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Souhrn
Řešení
problematiky
odvodnění
pozemních
komunikací se v roce 2016 zaměřilo zejména na
následující oblasti:
 Sumarizaci a rozbor dosavadních výsledků
z vyšetřování problémů drenážních systémů (DS)
– důraz je kladen na jejich funkčnost.
 Popis poruch v podobě blízké katalogovým
listům poruch tuhých a netuhých vozovek, ovšem
s nezbytným rozšířením a důrazem na chyby a
nedostatky v celém
procesu
od
návrhu
(projekčního řešení) přes výstavbu, provoz a
údržbu/opravu drenážního systému.
 Pořízení a výběr vhodných fotografií do katalogu.
 Měření průtoku v šachtě na soustředěném výtoku
z drenážních zařízení na dálnici D1.

Obr. 1 Obtíže při řešení drenáží při rekonstrukci vozovky.

Oblast použití
Mezi zásadní prvky odvodnění, vedle odvedení vody
z povrchu vozovky, patří odvodnění pláně (příčné) a
podélné odvodnění příkopem či vsakovacími prvky.
K odvedení vody proniklé do konstrukce vozovky
(nebo do oblasti jejího vlivu na tuto konstrukci)
slouží drenážní systémy.
Specifikace poruch odvodnění a drenážních systémů
často souvisejících s poruchami vozovek může být
významným podkladem nejen k jejich odstraňování,
ale i k předcházení těchto typů poruch.

Metodika a postup řešení
Katalog poruch je zpracován v mírně odlišné podobě
proti katalogu poruch tuhých či netuhých vozovek
z důvodů specifičnosti, kdy nelze vycházet pouze
z projevů poruch, ale i/zejména z kontrol drenážních
systémů a odvodňovacích zařízení. Současně jsou
v katalogu uvedena opatření z nich vycházející.
Významnou roli zde hraje zjištění skutečné příčiny
poruch, což může vést případně i k úpravě postupů
navrhování či postupů při vlastním provádění
drenážního systému.

Obr. 2 Zařízení používané při měření průtoku vody
v šachtě.

Vychází se jak z tuzemských, tak i zahraničích
poznatků, zejména z Německa a USA.
Lze konstatovat, že důvodů nesprávné funkce DS je
celá řada, od nevhodného návrhu již v projektové
dokumentaci, nesprávného provedení při výstavbě,
po nedostatečnou údržbu:
 Nevhodné řešení konstrukce vozovky (spády,
výšková úroveň příkopů, drenáže, propustnost
materiálů).
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Nevhodné řešení a umístění šachty DS.
Nesprávné úrovně dna šachty, vtoků, výtoků,
nesprávné spády.
Absence čištění šachet, čištění výtoků.
Lokální či plošné sesuvy svahů či nerovnoměrné
sedání konstrukce vozovky.
Nesprávné odvodnění při provádění rekonstrukcí
vozovek (obr. 1).
Specifické detaily odvodnění na mostech a
v tunelech apod.

stránkách politiky jakosti
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v oboru

pozemních

Na uvedené řešení a výsledky je možno navázat při
řešení konkrétních témat s možností využití
laboratorního geotechnického zkušebního pole
LGZP (full scale testování se systémem řízení
hladiny podzemní vody).

V rámci řešení této aktivity se také provádí měření
průtoku v šachtě na soustředěném výtoku z
drenážních zařízení na dálnici D1 u Ivanovic na
Hané. Měření se provádí pomocí ultrazvukového
průtokoměru s měřením hladiny přes přelivnou
hranu a záznamem do databáze řídicí jednotky. Tím
se navazuje na obdobná měření, která se začala
provádět od roku 2009 (obr. 2). Pokračuje také
monitoring kamerových zkoušek drenážních
systémů (obr. 3).
Obr. 4 Zanesený výtok z drenáže.

Obr. 3 Příklad kamerové prohlídky – oblast napojení
dvou segmentů.

Výsledky
V roce 2016 byl doplněn katalog poruch odvodnění
a drenážních systémů ve formátu popsaném výše.
Na obrázcích v katalogu jsou uvedeny některé
příklady poruch vyplývajících nejen ze špatné
údržby a někdy také z nevhodně zvoleného a
navrženého projekčního řešení, špatného provedení,
případně nedostatečného dozoru na stavbě (obr. 4 a
5).
Katalog by měl sloužit pracovníkům ve všech fázích
životního cyklu vozovky – tedy projektantům,
zhotovitelům, dozoru a správcům PK.

Závěr

Obr. 5 Zanedbaná údržba.
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O katalog poruch odvodnění projevilo zájem
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Po jeho dokončení
v roce 2017 uvažuje o jeho zveřejnění na webových
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