoků) 

- Odvodňovací rigoly silničních komunikací směřujících do intravilánu obce Průhonice 

(nátok cizích odpadních vod z extravilánu do intravilánu) 

- Hydrogeologická struktura podzemních vod (nevykazuje v zájmovém území vývěry na 

povrch území)  

 

Hlavním vodním tokem je Botič, Dobřejovický potok, Zdiměřický potok, vodními 

nádržemi jsou Podzámecký rybník a další v Průhonickém parku, Labeška, Bořín a další 

menší v dolní části intravilánu obce. V centrální části obce Průhonice se nachází značně 

meandrující,  a tím i z hydraulického hlediska rizikový úsek Botiče, což lze 

identifikovat jako krizový úsek.   
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Botič pramení v lesích jihovýchodně od obce Čenětice v nadmořské výšce 485 m 

n. m. V části od místa svého pramenu do místa nejbližšího rybníka slouží jako 

meliorační strouha pro odvodnění okolních pozemků. 

Botič vytéká z rybníka u dvora Ovčáry, ležícího jižně od obce Čenětice. Přítoky 

Botiče v jeho horní trase jsou potoky: Osnický, Jesenický a Dobřejovický. 

Morfologicky náleží povodí do území uhřiněvské plošiny, která tvoří součást širší 

pražské kotliny, mírně zvlněné a skloněné k severu, která je omezená hluboce 

zaklesnutým údolím Vltavy a proříznuta mělčími údolími jejich přítoků. Geograficky 

patří území povodí Botiče do několika areálů: pramenní oblast do území středočeské 

pahorkatiny, střední tok do tzv. uhříněvské tabule a dolní tok do areálu pražské kotliny. 

Geomorofologicky tvoří povodí stará předkřídová parovina, mírně zvlněná a 

rozčleněná mělkými dále pak i hlubšími a širšími údolími mnoha potoků. Parovina 

představuje zbytek starého mezozoického povrchu zarovnaného algonkia a paleozoika, 

přetvořeného denudací a erozí, později překrytého mělkými křídovými sedimenty, které 

byly během tercieru a kvarteru sneseny erozí a zachovaly se jen jako malé denudační 

ostrovy na starém podkladu. 

Údolí Botiče (a jeho přítoků) je v horním toku rozevřené, mělké a s realativně 

mírnými svahy, které postupně se zahlubováním přechází do výrazných údolí se 

strmějšími sklony svahů (na dolním toku). Průběh toku je do značné míry ovlivněn 

strukturou a litologií podkladu. Celková délka Botiče je 33,585 km, celková plocha 

povodí 134,849 km2. Průměrný roční srážkový úhrn se pohybuje v mezích 550 až 600 

mm/rok. Průměrný specifický odtok udávaný ČHMÚ Praha činí 4,10 l/s.km2
. Průměrný 

relativní sklon dna Botiče činí 1,1 %, absolutní sklon pak 203,96 m. 

Celková průměrná průtočná kapacita koryta Botiče se jeví příznivě, neboť se 

pohybuje v rozmezí Q10 až Q25. V některých úsecích pak značně meandruje, což 

zhoršuje průtočnost profilu koryta. Botič je ve sledovaném úseku nad obcí Průhonice 

lemován loukami či zalesněnými stráněmi s výjimkou průtoku Kocandou (v případě 

Osmického potoka průtoku Osnicí a Jesenického potoka průtoku Jesenicí), kde mohou 

vznikat jisté problémy, nezpůsobuje celkově případné vybřežení prakticky žádné škody. 

V roce 1989 byla dokončena na Botiči závlahová nádrž „Osnice“ (závlaha 

jahodových plantáží). Za ní následuje rybník Bořín. Na Jesenickém (někdy též 
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označovaném Zdiměřickém) potoku byly zřízeny na sebe navazující (ve Zdiměřicích) 

nádrže, jejichž účelem je mj. zadržet chlorovanou vodu vypouštěnou v havarijních 

případech z Jesenického rozdělovacího vodojemu 1, která tak nevtéká bezprostředně do 

areálu Průhonického parku. Pravostranným přítokem je zde též Dobřejovický potok 

zaústěný do Botiče pod rybníkem Labeška. Rovněž na tomto přítoku byla vybudována 

„nádrž Dobřejovice“, která plní funkci biologického rybníku (hráz této nádrže je 

rekonstruovanou hrází bývalého Mlýnského rybníka). Ostatní vodní plochy (rybníky) v 

areálu Průhonického parku jsou: Podkarasák, Podzámecký, Sádky a Krausovy rybníčky 

(v kaskádě). 

 

Botič má v parku koryto převážně nezpevněné, ale s řadou vybudovaných 

vzdouvacích stupňů (stabilizace koryta, úprava sklonových poměrů, vytvoření rozšířené 

vodní plochy z estetických důvodů apod.). 

Protože je systém vodních ploch (rybníků) parku součástí zvláštní ochrany (a je 

při všem zranitelný prostřednictvím změn vodního režimu v povodí Botiče nad parkem), 

proto je dále přehledně uváděn jejich účel a využití („co je vlastně chráněno? “):  

- V současné době plní rybníky (vodní nádrže, zdrže) funkci krajinotvornou a 

estetickou a spolu s vodotečemi napomáhají k vytváření vhodného mikroklimatu pro 

vzácné druhy rostlin. 

- Dále rybníky poskytují životní prostředí pro rybí obsádku širokého spektra 

druhů jako nedílné součásti fauny areálu parku. 

- Rybníky poskytují vhodné podmínky pro odběr vody k závlahám vzácné 

vegetace. 

- Rybníky mají vzhledem ke svému omezenému technickému vybavení jen 

velmi malou retenční schopnost. 

Charakteristiky rybníků areálu parku: 

Bořín:  průtočný rybník na Botiči s přítokem z povodí o ploše 19,5 km2; vodní plocha 

cca 4,62 ha; možná zátopa zasahuje do lesoparku v bezprostředním okolí; hloubka vody 

u hráze cca 5,5 m; v současné době zabahněný. 



84 

 

Lebeška: průtočný rybník na Botiči s přítokem z povodí o ploše 25,6 km2
 (do 

jeho vzdutí je zaústěn Jesenický potok); vodní plocha cca 3,28 ha;  možná zátopa 

zasahuje do lesoparku v bezprostředním okolí; hloubka vody u hráze cca 4,5 m; v 

současné době značně zarostlý a zabahněný; část vodní hladiny „ustoupila“ zabahnění. 

Podkarasák: průtočný rybník na Botiči s přítokem z povodí o ploše 26,4 km2; z něho se 

část průtoků odvádí pro boční rybníky, napájené náhonem Botiče; vodní plocha cca 0,41 

ha; dělící manipulační objekt je pod zaústěním  Dobřejovického potoka; hloubka vody u 

pevného stupně min. 1,0 m; v současné době neudržovaný, zabahněný. 

Podzámecký: tzv. boční rybník, vpravo od toku Botiče; přítok vody do cca 80 l/s 

relativně složitým systémem s vtokovým požerákem hrazeným dlužemi; odpad ve 

formě otevřeného průtočného profilu s postupně opravovanými úseky; z rybníku je 

možný přímý odběr vody čerpadly pro závlahy BÚ ČSAV a Výzkumného a 

šlechtitelského ústavu okrasného zahradnictví Průhonice; vodní plocha cca 1,10 ha; 

hloubka vody u hráze cca 2,0 m. 

 

Sádky: tzv. boční rybník, vpravo od toku Botiče; přítok vody z Podzámeckého 

rybníku; přímý odpad do Botiče; slouží k pěstování okrasných vodních rostlin; 

průměrná hloubka vody cca 0,7 m. 

Krausovy rybníky: kaskádovitě řazené průtočné rybníky na pravostranném 

bezejmenném přítoku Botiče; vzhledem ke značnému sklonu vodoteče mají charakter 

stabilizační (jsou vybaveny přehrážkami); spádnice příslušného povodí je strmá; povodí 

je převážně zalesněno listnatým lesíkem; slouží jako dočišťovací ochranná nádrž bez 

možnosti manipulace (regulace průtoku). 

V zájmovém území (v povodí Botiče) jsou dále následující vodní plochy (nádrže), 

kromě rybníka Bořín (viz výše): 

-Jesenický rybník (cca 1,52 ha) 

-Rybník (závlahová nádrž) „Osnice“ (cca 2,25 ha) 

Základní hydrologické údaje: Botič (vztaženo k místu vyústění do Vltavy) 

č. hydrologického povodí 134,85 km 
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-Průměrné roční hodnoty: 

- srážky 570 mm/rok 

- rozdíl srážek a odtoku 468 mm/rok 

- odtok 102 mm/rok 

   - odtokový součinitel 0,18 

   - specifický odtok 3,23 l/s.km2
 

   - průtok 0,44 m3
/s 

 

Mimo k. ú. Průhonic se nacházejí vodní nádrže Nový Rybník, a jiné bezejmenné 

vodní nádrže a vodní toky, je zjevné, že výše jmenované vodní nádrže, nebyly ve své 

exploatační fázi odbahněny apod., tak aby byla zvětšena jejich retenční kapacita. Pak u 

těchto vodních nádrží, nelze učinně regulovat odtok. V kombinaci s lokálními 

extremními srážkovými událostmi, není možno včas vytvořit retenční prostor ve 

vodních nádržích, neboť předpovídat tyto srážkové události není snadné. I když je k. ú. 

Průhonic  z více než 50-ti % zalesněno, je paradoxem že okolí k.ú. Průhonic je 

monokulturně zemědělsky využíváno. Z hlediska geologických poměrů, na k. ú. obce 

Průhonice jsou ve velké míře zastoupeny jílovité sedimenty spolu s navážkou jílového 

charakteru o mocnosti až 2 metry a tedy tvoří prostředí, které není vhodné pro 

vsakování. Z toho lze usuzovat, že z historického hlediska sloužily k regulaci odtoku 

vod vodní nádrže. Hladina podzemní vody nebyla v průzkumných vrtech zastižena, 

proto je pak výhodnější provézt pasportizaci studní. 

  Relativně větší pozornost je potřeba věnovat vodním dílům/VD. Péče o ně je 

upravena Vyhláškou MZe č. 471/2001 Sb., o technicko bezpečnostním dohledu/TBD 

nad vodními díly. Zejména je důležitá příloha č. 1 - Kritéria pro zařazení určeného 

vodního díla do kategorie TBD (tato kategorizace I. až IV. je velmi problematická, 

vlastně diskriminační vůči urbanizovanému území, které se nachází v blízkosti menších 

a malých vodních toků). Co je navíc závažné, je to, že podobně není ošetřen TBD 

"úseků vodních toků mezi sousedními vodními díly". Navíc dochází k zadávání péče o 

VD formou smluvního vztahu s mnoha subjekty, což vede k nepřehlednosti. Závažnou 

informací pak je to, že dochází k posunu „dělících profilů“ v provozní péči o vodní tok 
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Botič a Pitkovický potok. Celkově tak zůstává péče o vodní toky a vodní díla málo 

přehledná a tudíž i málo kontrolovatelná. 

 

Dílčí závěr: Prosazovat cíleně uplatnění hospodaření s dešťovou vodou na 

pozemcích nemovitostí v intravilánu obce dle ČSN 75 6780 Využití šedých a dešťových 

vod v budovách a na přilehlých pozemcích, ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 

srážkových vod, TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, ČSN 83 0901 

Ochrana povrchových vod před znečištěním, ČSN EN 1433 (13 6302) Odvodňovací 

žlábky pro dopravní a pěší plochy, na zemědělských plochách v k. ú. Obce, prosazovat 

uplatnění TESm (Technicko-ekonomickou směrnici) III-A-27 Retardace a regulace 

vody na zemědělské půdě. Okamžité výsledky návrhu kompenzačních opatření by bylo 

možné prezentovat pomocí aplikace vhodně modifikovaného programu SW SiteFlow 

viz referenční případ č. 1. 
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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. 27). 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. 27: Graf, kterým by bylo možno rozšířit funkce SW-nástroje MDM 

Zdroj: Autor 

Na obr. 27 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 
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kanalizace, plně 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.  

Jelikož extrémní srážková činnost může nastat v případě, kdy je půda nasycena, 

doporučuji při výpočtu zanedbat povrchový vsak a taky povrchovou retenci, (to 

znamená, že půda je nasycena a retenční objekty jsou naplněny, nejsou tedy schopny 

regulovat průtok na odtoku) kapacitu, a tedy bude bezpečněji převádět extrémní srážky. 

Ve výsledku se též tedy jedná o zpřesnění návrhu propustků (větší dimenze průtočných 

profilů), o zpřesnění návrhu odvodňovacích zařízení (užití kapacitnějších průtočných 

profilů odvodňovacích příkopů, užití většího počtu kanalizačních vpustí a většího DN 

odvodňovacího potrubí apod.). 

 Vhodným kompenzačním opatřením je rovněž uplatnění snahy výpočtově 

(parametry výpočtu) co nejvěrněji charakterizovat skutečné poměry, které jsou v území. 
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Proto navrhuji revizi dat viz tab. 3, zejména hodnot periodicity návrhového deště n, 

hodnot doby trvání návrhového deště t [min]. Zmenšení hodnoty periodicity n a naopak 

zvětšení hodnoty t [min] doby trvání návrhového deště zvětšuje bezpečnost dopravních 

staveb, zlepšuje komfort provozu a chrání recipient před přetěžováním srážkovými 

vodami. Tyto koncepty návrhů představují návrat k přírodě blízkým způsobům 

odvodnění.  

 Vznik lokálních povodňových situací lze charakterizovat odlišným způsobem, 

než v případech vzniku obvyklých povodňových situací. Lokální (regionální, popř. 

rozsahu mikroregionu) povodňové situace vznikají extrémní srážkovou činností 

v řádech hodin (3 až 6 hodin) s úhrny srážek až 100 mm. V reálné situaci mohou tyto 

extrémní případy nastat několikrát do roka, mohou nastat rovněž v situaci, kdy je půda 

po předchozích srážkových událostech plně nasycena. Tyto srážkové události nelze 

spolehlivě předpovídat, jsou závislé na proudění vzduchu, místních podmínkách a 

mnoha dalších faktorech, vyskytují se zejména na místních vodních tocích.  

Vznik konvenčních povodňových situací je vázán na dlouhodobé srážkové 

události řádově 48 až 72 hodin se srážkovými úhrny okolo 110 mm za 24 hodin. Tyto 

srážkové události lze pomocí simulačních modelů ČHMÚ předpovídat a včas připravit 

retenční prostory ve vodních nádržích, pokud jsou ovšem lokalizovány na vodním toku, 

který je ovlivněn prognózovanou extrémní srážkovou událostí. Pokud však nejsou 

lokalizovány vodní nádrže na vodním toku, který je ohrožen povodňovou situací, pak je 

prakticky jediným kompenzačním opatřením aplikace mobilních protipovodňových stěn 

a evakuace osob, zvířat a majetku z povodní ohroženého území apod. 
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Tab. 3: Hodnoty periodicity návrhového deště a doby trvání návrhového deště dle 
ČSN 73 6101 

Periodicita 

návrhového 

deště 

Určení staveb Délka 

návrhového 

deště 

Podle 

n=0,5 Obytná území, centra měst, průmyslové a 

komerční území s kontrolou povodňového 

stavu od přívalových dešťů  

t=15 min ČSN 75 

6101 

čl.5.3.4.12 

n=1 Venkovská území t=15 min ČSN 75 

6101 

n=0,2 Obytná území, centra měst, průmyslové a 

komerční území bez kontroly povodňového 

stavu od přívalových dešťů 

t=15 min ČSN 75 

6101 

čl.5.3.4.12 

n=0,5 Pro mostní objekty t=10 min ČSN 73 

6201 

čl.15.14.3 

n=2 Pro komunikace v extravilánu t=15 min ČSN 73 

6101 

n=0,1 Podzemní dráhy, podjezdy t=15 min ČSN 73 

6101 

čl.5.3.4.12 

n=0,5 Pro předzářez tunelu t=10 min ČSN 73 

7507 

 

 

Návrh úpravy hodnot periodicity návrhového deště a úpravy hodnot doby trvání 

návrhového deště, viz tab. 3, v souhrnu pak je systém kapacitnější, z hlediska nakládání 

s vodami. Návrhy konkrétních úprav hodnot periodicity návrhového deště a hodnot 
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doby trvání návrhového deště jsou v tab. 4. Negativní vliv na přirozené odtokové 

poměry mohou rovněž kompenzovat vsakovací nebo retenční opatření na kanalizační 

síti.  V návrhu úprav v tab. 4 je navržena redukce hodnoty periodicity návrhového deště, 

tedy zkapacitnění odvodňovacích zařízení dopravních staveb.  

Tab. 4 Návrh úprav hodnot periodicity návrhového deště a doby trvání 
návrhového deště 

Periodicita 

návrhového 

deště 

Určení staveb Délka 

návrhového 

deště 

Podle 

n=0,2 Obytná území, centra měst, průmyslové a 

komerční území s kontrolou povodňového 

stavu od přívalových dešťů  

t=15 min ČSN 75 

6101 

čl.5.3.4.12 

n=0,5 Venkovská území t=15 min ČSN 75 

6101 

n=0,1 Obytná území, centra měst, průmyslové a 

komerční území bez kontroly povodňového 

stavu od přívalových dešťů 

t=15 min ČSN 75 

6101 

čl.5.3.4.12 

n=0,5 Pro mostní objekty t=15 min ČSN 73 

6201 

čl.15.14.3 

n=1 Pro komunikace v extravilánu t=15 min ČSN 73 

6101 

n=0,05 Podzemní dráhy, podjezdy t=15 min ČSN 73 

6101 

čl.5.3.4.12 

n=0,05 Pro předzářez tunelu t=15 min ČSN 73 

7507 
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Stávající hodnoty součinitelů odtoku v závislosti na druhu odvodňované plochy a jejím 

sklonu, jedná se o stávající stav. 

 

Tab. 5: Doporučené hodnoty součinitele odtoku dle ČSN 73 6101 

Druh povrchu (kryt) Hodnota součinitele odtoku při 

sklonu plochy 

do 1 % 1 až 5 % nad 5 % 

Plocha s uzavřeným živičným nebo 

betonovým krytem, popř. dlážděný kryt se 

zalitými spárami 

0,90 0,90 0,90 

Plocha s živičným krytem z penetračního 

makadámu 

0,70 0,80 0,90 

Plocha s dlážděným povrchem a se 

zapískovanými sparami 

0,50 0,60 0,70 

Plochy se štěrkovým krytem 0,30 0,40 0,50 

Zelené pásy, louky apod. *) 0,05 0,1 0,15 

Sady, hřiště apod. *) 0,10 0,15 0,20 

Lesy*) 0,00 0,05 0,10 

Strmá zatravněná plocha (sklon 1:2 až 

1:1,5)*
) 

0,50 až 0,70 

*
)
hodnoty součinitelů odtoku platí pro půdy střední propustnosti, pro propustné 

půdy (písek) se zmenšují o 10 %, pro nepropustné půdy (skála, jíl) se zvětšuje o 10 

%. 

 

Navržené úpravy  

 V současné době jsou hodnoty doporučených odtokových součinitelů uvedeny 

v tab. 5. Navržené úpravy hodnot odtokových součinitelů v závislosti na sklonu 

povrchu plochy terénu, viz tab. 6. Návrhy úprav hodnot odtokových součinitelů, 

spočívají ve zvětšení hodnot odtokových součinitelů. V souhrnu pak je systém 

kapacitnější, z hlediska nakládaní s vodami. U ploch s uzavřeným živičným nebo 
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betonovým krytem nedochází k vsaku, a proto je upravena hodnota součinitele odtoku u 

plochy s penetračním makadamem. Navrhuji rovněž navýšení hodnoty součinitele 

odtoku. U dlážděných ploch jsou zapískované spáry ucpány prachovými částicemi, 

proto je vsak spárami redukován, a proto navrhuji zvětšení hodnoty součinitele odtoku. 

Totéž platí u štěrkových ploch, které jsou znečištěny prachovými částicemi, které 

redukují vsak. U zbývajících případů vychází návrh úprav z důvodů nasycení půdy a 

rovněž jejího znečistění prachovými a jílovými částicemi, které redukují povrchový 

vsak. Navržené úpravy hodnot doporučených součinitelů odtoku jsou uvedeny v tab. 6. 

 

Tab. 6: Navržené úpravy doporučených hodnot součinitelů odtoku 

Druh povrchu (kryt) Hodnota součinitele odtoku, při 

různých sklonech plochy 

do 1 % 1 až 5 % nad 5 % 

Plocha s uzavřeným živičným nebo 

betonovým krytem, popř. dlážděný kryt se 

zalitými spárami 

0,95 0,95 0,95 

 Plocha s živičným krytem z penetračního 

makadámu 

0,75 0,85 0,95 

Plocha s dlážděným povrchem a se 

zapískovanými sparami 

0,60 0,70 0,80 

Plochy se štěrkovým krytem 0,40 0,50 0,60 

Zelené pásy, louky apod. *) 0,10 0,15 0,20 

Sady, hřiště apod. *) 0,20 0,25 0,30 

Lesy*) 0,10 0,15 0,20 

Strmá zatravněná plocha (sklon 1:2 až 

1:1,5)*
) 

0,60 až 0,80 

*
)
hodnoty součinitelů odtoku platí pro půdy střední propustnosti, pro propustné 

půdy (písek) se zmenšují o 10 %, pro nepropustné půdy (skála, jíl) se zvětšuje o 10 

%. 
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V neposlední řadě se nabízí použít výstupy např. k posuzování nově navržených 

dopravních staveb, ke zjištění vlivů navrhované dopravní stavby na přirozené odtokové 

poměry v území. A na základě toho zjistit do jaké míry jsou zatěžovány srážkovými 

vodami z navrhované dopravní stavby recipientní prvky, popř. stoky jednotné 

kanalizační soustavy a následně ČOV. A dále, jakým způsobem působí na změny 

přirozených odtokových poměrů v území.  
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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. Konkrétně lze 

koordinaci vztahů provádět u stávajících staveb a u staveb projektovaných (ovšem 

příslušně ke každému stupni projektové dokumentace).  

Důležitý výstup DIP představuje navržená a prověřená metodika cílených 

průzkumů konkrétních území z hlediska zkoumání procesů urbanizace území v úseku 
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dopravního a vodohospodářského inženýrství, jejich žádoucí koordinace, v zájmu 

garance udržitelného rozvoje. Tato metodika je použitelná mj. i při přípravě konkrétních 

investičních záměrů či v rámci územně-plánovací činnosti. 
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