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Anotace 
 

Tato bakalářka práce se zabývá odvodněním pozemních komunikací. Bakalářská 

práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části je popsáno, jakým způsobem 

se navrhuje odvodnění pozemních komunikací jsou popsány přírodně blízká opatření 

a objekty na dešťové kanalizaci. Druhá část je praktická a zabývá se návrhem 

odvodnění části dálničního úseku D48 Bělotín-Rybí u Nového Jičína. Praktická část je 

zpracována ve formátu Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR). 

Klíčová slova: 
 dešťová kanalizace, odlučovač lehkých látek, retenční nádrž, vsak, regulovaný odtok  
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Abstrakt 
 

This bachelor thesis deals with road drainage. The bachelor thesis is divided into two 

parts. The first theoretical part describes how the drainage of roads is proposed, 

naturally close measures and facilities for rainwater drainage are described. The 

second part is practical and deals with the design of drainage of part of the highway 

section D48 Bělotín-Rybí near Nový Jičín. The practical part is processed in the format 

of Documentation for issuing a decision on the location of the building. 

Key words: 
rainwater drainage, light substance separator, retention tank, infiltration, regulated 

outflow   
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1 Úvod 

V minulosti bylo postaveno mnoho staveb, které zhoršily odtokové poměry na našem 

území. Tyto zhoršené poměry se projevují ve značné nevyrovnanosti průtoků ve 

vodotečích.  Někde se to projevuje jako bleskové povodně, voda je co nejrychleji 

svedena do recipientu a recipient nemusí mít dostatečnou kapacitu, jinde jako sucho, 

jelikož voda nemá dostatek času vsakovat se do půdy. 

V současné době se budují nové úseky dálnic, obchvaty měst a obcí, případně jejich 

rekonstrukce, na okraji měst se budují skladové haly a parkovací domy s velkými 

zpevněnými plochami. Je tedy důležité, aby bylo dbáno na správný návrh odvodnění 

těchto staveb a následné udržování a sledování funkčnosti těchto staveb. Dále je 

nutné sledovat, jak jsou srážkové vody znečištěny, především efektivně a hospodárně 

odstraňovat znečištění ze srážkové vody, které se do vody dostává oplachem 

z komunikací. Důležité je navrhovat vhodná opatření pro havarijní úniky znečisťujících 

látek na komunikacích při dopravních nehodách.   

Česká republika je „střecha Evropy“, proto na naše území téměř nic nepřiteče jen 

naprší.  Je tedy důležité hospodařit co nejšetrněji se srážkovými vodami, a snažit se 

je co nejlépe využít.  

V mé bakalářské práci budu usilovat o zpřehlednění problému odvádění srážkových 

vod ze zastavěných ploch, zejména z komunikací, přihlédnuto bude ale i k stavbám 

v intravilánu.  

2 Cíle  

Cílem bakalářské práce bude popsání způsobů zachytávaní srážkových vod, jejich 

odvádění, vsakování, případně retence před vyústění do recipientu. Součástí praktické 

části bakalářské práce je návrh odvodnění dešťových vod pro úsek nově 

rekonstruované dálnice D48 Bělotín – Rybí v úseku km. 18,0 – 18,9. Na tento dálniční 

úsek bude v rámci zpracování bakalářské práce vypracována varianta odvodnění 

v rozsahu Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR).  
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3 Teoretická část 

Základním otázkou, proč řešíme odvodnění komunikací je, aby byla zajištěna 

bezpečnost provozu na komunikaci a voda stékající z komunikace nezpůsobovala 

další škodu, buď svým znečištěním nebo svojí energií. V dnešní době je snaha o to, 

aby odvodnění komunikací bylo docíleno přírodě blízkými opatřeními.  

Důvodů proč vhodně hospodařit se srážkovými vodami je více. Na problematiku je 

nutno se dívat z pohledu ekologie (bilance podzemní vody), bezpečnosti (eliminovat 

prudký odtok z lokality) a ekonomický pohled, využití dešťové vody na místě spádu 

srážky. Cílem správného řešení odvodnění je snaha co nejvíce napodobit přirozené 

odtokové charakteristiky z lokality před zahájením řešení odvodnění [1] [3] . 

Ekologické důvody pro hospodaření s dešťovou vodou jsou především udržování 

hladiny podzemí vody a zmírňování negativních vlivů rychlého odtoku po srážkových 

událostech na vodní toky. Lze říct, že vhodné hospodaření s dešťovou vodou 

napomáhá přiblížit se přirozenému koloběhu vody v přírodě, která není postižena 

vysokou mírou urbanizace [3]. Dále pak u přírodně blízkých opatřeních je snaha o 

zlepšení mikroklimatu propojením se sídelní zelení, čímž se například zlepší estetika 

biodiverzita, oproti tradičním řešením přírodně blízká opatření plní více funkcí. 

Bezpečnostní důvody jsou především snahy snížit kumulativní povodňové průtoky. 

V urbanizovaném území se výrazně zrychluje povrchový odtok a zvyšuje se odtokový 

součinitel. Tím dochází k navyšování povodňových průtoků a povodním [3].Tomuto se 

snažíme zbránit tím že, snížíme odtokové součinitele nebo retencí odtoku. Nejlepší 

řešení je vsakovat vodu na pozemku, toto je ovšem náročné na podmínky a není proto 

vždy možné uskutečnit tuto variantu. 

 

  



Hospodaření se srážkovými vodami Teoretická část 

Bakalářka práce   ČVUT v Praze 

 

11 
 

3.1 Povrchové vody 

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

pozdějších předpisů ve svém ustanovení § 2 – Vymezení pojmů v jeho odstavci 1:

  Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; 

tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými 

dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních, mezi povrchové vody 

se řadí i vody srážkové [4]. 

3.2 Klasifikace srážkových vod z hlediska znečištění 

Dle ČSN 75 6101: 2012 čl. 5.2.3 se srážkové vody mohou být [5]: 

znečištěné (odtékají-li ze znečištěných povrchů a silničních komunikací, 

průmyslových a zemědělských areálů, ale jen po dobu oplachu těchto povrchů); 

 neznečištěné (odtékají-li z neznečištěných povrchů, z pěších zón, parků a zahrad, 

střech a neznečistěných pozemních komunikací). Po skončení oplachu znečistěných 

povrchů a po výplachy stok lze mezi neznečištěné vody zařadit rovněž srážkové vody 

odtékající z povrchu 5.2.3 a).  

Podrobněji rozdělují znečištění srážkových vod ČSN 75 9010 a TNV 75 9011.  TNV 

v příloze A je podrobně rozebráno, jaké znečištění pochází z konkrétních povrchů.  

3.2.1 Znečištěné dešťové odpadní vody 

Srážkové vodu které, odtékají z odvodňovaného území, jsou znečištěny látkami 

pocházejících z materiálů a užívání stavby. V případě dopravních ploch jodu to 

znečišťující látky ze spalování pohonných hmot, opotřebením pneumatik a brzd, 

korozí, únikem pohonných hmot a olejů a mnoho dalšího. Nejzávažnějšími 

znečišťujícími látkami jsou chloridy, těžké kovy, zinek, měď a uhlovodíky [5]. 

Tabulka 1 obsažená v TNV 75 9011 popisuje, jak moc jsou znečištěny vody 

odtékajících z daného typu plochy, podle toho se dá určit, jestli a jaké opatření budou 

potřeba aby nedocházelo k znečištění horninového prostředí nebo povrchové vody.  
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[1] Tabulka 1 : Typické znečišťující látky na jednotlivých typech ploch a očekávané znečištění srážkových 

vod dle TNV 75 9011 [6] 
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3.2.2 Neznečištěné vody 

Neznečištěné vody chladící, kondenzované, podzemní, pramenité, srážkové podle 

5.2.3b ČSN 75 6101:2012 nejsou odpadními vodami a doporučuje se je v místě vzniku 

nebo zachycení využívat nebo vsakovat, pokud je vsakování možné a nemá negativní 

účinek (např. nezpůsobí nepřijatelné zvýšení hladiny podzemní vody), nebo odvést 

samostatnou stokou přímo do vodního recipientu. Tím se umožní zmenšit nátok vod 

do stokové sítě a v případě nízkých teplot těchto vod zamezit zhoršení procesů čištění 

odpadních vod [5]. 

Dle čl.5.2.8 musí mít stokové soustavy zabudovanou ochranu před havarijním únikem 

ropných látek do vodního recipientu (např. nornou stěnu) [5]. 

3.3 Volba odvodnění 

Při návrhu odvodnění musí být zohledněny místní podmínky, přípustnost a 

proveditelnost. Při uvážení těchto okrajových podmínek vyplyne možné technické 

řešení. Prioritizace dle vyhlášky č. 501/2006 je odváděný srážkových vod do 

horninového prostředí neboli vsak. Pokud tomu nenasvědčují místní podmínku tak je 

nutno srážkovou vodu regulovaně odvádět do povrchových vod. Pokud ani to není 

možné dodržet, tak srážkovou vodu odvádět regulovaně do jednotné kanalizace [6]. 

Podrobně se věnuje volbou odvodňovacího systému TNV 75 9011. 

3.3.1 Vsakování 

Pro posouzení možnosti vsaku je nutno provést geologický průzkum ze kterého 

vyplyne možnost vsaku. Průzkum stanoví maximální hladinu spodní vody (vsakovací 

zařízení se musí nacházet 1 m nad maximální hladinou spodní vody), dále koeficient 

vsaku, který určuje, jak velká vsakovací plocha musí být. Další omezují podmínku je 

míra znečištění srážkové vody (jestli je vsakování přípustné případně podmínečně 

přípustné dle ČSN 75 9010), míra ohrožení podzemních vod [6]. Podrobně se návrhu 

vsakovacího zařízení věnuje ČSN 75 9010. 

3.3.2 Odvádění do povrchových vod 

Pokud není možné provést vsakování je možné přistoupit k variantě regulovaného 

odtoku do povrchových vod. Při odvádění dešťové vody do povrchové vody je důležité 

mít k dispozici vhodný tok do kterého je možné vodu odvést. V potaz musí být brána 
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ochrana vodního toku a také posouzení znečistění chloridy ze zimní údržby 

komunikace. Přípustná hodnota pro specifický odtok je 3 l/s/ha. Jiná hodnota může být 

stanovena vodoprávním úřadem. Za jakých podmínek může být stanovena jiná 

hodnota specifického odtoku uvádí TNV 75 9011 5.2.2.9 a 5.2.2.10 [6].  

3.3.3 Odvádění do jednotné kanalizace 

Pokud ani jedna z předchozích opatření není proveditelná či přípustná a je k dispozici 

pouze jednotná kanalizace je možné regulovaně odvádět dešťovou vodu do jednotné 

kanalizace. Při zaústění nesmí být překročeny limity znečištění které jsou stanoveny v 

kanalizačním řádu pro odpadní vody. Přípustná hodnota pro specifický odtok je 3 

l/s/ha. Jiná hodnota může být stanovena správcem kanalizace, za jakých podmínek 

může být stanovena jiná hodnota specifického odtoku uvádí TNV 75 9011 5.3.2.3 a 

5.3.2.4. Je nutné zamezit znečištění kanalizace nerozpustnými látkami podle ČSN 75 

6101 a ČSN EN 752 a ropných látek podle ČSN 75 6551, popř. ČSN EN 858-1 a ČSN 

EN 858-2 [6]. 

3.4 Přírodě blízká opatření 

Přírodě blízká opatření pro pozemní komunikace jsou taková. která zahrnují 

odpařování, vsakování, regulovaný odtok. Obecně taková, která podpoří faunu i floru. 

Pro snížení povrchového odtoku je vhodné omezit nepropustné plochy a navrhnout 

použití vodopropustných materiálů tam kde je to možné. Vhodnější je použití 

otevřeného odvodnění než uzavřeného, a to z důvodu nákladů na výstavbu a nákladů 

na údržbu. Nevýhodou otevřeného odvodnění a vsakovacího nebo retenčního zařízení 

je jeho potřeba na prostor. Pokud tento prostor není k dispozici je možné použít 

podzemní vsakovací nádrže a v případě vysoké hladiny podzemí vody je možné použít 

podzemní retenční nádrž. Pří použití podzemí vsakovací nádrže je vhodné předřadit 

čištění a usazovací nádrž [9]. 

3.4.1 Propustné povrchy 

Jako propustné povrchy se dají použít trávníky, zatravněné štěrkové vrstvy, dlažba se 

zatravněnými spárami, betonová dlažba s drenážními spárami a mezerovitý beton. Při 

projektováni se musí dbát na návrhové zatížení komunikace a na vodopropustnost a 

mrazuvzdornost materiálů komunikace a podkladních vrstev. Vzdálenost od maximální 



Hospodaření se srážkovými vodami Teoretická část 

Bakalářka práce   ČVUT v Praze 

 

15 
 

hladiny podzemní vody musí být minimálně jeden metr. Pro velké intenzity deště nebo 

malou propustnost horninového prostředí je vhodné odvodnit zemní plán drenáží [9].  

Propustné povrchy není možné použít tam kde je příliš velké dopravní zatížení, tj. 

v oblastech ochranných vodních pásem a na plochách se silným znečištěním. Půdní 

podklad nebo drenážní zařízení musí zajistit, že na povrchu nebude stát voda [9].  

3.4.2 Vsakovací zařízení a retenční nádrže 

Obecně by měla být snaha co největší objem srážkové vody vsakovat, tak aby byla 

zachován přirozený režim a nebyl by nadbytečně zatěžován recipient. Bohužel ne 

všude je možné navrhnout vsakovací zařízení, jelikož tomu zamezí omezující 

podmínky, jako je maximální hladina spodní vody a vsakovací koeficient. Pokud není 

možné navrhnout vsakovací zařízení tak se navrhuje retenční nádrž s regulací odtoku.  

3.4.2.1.1 Návrh vsakovacího zařízení 

Podrobně se věnuje návrhu vsakovacího zařízení norma ČSN 75 9010.  

Návrh se provede pro všechny návrhové úhrny srážek s dobou trvání 5 min až 72 hod 

a vybere se nejnepříznivější stav. Pro odvodňované plochy do 3 ha se retenční objem 

stanoví dle: 

3.4.2.1.1.1 Vsakovaný odtok 

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘 =
1

𝑓
· 𝑘𝑣 · 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 

Kde je  

f součinitel bezpečnosti vsaku (doporučuje se f ≥ 2); 

kv koeficient vsaku, v m · s-1 

Avsak vsakovací plocha vsakovacího zařízení, v m2 

Koeficient vsaku stanoví geologický průzkum. 

3.4.2.1.1.2 Retenční objem 

𝑉 =  [
𝑖

1000
· (𝐴𝑟𝑒𝑑 + 𝐴𝑜𝑡) − 𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘 ∙ 3600 − 𝑄𝑜 ∙ 3600] ∙ 𝑡 

Kde je  
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i intenzita deště, v mm/h 

t doba trvání srážky 

Ared průmět redukované odvodňované plochy povodí v m2 

Aot plocha otevřené vsakovací nádrže res. otevřené retenční nádrže v m2 

Qvsak vsakovací odtok, v m3/s 

Qo regulovaný odtok, v m3/s 

3.4.2.1.2 Typy vsakovacích zařízení 

Podzemní vsakovací zařízení je vsakovací zařízení umístěné pod úrovní terénu, 

které je určeno ke vsakování srážkových povrchových vod do horninového prostředí. 

Povrchové vsakovací zařízení je vsakovací zařízení umístěné na povrchu terénu, 

které je určeno ke vsakování srážkových povrchových vod do horninového prostředí 

povrchem terénu. 

Průleh a nadzemní vsakovací nádrž u průlehu jeden rozměr převládá nad zbylými 

rozměry. Jelikož může být jakéhokoliv tvaru je vhodný do intravilánu nebo k málo a 

středně zatížených komunikacím. Zatravnění plní funkci čistění. Vsakovací průleh 

může být vybaven bezpečnostním přepadem, např. horskou vpustí kdy kóta mříže je 

pod úrovní maximální hladiny. Velmi vhodné je toto opatření u parkovišť kdy sklonem 

zpevněného povrchu je voda odvedena do vsakovacího průlehu. Parkoviště opatřené 

vsakovacími příkopy je vzhlednější než čistě asfaltový povrch. Stejný princip platí pro 

málo zatížené pozemní komunikace. 
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Obrázek 1: parkoviště se vsakovacími průlehy Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Výhoda tohoto systému je jeho jednoduchost, cena, případné poruchy budou 

jednoduše opravitelné a nároky na hladinu podzemní vody jsou nízké. Nevýhody jsou 

v problematice znečištění srážkové vody, správce musí provádět průzkumy znečistění 

půdy.  

Podzemních vsakovacích zařízení – systémů je mnoho, rozdělit se dají na tři 

kategorie, a to vsakovací šachty, vsakovací objekt vyplněný štěrkem, vsakovací objekt 

vyplněný vsakovacími bloky. Nevýhody podzemních nadrží jsou vyšší cena, nutnost 

čistění srážkových vod, správně provedený obsyp a filtry na rozhraní vsakovací nádrže 

a zeminy a nárok na nízkou maximální hladinu podzemní vod, její úroveň velmi často 

vyloučí možnost vsaku.  

Podzemní vsakovací zařízení bez průchodu zatravněnou humusovou vrstvou jsou 

přípustná pouze pro nejméně znečištěné srážkové vody a volí se pouze výjimečně. 

Vhodnější je použít liniové vsakovacího zařízení (např. vsakovací rýhy a podzemní 

prostory vyplněné štěrky nebo bloky) oproti bodovému jako je vsakovací šachta. 

Podzemní vsakovací zařízení musí být chráněna předčisticím zařízením, zejména pro 

zachycení nerozpuštěných látek, popřípadě i jiných druhů znečištění (viz ČSN 75 

9010) [11]. 
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Vsakovací šachta klade minimální nárok na zábor pozemku, je tvořena betonovými 

dílci. Retenční prostor je tvořen vnitřním prostorem, je tedy závislý na průměru šachty 

a její výšce. Právě výška šachty je omezena hloubkou maximální hladiny spodní vody. 

Aby se zamezilo zanášení šachty nečistotami a kontaminaci podzemní vody, je nutné 

před šachtu umístit prvky pro předčištění a zachycení splavenin. V šachtě se 

provádění takové opatření, aby nedošlo k jejímu zanášení ani k zanášení vsakovacích 

otvorů. Jednou z možností je umístění filtračního vaku do šachty, který brání zanášení. 

Další možností je zasakování skrz filtrační vrstvu na dně šachty. Vsak pak probíhá 

pouze dnem a v případě zanesení filtrační vrstvy je nutno tuto vrstvu vyměnit. Třetí 

možností je umístit na dno šachty kalový prostor a vsak pak probíhá pouze na stěnách 

šachty. Vsakovací šachty by měly být osazeny bezpečnostním přelivem, který zajistí 

při dosažení návrhové kapacity bezpečné odvedení vody mimo zastavěné území [11]. 
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Obrázek 2: Vsakovací šachta [14] 
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Vsakovací objekt vyplněný štěrkem je jednoduchý způsob vsakování srážkové vody 

do podloží. Využívá se u menších staveb jako rodinné domy a chaty. Není tedy často 

vhodný pro pozemní komunikace. Lze použít pro málo propustné horninové podloží, 

z toho plyne nárok na větší objem a delší čas zdržení. Retenční prostor je tvořen 

pórovitostí materiálu, zejména štěrku. Pokud je navržen pro pozemní komunikace 

musí být před vsakovací objekt osazena usazovací nádrž a odlučovač lehkých kapalin. 

Proti zanášení vsakovací nádrže z okolního horninového prostředí je vhodné vytvořit 

přechodový filtr z odstupňované velikosti zrn mezi štěrkem a okolní horninou. Dále se 

osazují revizní šachty. Případně u větších vsakovacích nádrží se osazuje drenážní 

potrubí, které lépe rozvádí srážkovou vodu. U potrubí musí být zajištěna možnost 

revize a čištění. Vsakovací nádrže by měly být osazeny bezpečnostním přelivem, který 

zajistí při dosažení návrhové kapacity bezpečné odvedení vody mimo zastavěné 

území [11]. 

Výhodou tohoto typu opatření je menší náročnost na plošný zábor oproti prvkům 

povrchového vsakování, přijatelné pořizovací náklady a malá náročnost výstavby [11].  

Nevýhodou tohoto opatření je náchylnost na zanášení pórovitého materiálu, čímž se 

snižuje zadržený objem vody a zpravidla výrazně klesne i rychlost infiltrace do podloží. 

Prakticky nemožné je v tomto případě vyčištění a údržba, vyjma rozvodných potrubí 

[11].  
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Obrázek 3: Vsakovací objekt vyplněný štěrkem [14] 

Vsakovací objekt vyplněný vsakovacími bloky s perforovanými stěnami. Lze použít 

pro málo propustné horninové podloží, z toho plyne nárok na větší objem a delší čas 

zdržení. Před vsakovací objekt musí být osazena usazovací nádrž a odlučovač 

lehkých kapalin. Proti vnikání částic z okolního horninového prostředí do vsakovací 

nádrže je vhodné odstupňovat velikost zrn a vytvořit přechodový filtr mezi geotextilií a 

okolní horninou. Montáž vsakovacích bloků je velmi jednoduchá, bloky se uloží se do 

výkopu na připravený štěrkový podklad. Poté se obsypou štěrkem. Zasakovací bloky 

dodává na trh velké množství výrobců. Zpravidla jsou dodávány jako kompletní 

stavebnicový systém, který lze dimenzovat prakticky pro jakýkoliv objem vody [11]. 

Výhoda tohoto systému je jeho rychlost výstavby, jedná se o jednoduchou stavebnici. 

Jelikož je absorpční schopnost až 3x větší než u retenční nádrže vyplněné štěrkem, je 

zde i malá náročnost na prostorový zábor. Nevýhodou tohoto systému je stejně jako u 

retenční nádrže vyplněné štěrkem náchylnost na zanášení akumulačního prostoru, což 
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vede ke snížení infiltrace vody do horninového prostředí. Moderní systémy s tímto 

rizikem počítají a je možnost je vybavit zařízením na revizi a čistění retenčního 

prostoru. Další nevýhoda se týká pořizovací cena [11]. 

 

Obrázek 4: Vsakovací objekt vyplněný vsakovacími bloky [14] 
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3.4.2.1.3 Decentralizované retenční nádrže s regulovaným odtokem 

Ke zmírnění špičkových odtoků z odvodňované plochy je vhodné použití retenčního 

zařízení, které rozloží odtok v čase. Volba retenčního zařízení je závislá na dostupné 

ploše, pokud to jde je vhodné použít povrchovou retenci, pokud to není možné tak 

podpovrchovou nádrž případně jejich kombinaci. U povrchových nádrží je vhodné je 

navrhnout jako propustné a umožnit vsak [9].  

Suchá retenční nádrž je většinu času prázdná a může být tedy využívána i k jiným 

účelům. Její povrch je vhodné zatravnit a umožnit vsak. Odtok ze suché nádrže je 

proveden tak aby byl vypouštěn neškodný odtok. U pozemních komunikací je možné 

využití příkopu podél komunikace, osadit do nej retenční přehrážky a tím vytvořit 

retenční prostor.  

Retenční nádrž se stálým nadržením je téměř stejná jako suchá retenční nádrž jen 

se zde nachází prostor stálého nadržení. Mají tu výhodu, že více podporují výpar, to 

však může způsobovat i problémy jako je zápach a tvorba řas [9]. V intravilánu je tedy 

dobré v návrhu retenční nádrže se stálým nadržením přistupovat opatrně. 

3.5 Dešťová kanalizace 

3.5.1 Situační umístění 

Umístění kanalizace v komunikaci určuje ČSN 73 6005. Dešťovou kanalizaci je 

vhodné umisťovat do osy jízdního pruhu nebo do osy komunikace. V případě, že se 

jedná o komunikaci se středovým dělícím pruhem je vhodné kanalizaci umístit do 

středového dělícího pruhu. V případě souběhu podzemních sítí jsou stanoveny 

nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti podzemních sítí tabulkou A.1 v ČSN 73 

6005 viz. Tabulka 2.  

Dále zákon č. 274/2001 Sb., § 23 Stanovuje ochranná pásma vodovodních řadů a 

kanalizačních stok  

(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 

potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu  

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,  

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,  



Hospodaření se srážkovými vodami Teoretická část 

Bakalářka práce   ČVUT v Praze 

 

24 
 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž 

dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se 

vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Při křížení s jinými podzemními sítěmi je ideální úhel křížení 90 ͦ, zároveň je třeba 

myslet na malé hydraulické ztráty kde je ideální úhel křížení 45 ͦ , kvůli malým 

hydraulickým ztrátám [17]. 

Revizní vstupní šachty se umísťují:  

a) na začátek každé stoky  

b) v každém horizontálním lomu 

c) v každém vertikálním lomu 

d) maximálně ve vzdálenosti 50 m 

e) v každém místě spojení stok 

f) v místě změny (zvětšení) velikosti potrubí 

g) v každém místě rozdělení stok 

Další zásadou je dodržení úhlu lomu a napojení v kanalizační šachtě a to v rozmezí 

90  ͦ až 270  ,ͦ a dodržení minimálního úhlu napojení přítoku do šachty, který je zhruba 

40  aͦ odvíjí se od materiálu a dimenze potrubí. 

 

Obrázek 5: Směrové hodiny šachtového dna [16]. 
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Tabulka 2: Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m1) dle ČSN 73 6005 [7] 
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1) Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice bližší k vedení  

2) Pro nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí a ostatních sítí technického vybavení platí ČSN 38 
6410. Pro vysokotlakou přípojku do regulační stanice se vzdáleností podle tabulky 5 ČSN 38 6410 zkracují v pol. 2, 3, 4 a 7 na 
polovinu. Plynovody provedené z IPE – viz technická pravidla COPZ G 702 01.  

3) Nechráněné. 

4) V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300  

5) Až k vnějšímu líci stavební konstrukce.  

6) Vzdálenost musí být po dohodě s výrobcem kabelu kontrolována výpočtem.  

7) Sdělovací kabel v betonové chráničce zalité asfaltem, délka přesahu chráničky 1500 mm na každé straně od místa ukončení 
souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných kabelů větší než 1500 mm, ochranné opatření odpadá.  

8) nebezpečné vlivy vedení VN, VVN a ZVN musí být kontrolovány výpočtem podle ČSN 33 2160.  

9) Protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně.  

10) Spojové kabely se kladou navzájem volně vedle sebe. Spojové kabely a kabely DR se kladou navzájem ve vzdálenosti 70 mm.  

11) Platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních vedení. Při tepelně chráněných kabelech možno snížit na 300 mm. 
Dlouhé souběhy nutno kontrolovat výpočtem. Pro souběh parních tepelných vedení s tepelně nechráněnými kabely platí vzdálenost 
2000 mm; při kabelu tepelně chráněném, v souběhu délky do 200 m, možno snížit na 800 mm.  

12) Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 400 mm.  

13) Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600 mm.  

14) Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru (podle článku 82 ČSN73 6701:1983)  

15) Mezi trakčními kabely různé polarity musí být vzdálenost nejméně 0,15 m 
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3.5.2 Výškové umístění 

Nejmenší dovolené krytí dle ČSN 73 6005 je pro stokové sítě a kanalizační přípojky 

v chodníku 1,00 m, ve vozovce 1,80 m, ve volném terénu 1,00 m. Ovšem ne vždy je 

možné dodržet minimální krytí, jelikož hloubka uložení je závislá na kótě vyústění 

kanalizace. Záleží pak tedy na investoru a následném správci kanalizace, jestli dovolí 

menší krytí. V případě nedostatečného krytí je možné vybudovat čerpací stanici, ta je 

ovšem nákladná jak na výstavbu, tak na údržbu. V některých případech se ovšem 

nedá vyhnout budování čerpací stanice, jako např. pokud navrhujeme odvodnění v 

podchodu pro pěší pod komunikací.  

V případě souběhu podzemních sítí jsou stanoveny nejmenší dovolené svislé 

vzdálenosti podzemních sítí tabulkou A.2 v ČSN 73 6005 viz. Tabulka 3.  

Další zásadou je, že vodovod se nesmí nacházet pod kanalizací, existuje však výjimka, 

pokud se jedná o dešťovou kanalizaci a je daný šachetní úsek vhodně zabezpečen 

např. chráničkou a litinovým potrubím. Pak je možné dešťovou kanalizaci umístit nad 

vodovod se souhlasem správce vodovodu. Toto platí pro křížení vodovodu a splaškové 

kanalizace a ne pro souběh sítí. 

  

  



Hospodaření se srážkovými vodami Teoretická část 

Bakalářka práce   ČVUT v Praze 

 

28 
 

Tabulka 3: Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m1) dle ČSN 73 6005 [7] 
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1 ) Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice bližší vedení  

2 ) Plynovody provedené z IPE: viz technická pravidla COPZ G 702 01 - Plynovody a přípojky z polyethylenu. Pro nejmenší vzdálenosti 

mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí a ostatních sítí technického vybavení platí ČSN 38 6410. Pro vysokotlakou přípojku 

do regulační stanice se vzdálenosti podle ČSN 38 6410 tabulka 5 zkracují v položkách2, 3, 4 a 7 na polovinu  

3 ) Vzdálenosti platí pro vodní tepelná vedení. Pro parní tepelná je nutné vzdálenost stanovit tak, aby byly splněny podmínky čl.4.7.3. 

Pro křížení parního tepelného vedení se sdělovacími kabely se vzdálenost zvětšuje u chráněných kabelů na 250 mm.  

4 ) Nechráněné.  

5 ) V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300.  

6 ) Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu 1000mm. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: 

při křížení ntl plynovodu s kabely do 35kV na 400 mm, při křížení stl plynovodu s kabely do 10kV na 1000 mm, s kabely do 353kV na 

1500 mm.  

7 ) Při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit.  

8 ) Až k vnějšímu líci stavební konstrukce.  

9 ) Kabel nižšího napětí uložen v chráničce.  

10)Kabely VVN uloženy v chráničce přesahující místo křížení na každou stranu o 2000 mm.  

11) Sdělovací kabely uloženy v betonových žlabech apod., zalitých asfaltem v délce přesahující místo křížení na obě strany minimálně 

2000 mm. 12) Vlivy kabelu VVN na sdělovací vedení kontrolovat výpočtem dle ČSN 33 2160  
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13) Kabely VVN uloženy pod plynovodem v chráničkách zasypaných vrstvou písku tloušťky nejméně 300 mm a pokrytou 2 vrstvami 

ochranných krycích desek, v délce přesahující místo křížení nejméně 1000 mm u ntl plynovodu a 2000 mm u stl plynovodu. Se 

správcem plynovodu projednat individuální protikorozní opatření.  

14) Spojové kabely navzájem ve vzdálenosti 300 mm, spojové kabely a kabely DR ve vzdálenosti 700 mm.  

15) Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod či kolektor, nutno plynovod opatřit 

chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu o 1000 mm  

16)Křižuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 500 mm minimálně však 150 mm, opatří se plynovod trojnásobnou 

izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.  

17)Je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným vedením, kabelovodem či kolektorem, musí být opatřeno ochranným krytem. Jinak 

nejmenší vzdálenost vodovodního potrubí musí být 350 mm. 
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3.5.3 Objekty na dešťové kanalizaci 

3.5.3.1 Potrubí 

3.5.3.1.1 Průtok srážkové vody ve stokové síti 

Při dimenzování průtoků v srážkové stokové síti je nejprve nutné určit vstupní 

parametry jako je sklon území, druh povrchu, odvodňovaná plocha a intenzita deště. 

Maximální průtok se vypočítá podle vzorce: 

𝑄 = 𝛹 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴 [l/s] 

Q je maximální odtok dešťových vod v l/s 

Ψ je součinitel odtoku dle tabulky 4 

i je intenzita deště uvažované periodicity v l/(s∙ha), pro určení periodicity návrhových 

dešťů se použije tabulka 5, pro přesnější určení intenzity deště může být použit Trupl, 

J.: Intensity krátkodobých dešťů v povodí Labe, Odry a Moravy. VÚV, Praha 1958 

A je odvodňovaná plocha šachetního úseku. 

Pokud chceme zjisti celkový průtok šachetním úsekem musíme ještě připočíst sumu 

všech šachetních úseků které jsou zaústěny do posuzovaného šachetního úseku. 
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Tabulka 4: Doporučené součinitele Ψ pro výpočet stokové sítě dle ČSN 75 6101 [5] 

Způsob zástavby a druh pozemku 

Součinitel odtoku Ψ při konfiguraci území 

rovinné svažité prudce svažité 

při sklonu při sklonu při sklonu 

do 1 % 1 až 5 % nad 5 % 

Budovy 

v uzavřených blocích 
0,70 0,80 0,90 

(vydlážděné nebo zastavěné dvory) 

v uzavřených blocích 
0,60 0,70 0,80 

(uvnitř bloku zahrady) 

v otevřených blocích 0,50 0,60 0,70 

při volné zástavbě 
0,40 0,50 0,60 

(izolované) 

Rodinné 
domky 

sdružené v zahradách 0,20 0,40 0,50 

izolované v zahradách 0,20 0,30 0,40 

Tovární 
objekty 

starší typ (hustější zástavba) 0,50 0,60 - 

nový typ (volné a travnaté plochy) 0,40 0,50 - 

zpevněné pozemní komunikace 
0,70 0,80 0,90 

(např. asfalt, beton, dlažba) 

nezpevněné pozemní komunikace (např. štěrk) 0,50 0,60 0,70 

Železniční pozemky 0,25 - - 

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

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

Lesy 0,00 0,05 0,10 

 

Tabulka 5: Doporučené četnosti a periodicity výpočtových dešťů dle ČSN 75 6101 [5] 

Druh lokality Četnost výskytů 1) Periodicita  Orientační hodnota intenzit 

  návrhových dešťů návrhových patnáctiminutových (neredukovaných) 

    dešťů 1) dešťů 

    Periodicita  i 

    rok -1 l/(s . ha) 

Venkovské území 1 x za 1 rok 1 98 až 144 

Obytná území 1 x za 2 roky 0,5 133 až 200 

Městská centra, území 1 x za 5 let 0,2 170 až 235 

průmyslová a drobných 

provozů 

Podzemní dopravní  1 x za 10 let 0,1 202 až 275 

zařízení a podjezdy 
1)  Při použití návrhového deště nesmí u nově navrhovaných stok docházet ke zpětnému vzdutí. 
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3.5.3.2 Maximální a minimální sklony 

Pro správnou funkci kanalizace je důležité posoudit, jestli je navržen dostatečný sklon 

potrubí. Posouzení se provádí dle ČSN EN 75 6101 sklon se navrhne tak aby tečné 

napětí na dně stoky τu, zamezilo zanášení stoky. Minimální sklon je takový, že platí: 

τu > 4,0 [Pa] 

Tečné napětí se vypočítá ze vzorce: 

τu =  ρ ∙ g ∙ R ∙ I 

kde: ρ – hustota vody [kg/m3] 

 g – tíhové zrychlení [m/s] 

 R – hydraulický poloměr [m] 

I – sklon stoky udávaný v desetinném čísle [m/m] 

Minimální sklon je také možné určit pomocí minimální transportní rychlosti a to tak, že 

minimální transportní rychlost pro dešťovou kanalizaci je 0,75 m/s. Pro posouzení se 

použije srážka s těmito charakteristikami – 15 min déšť s periodicitou 0,2. 

Maximální sklony stok jsou dány maximální rychlostí, kterou může dosáhnout 

odváděná voda. Při příliš velkých rychlostech může dojít k poškození potrubí. 

Maximální přípustná rychlost ve stokách při kapacitním plnění je 5 m/s. V objektech a 

stokách z vhodných a odolných materiálů může být maximální rychlost až 10 m/s. V 

betonových a železobetonových stokách je doporučená rychlost 3 m/s. 

Při skonu vyšším než 3 % je třeba brát v úvahu provzdušnění proudu. To zmenšuje 

kapacitu stokové sítě. 

3.5.3.3 Materiál potrubí 

Při návrhu materiálové specifikace trubního vedení je nutné vždy zohlednit požadavky 

následného správce této sítě. Tyto požadavky jsou uváděny v „Technických 

standardech alt. TKP nebo ZTKP“ příslušných správců. Mezi nejpoužívanější trubní 

materiály patří plast, beton, železobeton a kamenina. Mezi méně používané patří 

tvárná litina a sklolaminát. 
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Plastové potrubí je jedno z nejpoužívanějších materiálů, potrubí se vyrábí z plastů 

PVC polyvinylchlorid, PE-HD polyetylen o vysoké hustotě, PP polypropylen. Plastové 

potrubí se vyrábí v široké škále průměrů od DN 150 až DN 2000, velké průměry trub 

jsou zejména vhodné jako retence dešťových vod. Z trouby o velkém průměru a 

plastové šachty se dá vytvořit svařenec který neklade tak velké nároky na prostor jako 

betonová šachta pro velký průměr potrubí. Jelikož se jedná o termoplasty dají se 

svařovat a jednoduše se s nimi pracuje. 

Kameninové potrubí je vyrobené se slinuté keramiky opatřené glazurou. Trouby jsou 

vysoce odolné a mají malou drsnost tedy i malé ztráty. Při tom, jak je kamenina pevná, 

tak je i křehká a je tedy důležité dbát zvýšené opatrnosti při ukládání potrubí. Často se 

proto potrubí obetonuje.  

Potrubí z železobetonu a betonu je časem ověřený materiál, který je dostatečně 

odolný a pevný. Musí se ale dát pozor na maximální rychlost proudění vody, protože 

je tento materiál náchylný na abrazi. Vnitřek potrubí lze osadit čedičovou výstelkou a 

tím zvýšit jeho odolnost. 

Potrubí z tvárné litiny, ta obsahuje 3,2 až 4,0 % kuliček grafitu. Mezi výhody 

litinového potrubí patří jeho vysoká odolnost vůči agresivním vodám, nepropustnost, 

odolnost vůči mechanickému namáhání. Velmi dobře odolává obrusu je tedy vhodná 

na úseky, kde je velký sklon a je často ekonomičtější použít litinové potrubí než 

spadišťové šachty. Další možností použití je navrhnout úsek dešťové kanalizace 

z tvárné litiny v místě pod kterým podchází vodovod a je složité překládat vodovod. 

S tímto řešením musí souhlasit správce vodovodu. Nevýhoda litinového potrubí je jeho 

cena, která je až 6x vyšší než u plastového potrubí.  

Sklolaminátové potrubí je vyráběno z polyesterové pryskyřice, skleněného vlákna a 

křemičitého písku. Jedná se o dva systémy výroby sklolaminát odstředivělitý nebo 

sklolaminát navíjený. Hlavní výhodou sklolaminátových trub je vysoká pevnost a tuhost 

i při poměrně malé tloušťce stěny a nízké hmotnosti. Nevýhodou je ovšem křehkost 

potrubí a jeho cena, v dnešní době se tedy více používá plastové potrubí. 
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3.5.3.4 Odlučovače lehkých kapalin a lapáky kalu 

Všude tam kde hrozí vniknutí ropných látek do stokové sítě, respektive do recipientu, 

musí být odpadní voda čištěna. Proto se na stokovou síť navrhuje Odlučovač lehkých 

kapalin, který zachytává ropné látky a minerální oleje. Odlučovače lehkých kapalin je 

vhodné navrhovat jako prefabrikát, montáž je jednoduchá existuje dostatek výrobců. 

Na malé průtoky je možno navrhnout celou skladbu jako jeden celek, pro větší průtoky 

se odlučovač ropných látek navrhuje skládaný z prefabrikovaných dílců. 

U málo frekventovaných komunikací do 300 automobilů za 24 h není nutné předčištění, 

u středně frekventovaných komunikací od 300 do 15 000 automobilů za 24 h je vhodné 

opatření kalová jímka s nornou stěnou. U vysoce frekventovaných komunikaci 

zpravidla dálnice a rychlostní silnice je vhodné opatření v sestavě odlučovač lehkých 

kapalin s filtrací a usazovací nádrž. 

3.5.3.4.1 Návrh odlučovače lehkých kapalin 

Dimenzování odlučovače ropných látek ve smyslu zákona ČSN EN 858-1 a ČSN EN 858-2 
vychází z charakteru a rychlosti proudění vod přitékajících do ORL. Z toho důvodu je potřebné 
brát v úvahu: 
-        maximální odtok dešťových vod 

-        maximální odtok odpadních vod  

-        hustotu lehkých kapalin 

-        přítomnost látek, které mohou znesnadňovat odlučovací proces 

 Jmenovitá velikost odlučovače se vypočítá podle vzorce: 

 NS = (Qr + fx ∙  Qs) fd 
 kde  

Qr      maximální přítok vod z povrchového odtoku v l/s 

Qs      maximální přítok ostatních znečištěných vod v l/s 

fd      součinitel hustoty pro příslušnou lehkou kapalinu 

fx      přitěžující součinitel v závislosti na druhu odtoku. Pro dešťové vody: fx = 0.  

Další hodnoty koeficientů fd a fx uvedeny v ČSN EN 858-2. 
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3.5.3.4.2 Návrh lapáku kalu 

Lapák kalu se umisťuje před odlučovač lehkých látek nebo jako součást odlučovače. 

Objem lapáku kalu se navrhuje dle ČSN EN 858-2.  

Tabulka 6: Objem lapáku kalu dle ČSN EN 858-2 [8] 

Očekávané množství kalu, např. 

Minimální objem 

lapáku kalu 

  

žádné 
- kondenzát 

lapák kalu není 
nutný 

malé - odpadní vody s definovaným malým množství kalu 
 

  
 

- všechny plochy zachytávající dešťové vody, z kterých se usazuje jen 

  malé množství nečistit ze silničního provozu apod., např. záchytné vany  

  ploch s cisternami pohonných hmot nebo zakrytých čerpacích stanic 

  pohonných hmot 

střední - čerpací stanice pohonných hmot, ruční mytí osobních vozů, mytí 
automobilových dílů  

  
 

- stání na mytí autobusů 

- odpadní vody z opraven vozidel, odstavné plochy vozidel 

- elektrárny, strojírenské provozy 

velké - mycí plochy pro stavební stroje a vozidla pro zemědělské stoje   

  
 

- stání na mytí nákladních vozidel 

-automatická zařízení na mytí vozidel, např. portálové myčky, mycí linky 

100 · 𝑁𝑆

𝑓𝑑
 

200 · 𝑁𝑆

𝑓𝑑
 

300 · 𝑁𝑆

𝑓𝑑
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3.5.3.4.3 Typy odlučovačů lehkých kapalin  

Odlučovače lehkých kapalin mohou být plastové konstrukce, ta se zejména používá 

pro menší průtoky. Dle návrhových parametrů se vyberou výrobky příslušných 

parametrů. Plastové odlučovače lehkých látek a usazovací nádrž se mohou skládat ze 

dvou plášťů mezi kterými je umístěna výztuž a na stavbě se po usazení zalije betonem. 

Systém je modulární a dá se velice dobře přizpůsobit pro návrh odloučení znečistění 

lehkými látkami a kalem.  

Obrázek 6: odlučovač lehkých látek, plastový [11] 

Betonové odlučovače lehkých kapalin z prefabrikovaných betonových dílců jsou 

vhodné na velké průtoky, kde již není možné vyskládat odlučovač z plastových dílců. 

Betonové dílce se na stavbě poskládají dohromady, vybaví filtry a přepážkou oddělující 

usazovací nádrž a odlučovač ropných látek. 
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Obrázek 7: Odlučovač lehkých látek, betonová konstrukce [12] 

3.5.4 Retenční nádrže na dešťové kanalizaci 

Retenční nádrže se liší od vsakovacích tím, že neuvažují se vsakem do horniny, ale 

všechna voda je regulovaně odvedena do recipientu. Retenční nádrže se používají 

všude tam kde není možné realizovat vsakovací zařízení. Výhodou uzavřené 

podzemní retenční nádrže je, že může být umístěna i pod hladinou podzemní vody. 

Každá retenční nádrž ať otevřená nebo uzavřená je vybavena nepropustnou nádrží, 

regulátorem odtoku a bezpečnostním přelivem [11].  

Otevřené nádrže z přírodních materiálů mohou mít libovolný tvar, takový, aby 

vyhovoval místním podmínkám. Retenční nádrž je nutné opatřit izolační vrstvou tak 

aby bylo zabráněno vnikání nečistot do půdy. Dále je vybavena sdruženým objektem, 

který plní funkci regulace odtoku pomocí vírového ventilu a bezpečnostním přepadem. 

Dno nádrže by mělo být přístupné pro vozidla, aby bylo možné vyčistit dno nádrže. 

Výhody otevřené nádrže je její jednoduchost na provedení a cena výstavby. Bohužel 

ne všude je místo na umístění otevřené retenční nádrže, ze své podstaty nemůže být 

např. umístěna pod komunikaci [11]. 
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Obrázek 8: Sdružený objekt otevřené retenční nádrže 
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Uzavřené retenční nádrže jsou nejčastěji provedeny vyskládáním prefabrikovaných 

betonových dílců tak aby retenční nádrž měla dostatečný objem. Prefabrikované dílce 

jsou spojovány tak aby byla zajištěna vodotěsnost. Nádrž tedy může být umístěna pod 

hladinou podzemní vody, a i pod komunikaci. Retenční nádrž je vybavena vstupními a 

odvětrávacími otvory, přepážkou plnící funkci bezpečnostního přepadu a také 

obsahuje vírové ventily jako regulátory odtoku. Pokud je nádrž umístěna pod hladinou 

podzemní vody je třeba nádrž posoudit na vyplavání. Výhody této nádrže jsou v její 

univerzálnosti možnosti umístit nádrž téměř všude a většinou i nižší cenou oproti trubní 

retenci. 

 

Obrázek 9: Sdružený objekt uzavřené retenční nádrže 
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Trubní retence je obdoba betonový nádrží, jen retenční část tvoří potrubí o velkém 

průměru. Trouby jsou většinou z plastu. Výhoda v použití plastových trub jsou nízké 

nároky na šachty, která mohou být provedeny jako plastový svařenec. Právě výhodou 

tohoto spojení šachty a trouby jsou nízké nároky na prostorové uspořádání. Proto se 

trubní retence často používá tam kde je málo místa. Nevýhoda tohoto řešení je 

poměrně vysoká cena velkoprofilových trub.  

 

Obrázek 10: Trubní retence s plastovou vstupní šachtou [9] 
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Obrázek 11: Sdružený objekt trubní retence 
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3.5.5 Drobné objekty 

3.5.5.1 Revizní šachty 

Revizní šachty se navrhují na dešťových kanalizacích kruhové, typové prefabrikované, 

z betonových dílců podle normy ČSN EN 1917. Jejich součástí jsou kompaktní 

jednolitá šachtová dna kruhového profilu DN 1000 mm až DN 1500 mm, z betonu tř. 

min. C30/37 – XF4. 

Dna prefabrikovaných šachet nebo spadišť mohou být uvnitř opatřena obkladem 

čedičem, který zvyšuje odolnost. Uložení prefabrikovaného šachtového dna se provádí 

na štěrkopískový podsyp alt. na betonovou desku. 

Spoje jednotlivých šachetních prefabrikovaných dílců jsou řešeny jako vodotěsné, 

používá se pryžové elastomerové těsnění dle ČSN EN 681-1. Pryžové těsnící profily 

šachetních den pro připojování trub dle DIN 4060. Spojovací hmotou u vyrovnávacích 

kroužků a osazení poklopů je malta, či lepidlo, dle požadavků výrobce a následného 

správce. 

Šachty jsou vybaveny stupadly, jejichž vzájemná vzdálenost nepřesáhne povolenou 

vertikální hodnotu 250–350 mm podle ČSN 75 61 01 „Stokové sítě a kanalizační 

přípojky“. Šachty musí splňovat požadavky dle TP83 a TKP kap.3. Zaústění trativodu 

musí být mimo stupadla. 

Při velké hloubce dešťové stoky a zaústění krátkých přípojek od vpustí se přípojky 

mohou zaústit navrtávkou do první skruže revizní šachty nad prefabrikátem 

šachtového dna.  

Navrtávka musí být provedena do skruže tak, aby nebyla vedena přes styčnou spáru 

skruží, v dostatečné vzdálenosti od ní dle doporučení příslušného výrobce, resp. min 

ve vzdálenosti 100 mm od spáry skruží. 

Poklopy vstupních šachet kanalizace se navrhují podle ustanovení ČSN EN 124  

a) ve vozovce: tř. D400, z tvárné litiny se zabezpečením proti vyskočení, s pantem a 

zámkem.  

b) poklopy mimo vozovku: min.  tř. B 125 většinou jako nekovové poklopy se zámkem.  

Pokud jsou šachty zvýšeny nad úroveň terénu o 0,5m, stačí poklopy třídy A.  
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Při návrhu je důležité kontrolovat: 

• směr otvírání u poklopů s pantem (poloha pantu proti směru jízdy – přijíždějící auto 

dovírá poklop)  

• manipulační prostor vstupu do šachty u svodidel v případě umístění kanalizace ve 

středním dělícím pásu směrově rozdělené komunikace. 

Poklopy šachet musí splňovat požadavky normy ČSN EN124. Proti nedovolenému 

vstupu jsou poklopy vybaveny šroubem se západkou, nebo jiným způsobem dle 

standardu provozovatele a následného správce sítě. V komunikaci je vhodné poklopy 

navrhovat ve třídě zatížení min. D400, se samonivelačním rámem a celo-litinovým 

poklopem s tlumící vložkou. Tlumící vložka musí být vyrobena z vhodného materiálu 

odolného vůči olejovým a rozmrazovacím látkám. Konstrukce vložky musí zajišťovat 

tlumení vertikálního i horizontálního pohybu víka. Poklop musí mít nerozpojitelné 

spojení víka s rámem a chránit ho proti samovolnému otevření musí minimálně 2 

pružné prvky, tak aby působení bylo centrické. Komplet musí být opatřen bezpečnostní 

aretací víka po otevření proti samovolnému zavření.  

Obsyp šachet a vpustí je třeba provádět s maximální pozorností se zhutněním na 

min. 92 % Proctor Standart (PS), v násypové partii komunikace pak min. 95 % PS. 

Pokud budou šachty zasahovat do aktivní zóny komunikace pak 100 % PS. 

 

3.5.5.2 Uliční vpusti 

Uliční vpusti se používají pro odvedení povrchových vod ze zpevněných ploch do 

stokové sítě. Uliční vpusti se používají celoprefabrikované z betonových dílců z betonu 

tř. min. C30/37 – XF4. U dálnic a rychlostních silnic se používají mříže 500×300 mm, 

s lomenou vtokovou mříží s pantem. Do vpustí se umisťují koše na splaveniny. Do 

kanalizace je vpusť napojena do šachtového dna, nebo je zaústěna navrtáním do 

skruží s osazením odpovídající vložky.  

Minimální průměr potrubí přípojky uličních vpustí je DN 150, minimální spád 1 %, 

maximální spád 40 %. 
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3.5.6 Štěrbinové žlaby 

V místě nízkého podélného spádu komunikace může být odvodnění k řešeno návrhem 

štěrbinových žlabů zaústěných do kanalizace. Žlaby zajišťují zachycení vody i ropných 

látek bez možnosti jejich proniknutí do konstrukce vozovky nebo do terénu. Žlab musí 

být sestaven z dodaných prvků bez jakýchkoliv úprav.  

Vzhledem k tvaru vozovky a předpokládanému množství přitékající vody mají být 

čistící a vpusťové kusy navrženy tak, aby se dalo bez problémů provádět čištění 

štěrbinových žlabů a zároveň tak aby byly vpusti kapacitní.  Minimální průměr potrubí 

přípojky štěrbinových vpustí je DN 150 

Vzhledem k tomu, že se žlaby nacházejí ve vozovce, je nutno použít prvky pro třídu 

únosnosti min. D400. Pro dosažení této únosnosti prvků je třeba dodržet podmínky 

uložení, kterými jsou hutnění podkladního násypu na Edef,2 min. = 45MPa a vrstva 

podkladního betonu v tloušťce min.100 mm. Požadavky na podloží jsou stejné jako pro 

vozovku. Prvky se osazují do 20-30 mm silné vrstvy suché směsi písku a cementu, 

odpovídající betonu C12/15, aby bylo dosednutí prefabrikátu po celé ploše 

rovnoměrné. 

Výšková úroveň povrchu žlabu nesmí převyšovat okraj odvodňované plochy. Spára 

mezi konstrukcí vozovky a žlabem musí být vždy upravena a utěsněna zálivkou. Boční 

stěnu žlabu, která přiléhá ke konstrukci vozovky, je třeba vždy opatřit spojovacím 

nátěrem. Spojení dvou sousedních prvků musí být pružné, betonová čela trub se 

nesmějí vzájemně dotýkat.  

Výpusťové kusy štěrbinových trub odpovídají velikosti ostatních trub. Součástí vpusti 

jsou potřebné prefabrikáty dodávané výrobcem. Ty jsou osazovány pod výpusťový kus 

štěrbinové trouby a mají u dna vytvořený odtok, na který se napojuje potrubí přípojky. 

Do vpusťového kusu se osadí koše na bahno. Do kanalizace je vpusť napojena, buď 

spádovým stupněm, nebo zaústěné navrtáním do skruží s osazením odpovídající 

vložky. 

Mříže výpusťových a čistících kusů jsou vyráběny s únosností podle typu prvku. 

Štěrbinové žlaby se navrhují dle Technické podmínky – viz TP152 „Štěrbinové žlaby 

na pozemních komunikacích“ a „Směrnice č.13/98 – Vzorové listy pro použití 

štěrbinových trub 
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3.5.6.1 Horské vpusti 

Horské vpusti jsou určeny pro odvádění srážkových vod z terénu se sklonem obvykle 

větším než 8 %, z nezpevněného terénu nebo z terénu s velkým povodím. Horské 

vpusti jsou nahoře osazeny velkou plochou mříží a mají akumulační prostor na 

splaveniny. Mříže horských vpustí jsou vyráběny s únosností podle typu prvku. 

Nepoužívají se mříže litinové s ohledem na nebezpečí odcizení, ale ekvivalentní 

produkty z nekovového materiálu. Minimální profil odtokového potrubí je DN 250. 

3.5.7 Lapače splavenin 

Pro vtok do kanalizace a podchycení vody z příkopů jsou používány lapače splavenin. 

Při rozhodování, jestli použít horskou vpust nebo lapač splavenin rozhoduje situační a 

prostorové umístění tohoto odvodňovacího prvku. Lapač splavenin je pro dané 

umístění upravené typové zařízení. Jde o jednoduchou monolitickou betonovou 

konstrukci z betonu tř. min. C 30/37 XF 4, s překrytím roštem. Doporučuje se 

nenavrhovat mříže kovové z důvodu nebezpečí odcizení, ale ekvivalentní produkty 

z nekovového materiálu. Pro zabránění odcizení je rošt uchycen standardním typem 

uchycení, které dodává výrobce roštů. Minimální profil odtokového potrubí je DN 250. 

4 Metodická část 

Z dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vyplývá polohopisné a 

výškové umístění stavby, vazby na okolní zástavbu. Také určí koncepci napojení 

stavby na dopravní a technickou infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní 

vztahy budoucí výstavby. Na základě této dokumentace stavební úřad rozhoduje o 

umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a 

vydává územní rozhodnutí [12]. 

4.1 Obsah dokumentace pro územní rozhodnutí 

Obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je stanoven vyhláškou 

499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, konkrétně § 1a Dokumentace pro 

vydání rozhodnutí o umístění stavby a Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb 
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4.2 Analýzy zpracované v rámci DUR 

V rámci dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby byly zpracovány tyto 

analýzy: 

- Celková odvodňovaná plocha  

- Průtoky v jednotlivých šachetních úsecích  

- Posouzení možnosti vsaku  

- Návrhový průtok odlučovačem ropných látek a usazovací nádrží 

- Návrhový objem retenční nádrže 

4.3 Postup zpracování analýz 

4.3.1 Celková odvodňovaná plocha  

Celková odvodňovaná plocha byla zjištěna ze situace nově navrhovaného stavu 

dálničního úseku D48 Bělotín – Rybí.  Také byly zjištěny výměry ploch zaústěných do 

šachetních úseků, ty byli následné použity pro výpočet průtoků. 

4.3.2 Průtoky v jednotlivých šachetních úsecích  

Návrhové průtoky v šachetních úsecích byly vypočítány dle kap. 3.5.3.1.1. Posouzení 

bylo provedeno pomocí programu RoadPAC – KanVOD a dále ověřeno výpočtem 

tečného napětí dle kap. 3.5.3.2.  

4.3.3  Posouzení možnosti vsaku  

Posouzení možnosti vsakování dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. 

V rámci řešeného záměru byla prověřena možnost zasakování dešťových vod z D48 

Bělotín – Rybí, úsek km 18.1–18.9. Po prověření podrobného geotechnického 

průzkumu (zpracovatel firma K-GEO s.r.o., rok 01/2007) vypracovaného pro účely 

původní projektové dokumentace byly zjištěny nepříznivé geologické podmínky pro 

vsakování. Podle geologické sondy J-5145 provedené v oku MÚK vpravo od 

komunikace se ustálená HPV nachází v hloubce 3.2 m pod terénem (od výškové kóty 

272.82), proto předpokládaná hloubka HPV v místě vsaku by byla cca. 1.5 m pod 

úrovní terénu, viz. následující obrázek. Vysoká HPV je tedy s ohledem na technické a 

prostorové podmínky v dané lokalitě nepřípustný faktor pro realizaci vsakovacího 

objektu.  
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Z výše uvedených nevhodných podmínek nemůže být vsakovací zařízení 

navrženo. 

4.3.4 Návrhový průtok odlučovačem ropných látek a 

usazovací nádrží 

Návrh odlučovače ropných látek byl proveden dle kapitoly 3.5.3.4.1 a návrh lapáku 

kalu byl proveden dle kapitoly 3.5.3.4.2. pomocí výpočtu byl získán objem lapáku kalu 

a průtok odlučovačem lapáku ropných látek. Tento výpočet by měl být použit pro další 

stupeň projektové dokumentace pro výběr konkrétního prefabrikovaného výrobku. 

4.3.5 Návrhový objem retenční nádrže 

Podle kapitoly 3.4.2.1.1.2 byl proveden výpočet minimálního retenčního prostoru a 

regulovaný odtok. Retenční nádrž bude provedena jako montovaná železobetonová 

podzemní nádrž z prefabrikátů, o minimálním objemu 552 m3. Regulovaný odtok bude 

8.5 l/s. S ohledem na požadovaný objem retenčního prostoru byla prověřena varianta 

otevřené retenční nádrže, ale z důvodu vysoké hladiny podzemní vody není 

proveditelná. 
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5 Závěr 

V bakalářské prací byla provedena rešerše odvodnění pozemních komunikaci 

zejména komunikací s vyšším zatížením tedy i vyšším znečištění. K rešerši byly 

použity především příslušné zákony, dopravní a vodohospodářské normy a technické 

podmínky. Na základě rešerše byla navrhnuta varianta odvodnění dálničního úseku 

D48 Bělotín – Rybí v rozmezí dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby, která je 

přílohou k této bakalářské práci.  

 Co je důležitou součástí návrhu odvodnění jak pozemních komunikací a zpevněných 

ploch je snaha o přírodě blízké způsoby odvodnění. Zejména v urbanizovaných území 

máj přírodně blízká opatření největší význam. Právě v odvodnění urbanizovaných 

územní se můžeme inspirovat v zahraničí. U vysoce frekventovaných komunikací, jako 

je dálnice a rychlostní komunikace, je ale problém znečištění a důraz na bezpečnost. 

Takže se hůře aplikují decentralizované způsoby odvodnění komunikaci. 

V případě praktické části bylo navrhnuta dešťová kanalizace ve středním dělícím 

pruhu dálnice D48. Poté svedena do oka mimoúrovňové křižovatky, kde je navrhnuta 

dešťová usazovací nádrž a odlučovač ropných látek následně retenční nádrž o objemu 

552 m3 s regulovaným odtokem 8,5 l/s. před návrhem této varianty byla vyloučena 

možnost vsaku. Vsak nelze provést z důvodu vysoké hladiny podzemní vody. Také 

byla vyloučena uvažovaná varianta otevřené retenční nádrže z důvodu vysoké HPV. 

Podzemní potrubí retence byla také vyloučena z důvodu pořizovacích nákladů na 

retenční potrubí. Nejvhodnější je tedy varianta podzemní nádrž skládaná 

z prefabrikovaných dílců. Následně je dešťová kanalizace zaústěna do řeky Jičínky. 
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A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A. 1.1 Údaje o stavbě 

Stavba: D48 MÚK Bělotín-Rybí, úsek km 18,1-20,3, 

aktualizace DÚR 

 

Stát:    Česká republika 

Kraj:    Moravskoslezský 

Okres:    Nový Jičín 

Obec:    Nový Jičín 

Katastrální území:  Nový Jičín-Dolní Předměstí (707465) 

Parcelní čísla pozemků:  

parcelní číslo číslo k.ú. číslo LV výměra [m2] druh pozemku  vlastník 

679/1 707546 4666 7175 ostatní plocha Česká republika 

1907/1 707546 180 95136 vodní plocha Česká republika 

1914/1 707546 4666 161719 ostatní plocha Česká republika 
 

Účel dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí 

     (DÚR) 

Druh stavby:    Rekonstrukce 

A. 1.2 Údaje o žadateli 

Stavebník :    Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Na Pankráci 546/56 

145 05 Praha 4 

 

 

Stavbu zajišťuje:   Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa 

Ostrava 

Mojmírovců 5 

709 81 Ostrava 
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A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

 

Projektant vodohospodářského objektu: 

      Jakub Doležal  

      Fakulta stavební 

Thákurova 7, 

166 29 Praha 6 – Dejvice 

 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  
 

Odvodnění úseku komunikace km 18,1-18,9 není členěno na další stavení objekty. 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Jako podklady pro zpracování projektu byly použity: 

Základní technické předpisy a normy: 

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6109 Projektování polních cest 

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 

- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací 

- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

- TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 

- TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 

- TP 170 Katalog vozovek pozemních komunikací 

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

- Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. „Zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace“ 

- vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 

č. 405/2017 sb. s účinností od 1.1.2018. 

Územně plánovací podklady a podklady k inženýrským sítím: 

- Územní plán města Nového Jičína a obce Šenov u Nového Jičína 

- Podklady jednotlivých správců inženýrských síti 
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Podklady srážkových dat: 

Josef Trupl: Intensity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy, Praha Podbaba 
1958 

- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

Ostatní podklady: 

- Polohopisné a výškopisné zaměření území-D48 Bělotín-Rybí, geodetické podklady pro projekt, 

Hrdlička spol. s r.o., 09/2020, ÚOZI Ing. Marek Hejcman č.2020/2001 

- Digitální katastrální mapa dotčeného katastrálního území: Nový Jičín-Dolní Předměstí 

(707465) DKM; Šenov u Nového Jičína (707546) DKM; Rybí (743828) KMD 

- Podrobný geotechnický průzkum I/48 MÚK Bělotín-Rybí, zpracovatel: K-GEO s.r.o., Ostrava, 

02/2007 

- Silnice R 48 MÚK Bělotín-Rybí, expertiza podrobného geotechnického průzkumu, SIM GEO 

03/2007 

- Geotechnická rešerše GTP. G-Consult spol. s r.o., 2017 

- Hluková studie, Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o, 03/2013 

- Hluková studie, Dopravoprojekt Ostrava a.s., 11/2020 

- Bezpečnostní audit R48 MÚK Bělotín-Rybí 03/2017 

- Dokumentace EIA, AZGeo s.r.o., 11/2017 

 

Průzkumy: 

- Dendrologický průzkum, Pragoprojekt a.s., Čtvrtlík, 11/2020 

- Pedologický průzkum – Ing. Jarmila Paciorková – EPRO, Havířov, v rámci DSP 11/2014 

- Expertní posudek mostních objektů, Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o., 10/2017 

- Korozní průzkum – je součástí podrobného geologického průzkumu 

- Pasport objektů v zóně ohrožení Pragoprojekt a.s. 09/2007 

- Průzkum inženýrských sítí Dopravoprojekt Ostrava a.s., 07/2020 

 

Dle výsledků průzkumů u správců inženýrských sítí byly do situace zakresleny trasy 
jednotlivých vedení 

V prostoru nebo v blízkosti stavby byly zjištěny sítě následujících správců: 

- GasNet, s.r.o. 

- Cetin, a. s. 

- ČEZ Distribuce, a. s. 

- ČEPS a.s. 

- Telco Pro Services,a.s. 

- Varroc Lightning Systems s.r.o. 

- Hanon Systems Autopal s.r.o. 

- Technické služby města Nový Jičín 

- Technické služby obce Šenov u Nového Jičína 

- Českomoravská distribuce s.r.o 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

- TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. 

- Město Nový Jičín 

- Obec Šenov u Nového Jičína 



D48 MÚK Bělotín-Rybí, úsek km 18,1-20,3, aktualizace DÚR A. Průvodní zpráva 

Odvodnění úseku komunikace km 18,1-18,9  ČVUT v Praze 

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)    

 

 6/6 

 

Dále bylo zajištěno vyjádření následujících správců, kteří neevidují sítě v prostoru stavby: 

- České radiokomunikace a.s. 

- Vodafone Czech Republic a.s. 

- Coprosys NeTron, s.r.o. 

- ČEPRO, a.s. 

- ČEZ LDS s.r.o 

- ČEZ ICT Services, a. s. 

- Green Gas DPB, a.s. 

- RWE Gas storage a.s. 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava 

- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem 

- Ministerstvo vnitra ČR 

- Lesy ČR s.p. 

- Povodí Odry s.p. 

- T-Mobile Czech Republic a.s. 

- UPC Česká Republika, s.r.o. 

- Diamo s.p. 

- Mero ČR a.s. 

- Správa železnic, s.o. 

- Letiště Ostrava a.s. 

- OKD a.s. 

- ČD-Telematika a.s. 

- Veolia Energie ČR, a.s. 

- Obec Rybí 

- TwigoNet Europe SE 

- Sitel spol. s r.o. 

- NJNet s.r.o. 

- SSMSK správa Nový Jičín 

 

 

Praha, březen 2021 

Jakub Doležal          
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 

 Stavební pozemek 
Stavba se nachází v katastrálních územích Šenov u Nového Jičína a Nový Jičín-Dolní 

Předměstí u rozhraní obce Šenov u Nového Jičína a města Nový Jičín. Reliéf zájmového 
území stavby lze považovat za mírně zvlněný. Podél stávající silnice I/48 je území silně 
ovlivněno lidskou činností, má charakter zemědělské a urbanizované krajiny. Průmyslová 
činnost se soustřeďuje především u Nového Jičína. 
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 Stavba se nachází v katastrálním území Šenov u Nového Jičína a Nový Jičín-Dolní 
Předměstí, nachází se v prostoru správy města Nový Jičín a obce Šenov u Nového Jičína. 

Město Nový Jičín má schválený územní plán s nabytím účinnosti 1.10.2009 vydaný 
opatřením obecné povahy č.j. 60793/2009 včetně jeho změn: tj. změna č. 1 (16.10.2012, č.j. 
63719/2012) změna č. 2 (18.1.2013, č.j. 86362/2012), změna č. 3 (22.7.2015, č.j. 
43328/2015), změna č.4 (30.11.2016, č.j. 79071/2016) a změna č. 5 (10.10.2019, č.j. 
65476/2019). 

Stavba rekonstrukce silnice I/48 včetně souvisejících objektů je umístěna v plochách 
různého způsobu využití definovaného územním plánem města Nový Jičín. Jedná se o plochy 
DS, VD, VL, NZ, RI. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou uvedeny 
v územním plánu, kde charakter stavby dálnice D48 odpovídá podmínce hlavního využití 
popřípadě podmínce přípustného využití. 

Obec Šenov u Nového Jičína má schválený územní plán s nabytím účinnosti 27.3. 2009 
vydaný opatřením obecné povahy č.j. 326.1/220/2020. 

Stavba rekonstrukce silnice I/48 včetně souvisejících objektů je umístěna v plochách  
různého způsobu využití definovaného územním plánem obce Šenov u Nového Jičína. Jedná 
se o plochy DS-1, KZ, RZ-05, VD-3, ZX-1, SO-31, SP-3, ZX, V4, OV3, OK 7, P, W-1, ZX. 
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou uvedeny v územním plánu, kde 
charakter stavby dálnice D48 odpovídá podmínce hlavního využití popřípadě podmínce 
přípustného využití. 

Stavba je v souladu s aktualizací č.1 zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, 
které (A1 ZÚR MSK) bylo vydáno Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením 
č.9/957 z 13. 9. 2018. 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Stavba je v souladu s aktualizací č.1 zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje, které (A1 ZÚR MSK) bylo vydáno Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 
usnesením č.9/957 z 13. 9. 2018. 

 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 Dokumentace byla provedena v souladu s předchozími rozhodnutími a územně 
plánovacími dokumentacemi uvedenými výše. 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 

- Polohopisné a výškopisné zaměření území-D48 Bělotín-Rybí, geodetické podklady pro 
projekt, Hrdlička spol. s r.o., 09/2020, ÚOZI Ing. Marek Hejcman č.2020/2001 

- Digitální katastrální mapa dotčeného katastrálního území: Nový Jičín-Dolní Předměstí 
(707465) DKM; Šenov u Nového Jičína (707546) DKM; Rybí (743828) KMD 

- Podrobný geotechnický průzkum I/48 MÚK Bělotín-Rybí, zpracovatel: K-GEO s.r.o., 
Ostrava, 02/2007  

- Silnice R48 MÚK Bělotín-Rybí, expertiza podrobného geotechnického průzkumu, SIM GEO 
03/2007 

- Geotechnická rešerše GTP. G-Consult spol. s r.o., 2017 
- Hluková studie, Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o, 03/2013  
- Hluková studie, Dopravoprojekt Ostrava a.s., 11/2020 
- Bezpečnostní audit R48 MÚK Bělotín-Rybí 03/2017 
- Dokumentace EIA, AZGeo s.r.o., 11/2017 
- Dendrologický průzkum, Pragoprojekt a.s., Čtvrtlík, 11/2020 
- Pedologický průzkum – Ing. Jarmila Paciorková – EPRO, Havířov, v rámci DSP 11/2014 
- Expertní posudek mostních objektů, Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o., 10/2017 
- Korozní průzkum – je součástí podrobného geologického průzkumu 
- Pasport objektů v zóně ohrožení Pragoprojekt a.s. 09/2007 
- Průzkum inženýrských sítí Dopravoprojekt Ostrava a.s., 07/2020 

 
Závěry jednotlivých podkladů, průzkumů a měření uskutečněných v rámci zpracování DÚR 

jsou zohledněny v této projektové dokumentaci. Průběhy inženýrských sítí a vyjádření jejich 
správců jsou použity při řešení stavebních objektů. Průběhy inženýrských sítí jsou do výkresů 
přeneseny z digitálních podkladů jejich správců. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 

V blízkosti stavby se nenacházejí objekty, jež by spadaly do kategorie ochrany kulturních 
památek dle zákona č.20/1987., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavba neleží v CHOPAV. 
Stavba nezasahuje do zvláště chráněných území ve smyslu zákona 114/1992 Sb.  
Stavba nezasahuje žádnou EVL ani ptačí oblast soustavy NATURA 2000.  
Stavba se nedotýká žádného významného krajinného prvku dle zákona 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny. 
Staveniště je mimo ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů. 
Stavba se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů. 
S ohledem na charakter stavby se neočekává negativní ovlivnění ohrožených druhů rostlin 

a živočichů jmenovaných vyhl. č. 395/1992 Sb. 
Stavbou budou dotčena ochranná pásma podzemních vedení inženýrských sítí. Podmínky 

jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí jejich vyjádření (viz 
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dokladová část této dokumentace). 
Navrhovaná trasa dálnice II. třídy zasahuje do následujících ochranných, případně 

bezpečnostních pásem, která je třeba podle jejich významu při výstavbě respektovat. Rozsah 
hlavních ochranných pásem je vyznačen v koordinačních situacích: 

• ochranné pásmo vedení VN a VVN – určeno zákonem č. 458/ 2000 Sb.,§46. 

• ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů jsou určena zákonem č.458/ 2000 Sb., §68, 
§69 

• ochranné pásmo železniční trati určeno zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách v §8  

• silniční ochranná pásma jsou určena zákonem č. 13/ 1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v §30, mimo souvisle zastavěné území obcí 

 
Pro stavební objekty platí následující ochranná pásma: 
dálnice: 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve křižovatky 
silnice I. tř.:  50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice  
silnice II. a III. tř.: 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice 
železnice:   60 m od osy krajní koleje, resp. 30m od hranice drážního 
pozemku 
 
ochranná pásma silnoproudého nadzemního vedení 
od krajního vodiče na obě jeho strany: 
nad 400 kV  25 m (§98, odst.2 zák.č 458/200 Sb. a 

pův.zák.č.79/57 Sb.) 
nad 220 kV do 400 kV:   20 m (§98, odst.2 zák.č 458/200 Sb. a 

pův.zák.č.79/57 Sb.) 
nad 110kV do 220 kV      15 m 
nad 35 kV do 110 kV -bez izolace    12 m 
    -s izolací   5 m 
nad 1 kV do 35 kV -bez izolace    7 m 
    -s izolací   2 m 
    -závěsný kabel  1 m 

Poznámka: Celková šířka ochranného pásma vedení VVN 2x220kV V253/254 je 56m a 
vedení VVN 400kV V 405 je 64m. (viz vyjádření správce ČEPS, a.s. ze dne 18.8.2020, 
zn.837/20/BRN, 231/14730/17.8.2020/Še) 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a 
vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1m po obou stranách krajního kabelu; u 
podzemního vedení nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 
 
ochranná pásma silnoproudého podzemního vedení 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení 
řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV 
činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 
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ochranná pásma elektrických stanic 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti: 
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m 
od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 
- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem 
napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m 
- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 
než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 
- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 
 
ochranné pásmo výrobny elektřiny 

Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické 
stanice. 
 
Ochranná pásma plynovodů 

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), v § 68. 

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední 
blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 

• u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v 
zastavěném území obce, 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 
2 m na obě strany, 

• u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany, 
• u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany, 
• u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu. 
• u zařízení katodické protikorozní ochrany a vlastní telekomunikační sítě držitele licence 

1 m na obě strany 
 
Bezpečnostní pásma plynovodů 

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), v § 69. 

Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně  
• do DN 100 včetně    8 m 
• nad DN 100 do DN 300 včetně  10 m 
• nad DN 300 do DN 500 včetně  15 m 
• nad DN 500     20 m 

 
Ochranná pásma telekomunikačních zařízení 

Ochranná pásma jsou určena zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v § 102, 
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§ 103. 
sdělovací kabely podzemní   1,0 m po stranách od krajního vedení 
- platí pro ochranné pásmo místních (MK), dálkových i optických (DOK) kabelů 

Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah 
omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad 
v tomto rozhodnutí. 
 
Ochranná pásma vodohospodářských zařízení 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou určena zákonem č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) v § 23. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu:  

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

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího 
líce zvyšují o 1,0 m. 
 

Ochranná pásma teplovodních vedení 
Ochranná pásma zařízení rozvodů tepelné energie jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), v § 76. 

Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na 
výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a 
vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé 
vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m. 

U předávacích stanic, které jsou umístěny v samostatných budovách, je ochranné pásmo 
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys 
těchto stanic a vodorovnou rovinou, vedenou pod těmito stanicemi ve svislé vzdálenosti 2,5 
m. 

 
Odvodňovací a závlahové sítě 

• meliorace - ochranná pásma nejsou stanovena 
 
Ochranná pásma vodních zdrojů 

• nejsou v daném úseku stavby vyhlášena 
 
Ochranné pásmo dráhy 

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou 
vymezeny svislou plochou vedenou:  

• u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, 

• u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100 m od osy krajní 
koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy, 
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• u vlečky 30 m od osy krajní koleje 
• u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od osy 

krajní koleje 
• u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje 
• u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 

trolejového drátu 
 
Ochranné pásmo lesa 

• Les od kraje porostu    50 m 
 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Předmětná stavba leží mimo záplavové území. Niveleta dálnice D48 je v daném úseku 
vedena nad hladinou Q100. Dle údajů Povodí Odry i ČHMÚ ani hladina vody řeky Jičínky při 
stoleté vodě nevystoupí z břehů. Tyto údaje byly použity při návrhu nivelety nové MK a mostu  
přes řeku Jičínku v Šenově u Nového Jičína 

Seismicita- ve smyslu ČSN 73 0036 stavba leží v seismické zóně A (viz Podrobný 
geotechnický průzkum). 
 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

S ohledem na charakter stavby se nemění odtokové poměry. Při výstavbě a provozu 
posuzovaného záměru není předpoklad, že dojde k významnému ovlivnění odvodnění oblasti. 
V současné době je většina pozemků určených pro rekonstrukci komunikace zpevněná 
(stávající komunikace). Rozšířením tělesa komunikace dojde k určitému zvýšení výparu a 
povrchového odtoku na úkor vsaku. Tato změna by se neměla projevit negativně v rámci 
odtokových poměrů širšího okolí. 

Stavba nezasahuje do chráněných kulturních památek. V zájmovém území ani v okolí se 
nevyskytují žádné národní kulturní památky ani památky, které jsou předmětem světového 
dědictví. 
 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Asanace 
V rámci tohoto objektu se nepředpokládají asanační práce. 
 
Demolice 
V rámci tohoto objektu se nepředpokládají demoliční práce. 

 
Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 
V rámci tohoto objektu se nepředpokládá kácení. 
Kácení vzrostlé mimolesní zeleně bude provedeno v rámci stavebního objektu SO 003 
Příprava území. V rámci objektu proběhne vlastní kácení stromů a smýcení keřových a 
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souvislých porostů (včetně likvidace větví, křovin a kořenů) a následné zpracování dřevní 
hmoty. Na stavbě dojde k odstranění dřevin na stávajícím tělese komunikace, avšak pouze v 
rozsahu nezbytně nutném pro přípravu a provedení stavby. Kácení v prostoru stavby bude 
kompenzováno výsadbami na svazích nové komunikace v rámci SO 803 Vegetační úpravy 
silnice D48 a MÚK  km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-20,3. 

 
 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavební objekt se nachází uvnitř hranice stavby D48 MÚK Bělotín-Rybí. Stavebním 
objektem bude navíc dotčený pozemek 1907/1, který je pod ochranou ZPF (PUPFL) – vodní 
plocha. Výměra dočasného záboru na dotčeném pozemku je 228m2. 
 
 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 
1) Pozemní komunikace 
Omezení obecného užívání pozemních komunikací  

Stavba bude prováděna za provozu, při částečné uzavírce silnice I/48, postupně po 
polovinách za zachování provozu. V druhé polovině výstavby bude část dálnice realizována 
za plné uzavírky. Tato omezení budou mít vliv na stávající organizaci dopravy a během 
výstavby přinesou do dotčené oblasti částečný diskomfort. 

 
2) Přeložky a úpravy dotčených PK 

Součásti stavby jsou navrženy i úpravy stávajících komunikací, které bezprostředně se 
stavbou dálnice souvisí. Jedná se o část silnice I/57 v prostoru nového mostu přes Jičínku. 
 
3) Návrh na nové zatřídění PK  

Po rekonstrukci na dálnici II. třídy bude silnice I/48 zařazena do sítě dálnic jako D48.   
Větve 1 a 2 MÚKu Nový Jičín – západ v km 18,250 jsou součástí dálnice D48 a budou 

ukončeny ve stykové křižovatce s ÚK napojující ČSPH. Jejich pokračování je pak vedeno jako 
větev stávající silnice I/57 s napojením ve stávající úrovňové křižovatce na sil. I/57. 
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l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Úsek stavby km 18,1 – 20,3 řešený touto dokumentací DUR   navazuje na řešení přilehlých 
úseků D48, na které byla vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v květnu 
2006 a bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby dne 4.2.2009 pod č.j. ÚPS/387/2009.  
Proti vydanému rozhodnutí podali odvolání účastníci řízení, obce Bělotín a Polom a o věci 
rozhodl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu 
a kultury, který svým rozhodnutím č.j. MSK 65597/2009 ze dne 28.7.2009 podstatnou část ÚR 
potvrdil. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.8.2009. 
 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
  

parcelní číslo číslo k.ú. číslo LV výměra [m2] druh pozemku  vlastník 
679/1 707546 4666 7175 ostatní plocha Česká republika 

1907/1 707546 180 95136 vodní plocha Česká republika 
1914/1 707546 4666 161719 ostatní plocha Česká republika 

 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší zákon č. 274/2001 Sb., § 
23. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu: 
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• u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně  1,5 m 
• u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm   

            2,5 m 
• u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího 
líce zvyšují o 1,0 m. 

 
Ochranu vodních děl řeší zákon č. 254/2001 Sb., § 58. 
  



D48 MÚK Bělotín-Rybí, úsek km 18,1-20,3, aktualizace DÚR B. Souhrnná technická zpráva 
Odvodnění úseku komunikace km 18,1-18,9  ČVUT v Praze 
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

 12/26 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající silnice I/48 přestavbou na dálnici II. 
třídy. Součástí stavby je vybudování silniční dešťové kanalizace včetně odlučovače ropných 
látek a retenční nádrže.  
 
 
b) účel užívání stavby 
 D48 MÚK Bělotín-Rybí je dopravní stavba. Zkapacitněním dopravy a zvýšením 
plynulosti dopravy je zajištěno zlepšení životního prostředí v okolí. Z toho vyplývá snížení 
hluku a snížení tvorby výfukových plynů. Zároveň zprovozněním kapacitní komunikace dojde 
ke snížení dopravy na okolní silniční síti.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 
 Pro zajištění užitných vlastností stavby je nutno při výstavbě respektovat platné 
předpisy. Pokud projektová dokumentace neuvádí jinak, budou stavební práce, kvalita 
stavebních výrobků a kontrola a přejímka prací provedeny v souladu se zákony, vyhláškami, 
českými technickými normami (ČSN) a resortními předpisy Ministerstva dopravy a spojů, 
zejména "Technicko-kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP)", 
"Technickými podmínkami (TP)" a „Vzorovými listy staveb pozemních komunikací“ (VL).  
Stavba je navržena ve shodě s vyhláškou č. 26/2014, kterou se mění vyhl. č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 268/2009 Sb., O 
technických požadavcích stavby (v platných zněních). 

 
 Charakter a technické parametry stavby kanalizace nevyžadují povolení výjimky 
z technických požadavků na stavby. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Obdržená vyjádření a stanoviska budou součástí dokladové části. Případné podmínky 
vzešlé z těchto vyjádření budou zapracovány do projektové dokumentace (výkresová, 
případně textová část). 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší zákon č. 274/2001 Sb., 
§ 23. 
Ochranu vodních děl řeší zákon č. 254/2001 Sb., § 58. 
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
Celková délka dešťové kanalizace je 1171,60 m. Bude použito plastové hrdlové kanalizační 
potrubí s průměrem DN 300 mm a DN 400 mm. 
 Retenční prostor je navržen o objemu  560,0 m3. 
 
 
Podrobnější technický popis stavebních objektů je uvedeny v kap. B.2.6 této TZ nebo 
v příloze D. Dokumentace objektů. 
 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
Celková délka dešťové kanalizace je 1171,60 m.  
Počet šachet 29 ks.  
Bude použito plastové kanalizační hrdlové potrubí s průměrem DN 300 mm a DN 400 mm, pro 
přípojky UV DN 200. 
Retenční prostor je 560,0 m3.  
 
 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 

Stavba je rozdělena na několik etap 
0. Etapa – Před zahájením samotné stavby bude potřeba v předstihu vybudovat 

kanalizaci od MÚK NJ – západ po MÚK NJ – východ. V tomto úseku bude na sil. I/48 omezen 
provoz se svedením do jednoho jízdního pruhu v obou směrech. Směrování dopravy na 
stávajícím silničním tělese bude operativně přizpůsobováno postupné výstavbě kanalizace. V 
této přípravné etapě budou realizované také přeložky inženýrských sítí, které nevyžadují přímý 
zásah do tělesa komunikace, který by narušil silniční dopravu. 

1. Etapa – V této etapě dojde k uzavření stávající MÚK Nový Jičín – východ a proběhne 
realizace jižní okružní křižovatky s napojujícími větvemi. Provoz po sil. I/48 je zachován v celé 
trase s částečným omezením v úseku mezi křižovatkami. Provoz v tomto úseku bude probíhat 
se svedením do jednoho jízdního pruhu v obou směrech. Doprava probíhá na pravé polovině 
silničního tělesa, kanalizace je již realizována. MÚK Nový Jičín – západ je v provozu. 

2. Etapa – V druhé etapě probíhá realizace podstatné části dálnice. Jedná se zejména o 
most SO 217, který bude realizován za plné uzávěry, stejně tak i část dálnice od tohoto mostu 
do konce úpravy II. etapy. V úseku mimoúrovňových křižovatek probíhá doprava po pravé 
polovině s omezením dopravy do jednoho pruhu v obou směrech. U MÚKu Nový Jičín – východ 
je doprava svedena na již hotovou okružní křižovatku a dále pokračuje objízdnou trasou po 
ulici Propojovací a Hřbitovní kolem Sirkových lázní ke křižovatce se sil. II/482 a zpět na trasu. 
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Vedení objízdných tras a DIO jednotlivých etap výstavby bude detailně řešeno v dalším stupni 
PD. Pravý jízdní pás MÚKu Nový Jičín – západ s napojujícími větvemi je v provozu. 

3. Etapa – v poslední etapě se realizuje zbývající část, pravá polovina dálnice v úseku 
mezi mimoúrovňovými křižovatkami. Provoz probíhá na postavené levé části dálnice. MÚK 
Nový Jičín – východ je v provozu. Levý jízdní pás MÚKu Nový Jičín – západ s napojujícími 
větvemi je v provozu. 

V místech napojení stavby na stávající silniční síť nebo v místech křížení při výstavbě 
mostů, kanalizace, přeložek inženýrských sítí a následných úpravách komunikací dojde k 
dočasnému přerušení či částečnému omezení provozu v závislosti na aktuálním postupu při 
výstavbě. 

Předpoklad realizace stavby - bude realizováno současně se stavbou D48 
 
j) orientační náklady stavby 

JKSO Název objektu MJ Množství 
MJ 

Jednotková 
cena [ Kč ] 

Cena 
položky 

celkem [ Kč ] 

Inženýrské sítě, nábřežní zdi, nádrže         
827 211 Dešťová kanalizace v km 0,0-1,8 M 1 172,0 4 870 5 707 640 
814 135 Retenční nádrž -z dílců železobetonových KPL 1,0 6 450 000 6 450 000 
814135 
A Odlučovač ropných látek KPL 1,0 1 040 000 1 040 000 

      
Cena celkem bez DPH 13 197 640 

 B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Objekt dešťové kanalizace je stavbou podzemní. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jde o podzemní vedení – tato část STZ je neobsazena. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Jde o podzemní vedení – tato část STZ je neobsazena. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Pro vodohospodářské objekty se nevztahuje Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jak je definováno v §2 
této vyhlášky. 
Provozování stavby se bude řídit interními předpisy správce stavby. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  
Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna samotnou polohou  kanalizace. To je pod 

povrchem terénu. Všechny přístupové prvky jsou uzavřeny standardními poklopy. 
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B.2.6  Základní charakteristika objektu  
 

Kanalizace D48 km 18,100 – 18,900 
Veškerá voda spadlá na povrch zpevněné části komunikace bude zachytávána pomocí 

betonových monolitických odvodňovacích žlabů Curb – Kingů. Do těchto žlabů budou osazeny 
uliční vpusti, pomocí nichž bude voda odvedena do dešťové kanalizace. V úseku s malým 
podélným spádem komunikace budou monolitické žlaby nahrazeny štěrbinovými žlaby. Tyto 
žlaby budou zaústěny do dešťové kanalizace.  

 Podmínky dočasné akumulace vod z navrhované silnice v retenčním zařízení a jejich 
řízené vypouštění do vodních toků budou splněny v plném požadovaném rozsahu. Parametry 
tohoto zařízení byly stanoveny na základě hydrotechnických výpočtů uvedených v kapitole B.9 
Celkové vodohospodářské řešení. Na stoce bude umístěna podzemní retenční nádrž 
z prefabrikovaných dílců a odlučovač ropných látek (DUN). Regulace odtoku na max. limitní 
hodnotu bude řízena dvěmi vírovými ventily v retenční nádrži. Retenční nádrž bude také 
vybavena bezpečnostním přepadem, šachta Š3 před retencí bude vybavena bezpečnostním  
uzavíracím šoupátkem.  

Kanalizace se navrhuje dle ČSN 75 6101, ČSN EN 1610 a souvisejících norem a předpisů. 
Kanalizační stoky budou provedeny z plastového potrubí o průměru DN 300, DN 400 o celkové 
délce stok 1171,6 m. Minimální průměr odtokového potrubí horských vpustí  bude DN 300 mm. 
Přípojky od UV budou provedeny z plastového potrubí o průměru DN 200 mm. 
 Na kanalizaci budou umístěny prefabrikované betonové kanalizační šachty o průměru DN 
1000 mm.  
Umístění kanalizace v SDP: 
Osa kanalizace 0,75 m od osy vpravo ve směru staničení. 

 
 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Speciální technická a technologická zařízení nejsou navržena. 

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 Protipožární bezpečnost stavby příslušných komunikací je zajištěna volbou stavebních 
materiálů i technickým návrhem. Přístup požární techniky do zájmové lokality je zajištěn po 
všech přístupových komunikacích navrhovaných v rámci stavby. Napojení lokality ve více 
místech zajistí příjezd vozidel hasičů i pro situace, kdy by mohl být jeden z vjezdů do lokality 
neprůjezdný. Posuzované stavební objekty jsou z hlediska požární bezpečnosti, ve smyslu 
ČSN 73 0802/2009 (Z1/2013, Z2/2015) Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, 
hodnoceny jako objekty bez požárního rizika, které nejsou dále posuzovány a hodnoceny. 
 
 Šířky zpevnění vozovek jsou 10,50 m (šířka jízdního pruhu 3,50 m) resp. 7,00 m (šířka 
jízdního pruhu 3,25 m). Nástupní plochy požárních vozidel s ohledem na charakter stavby 
nejsou navrženy. 
 
 Na mostní a vodohospodářské objekty nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny 
žádné zvláštní požadavky. 
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 S ohledem na charakter řešených objektů se neposuzuje evakuace. 
 
Odstupové vzdálenosti se od objektů, které budou v rámci řešené stavby vybudovány, 
nestanoví. 
 
 Zajištění požární vody ani jiných hasebních látek není pro posuzovanou stavbu 
vyžadováno. 
 
 Řešené komunikace jsou řešeny v souladu s požadavky ČSN 73 6101, ČSN 73 6110,  
ČSN 73 6114 a dalšími souvisejícími předpisy. Šířka vozovky je ve všech případech nejméně 
3,0 m, volná výška bude nejméně 4,10 m. Komunikace jsou dimenzovány na pojezd požárními 
vozidly. 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
(Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 Použití úsporných technologií při výstavbě a údržbě, by mělo být prioritou zhotovitele  
stavby a jednotlivých správců stavebních objektů. 

 Vodohospodářské objekt nevyžaduje určení zásad hospodaření s energiemi.  

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
(Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Pro vodohospodářský objekty nejsou stanoveny hygienické požadavky. 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu do podloží  

Vodohospodářské liniové objekty nepodléhající zkoumání výskytu radonu. 
b) ochrana před bludnými proudy 

Povaha stavebních prací nevyžaduje řešení ochrany před bludnými proudy.  
c) ochrana před technickou seizmicitou 

Zájmové území dle mapy seizmických oblastí ČR nepatří do seizmické oblasti. 
d) ochrana před hlukem 

Stavbu není nutno chránit před hlukem. 
e) protipovodňová opatření  

Místo realizace příslušných stavebních objektů není dotčeno záplavovým územím 
Q100. Protipovodňová opatření nebudou realizována.  
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 V území se v současné době nejeví pravděpodobná těžba ložiska černého uhlí 
klasickými metodami. V případě, že by tyto části ložiska byly exploatovány např. odplyňováním 
nebo jinými metodami, nepředpokládá se v souvislosti s tím vznik důlních škod deformacemi 
terénu. Stavby tedy nevyžadují provedení zvláštních opatření proti účinkům poddolování. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury  

Napojení na technickou infrastrukturu pro potřeby stavby bude řešeno zhotovitelem 
stavebních prací. Napojovací místa na technickou infrastrukturu jsou zakreslena v koordinační 
situaci.  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Délka a kapacity objektů vodohospodářských objektů jsou popsány v rámci přílohy D. 
Dokumentace objektů. 

B.4 Dopravní řešení  
 Stavební objekty komunikací navrhované v rámci stavby D48 MÚK Bělotín-Rybí jsou 
řešeny v samostatné dokumentaci dle vyhlášky č.146/2008 Sb.  
 Pro vodohospodářský objekt není nutno řešit bezbariérové opatření pro přístupnost a 
užívání. 

B.5  Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy,  

V rámci vodohospodářského objektu nejsou navrženy speciální terénní úpravy.  
 
b) použité vegetační prvky,  

Vegetační úpravy jsou navrženy v rámci stavebních objektů SO 803 Vegetační úpravy 
silnice D48 a MÚK km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-20,3. Objekt řeší zatravnění 
ohumusovaných ploch v rámci úseku km18,1-20,3 a jejich osázení tam, kde to prostorové 
uspořádání a další podmínky umožní. 
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 Předmětné vodohospodářské stavební objekty přeložek vodovodu, kanalizací a 
meliorací nemají negativní vliv na životní prostředí. 
 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

S ohledem na ochranu životního prostředí musí stavební práce probíhat maximálně 
šetrně. Musí být dodržen trvalý a dočasný zábor a staveništní doprava probíhat pouze po 
vyznačených přístupových cestách. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy ani vodotečí ropnými 
a jinými produkty. Při vyjíždění staveništní dopravy na komunikační síť musí být vozidla 
očištěna. 

Z hlediska problematiky nakládání s odpady veškeré odpady, které vzniknou při 
výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika 
ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího okolí. 

Ochrana staveniště bude zajišťována obdobně jako u jiných staveb obdobného 
rozsahu. Aby nedocházelo k obtěžování okolí je nutné, aby zhotovitel stavby respektoval 
právní předpisy vymezující limitní zatížení území zejména hlukem a prachem od stavební 
činnosti.  

Staveniště se nachází mimo zastavěné území města. Vstupy na staveniště budou 
opatřeny informativními tabulkami s upozorněním na probíhající stavbu. Nebezpečná místa 
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stavby, kde by mohlo dojít k úrazu, je nutno chránit před vstupem nepovolaných osob 
oplocením či jiným vhodným opatřením. Uskladněný materiál je nutno zajistit proti odcizení. 
Odstavené pracovní stroje budou zajištěny proti zneužití. 

Při provádění prací, které budou mít dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit 
informování místních obyvatel prostřednictvím městského úřadu. Pokud si to vyžádá charakter 
prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím k tomu určených osob. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.  
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
  Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění zvláště chráněných území ani lokalit soustavy 
Natura 2000. Vzhledem k vzdálenosti a charakteru záměru, který spočívá pouze v přestavbě 
stávající frekventované silnice lze konstatovat, že záměrem nedojde k ovlivnění EVL nebo PO. 

Tento závěr je ve shodě se stanovisky zodpovědných orgánů ochrany přírody – Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) a Krajského úřadu Olomouckého kraje (KÚ OK). 
KÚ MSK ve svých stanoviscích zde dne 8. 11. 2005 (č.j.: 31251/2005/ŽPZ/Ryš/0002) a ze dne 
7. 7. 2014 (č. j.: MSK 91421/2014) možný významný vliv na EVL i PO na území 
Moravskoslezského kraje vyloučil. Stejně tak KÚ OK vyloučil možný významný vliv 
posuzovaného záměru na území Olomouckého kraje (nejdříve dne 21. 11. 2005 – č. j.: 
KUOK/34486/05/OŽPZ/861, které bylo potvrzeno 24. 7. 2014 – č. j.: KUOK 70537/2014). 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Pro vodohospodářský objekt není řešeno.  
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší zákon č. 274/2001 Sb., § 

23. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

• u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně  1,5 m 
• u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm   

            2,5 m 
• u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího 
líce zvyšují o 1,0 m. 

 
Ochranu vodních děl řeší zákon č. 254/2001 Sb., § 58. 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
Na předmětnou stavbu nejsou stanoveny žádné požadavky z hlediska civilní ochrany. 
 



D48 MÚK Bělotín-Rybí, úsek km 18,1-20,3, aktualizace DÚR B. Souhrnná technická zpráva 
Odvodnění úseku komunikace km 18,1-18,9  ČVUT v Praze 
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

 19/26 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  
  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,   
Materiály a hmoty pro zabudování do stavby vodohospodářských objektů zajistí zhotovitel a 
bude s mini nakládat dle následujících opatření: 

- Zajistit bezpečný přísun a odběr materiálu v souladu s postupem stavebních prací.  
- Skládky, skladiště a jednotlivá místa k uskladnění materiálu neumísťovat v prostorách 

trvale ohrožovaných dopravou břemen, na komunikacích, kde by bránily pohybu 
motorových vozidel nebo chodců.  

- Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna 
stabilita a nedošlo k jeho znehodnocování.  

- Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny popř. 
zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat.  

- Sypký materiál ukládat do jakékoliv výšky plně mechanizovaným způsobem za 
předpokladu, že odebírán bude stejným způsobem.  

- Vytvoří-li se stěna, musí být odběr upraven tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 
dovoleného dosahu nakládacího stroje.  

- Při ručním ukládání a odebírání může být materiál navršen pouze do výšky 2 m.  
- Při odběru z hromad vyšších než 2 m, musí být toto místo upraveno tak, aby nevznikaly 

převisy a výška stěn nepřesáhla 1,5 m.  
- Sypké materiály v pytlích se skladují ručně do výšky 1,5 m, mechanizací do výšky 3,0 

m.  
- Kusový materiál pravidelných tvarů ručně jen do výšky 2 m, nepravidelných tvarů jen 

do výšky 1,5 m.  
- Tekutý materiál skladovat v uzavřených nádobách tak, aby plnící (vyprazdňovací) otvor 

byl vždy nahoře. 
- Oblé předměty (plechovky) ukládat ručně do výšky max. 2,0 m. Roury apod. musí být 

uloženy tak, aby nedošlo k sesutí.  
Prvky a dílce pravidelných tvarů se mohou ukládat až do výšky 4 metrů při použití 
mechanizačních prostředků. 
 
 b) odvodnění staveniště 

Splašky z objektů hygienického zařízení (umývárna, WC), umístěné v sestavě typových 
mobilních kontejnerů na ploše zařízení staveniště, budou odvodněny (jímány) do nádrže 
s vyvážením.  

Odvodnění srážkových vod ze staveniště musí být zajištěno tak, aby nedocházelo 
k významnému podmáčení a erozním účinkům na okolních pozemcích a znečištění 
povrchových a podzemních vod. Podzemní průsakové vody a zasakující srážkové vody budou 
v průběhu provádění zakládaní staveb z pracovních prostorů (stavební jámy) odváděny 
vyspádovanými obvodovými rýhami (příp. doplněným drenážním potrubím), provedenými 
těsně pod úrovní základové spáry. Vody budou rýhami a drenáží svedeny do odkalovacích 
jímek (objekty předčisticího zařízení s usazovacím prostorem na zachycení splavenin a 
plavenin) a odtud po odkalení přečerpávány nebo gravitačně odváděny do vsakovacích 
zelených ploch, případně do nově realizované dešťové kanalizace nebo meliorace. Dešťové 
vody ze střech mobilních objektů budou odváděn v podobném režimu. 
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Práce na kanalizacích bude navržena tak, aby byla zajištěna nepřetržitý odvod srážkové 
vody z území. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zřízení stavebního dvora, jeho provoz a zajištění potřebné infrastruktury je věcí 
zhotovitele stavby. Napojení na zdroje (voda, elektrická energie, telekomunikace) nejsou 
předmětem řešení, dodavatel stavebních prací si je zajistí včetně kanceláří a technického 
vybavení pro stavební dozor investora. 

 
Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu pro potřeby stavby bude řešeno 

dodavatelem stavebních prací. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Navržené stavební práce budou mít vliv na okolí stavby či pozemky jen po dobu jejich 

provádění v zanedbatelném rozsahu. Přesto je nutné při provádění stavebních prací dbát na: 
- ochranu proti hluku a vibracím 
- ochranu proti znečišťování příjezdových tras a pozemků, a nadměrné hlučnosti 

předpokládané stavební práce budou probíhat v denní dobu mezi 7:00-19:00) 
- ochranu proti znečišťování ovzduší 
- ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
 

Aby nedocházelo k obtěžování okolí, je nutné, aby zhotovitel stavby respektoval právní 
předpisy vymezující limitní zatížení území zejména hlukem a prachem od stavební činnosti.  

Přístupy a příjezdy k nejbližším nemovitostem nebudou výstavbou omezeny. Po 
dokončení realizace bude vliv stavby na okolí stejný jako před ní. 

Při provádění prací, které mohou mít dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit 
informování místních obyvatel prostřednictvím městského úřadu.  

 
Po dokončení realizace bude vliv stavby na okolí stejný jako před ní. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Ochrana staveniště a okolí staveniště bude zajišťována obdobně jako u jiných staveb 

obdobného rozsahu.  
Zde se nepředpokládá pohyb cizích osob. Vstupy na staveniště budou opatřeny 

informativními tabulkami s upozorněním na probíhající stavbu. Nebezpečná místa stavby, kde 
by mohlo dojít k úrazu, je nutno chránit před vstupem nepovolaných osob oplocením či jiným 
vhodným opatřením. Uskladněný materiál je nutno zajistit proti odcizení. Odstavené pracovní 
stroje budou zajištěny proti zneužití. 

Pokud si to vyžádá charakter prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště 
prostřednictvím k tomu určených osob. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 Velikost staveniště byla stanovena s ohledem na potřeby realizace stavby D48 MÚK 
Bělotín-Rybí, úsek km 18,1-20,3. Staveniště je tvořeno plochami trvalého a dočasného 
záboru pozemků. Hranice obvodu staveniště je tvořena spojnicí bodů trvalého a dočasného 
záboru nad jeden rok.  
Pozemky potřebné pro realizaci objektů stavby budou zabezpečeny následujícím způsobem: 
- trvalý zábor pozemků 
- krátkodobý dočasný zábor pozemků do jednoho roku 
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- vstup na pozemky. 
 Trvalý zábor je dán technickým řešením stavebních objektů trvalého charakteru. 
 Pro potřeby stavby budou využívány i některé rozestavěné objekty, jedná se zejména 
zemní těleso komunikací a mostní objekt – dle postupu realizace objektů. Mimo tyto objekty 
budou využívány i ty objekty komunikací, které budou dokončeny a již předány do provozu. 
 Na pozemku určeném pro výstavbu bude v maximální možné míře po maximálně 
možnou dobu umístěno zázemí stavby, sklady materiálu, montážní plochy, plochy 
pro shromažďování odpadu a plochy pro dočasné mezideponie zeminy. 

 
O dočasném omezení (tj. záboru, zúžení komunikace, omezení parkování apod.) je 

nutné v předstihu informovat dopravním značením – zajistí zhotovitel stavby. Potřebné zábory 
a další případná opatření vyplývající z koordinace s dotčenými orgány a správci sítí, zajistí 
svým jménem a na svůj účet zhotovitel stavby. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V případě přerušení stávajících pěších bezbariérových tras vedoucích přes staveniště, 
musí být k dispozici stávající alternativní nebo je nutno zřídit provizorní bezbariérové obchozí 
trasy. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

V rámci stavebních prací vzniknou stavební odpady. Bude se jednat zejména o odpad pod 
katalogovými čísly odpadu: 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 a 17 
01 01 beton.  

Pro likvidaci odpadů z výstavby budou využity firmy oprávněné ke sběru a výkupu odpadů 
nebo provozujících zařízení k využívání a odstraňování odpadů na základě zákona 
o odpadech č.185/2001 Sb. a dalších souvisejících zákonů. Mohou být využity také sběrné 
dvory nacházející se v blízkém okolí. 

Z hlediska problematiky nakládání s odpady lze tudíž veškeré odpady, které vzniknou při 
výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika 
ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího okolí. 

Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, 
bude plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Výkopový materiál lze použít do zásypů a pro dosypávky a pro jiné nenáročné terénní 
úpravy. Přebytek zeminy bude odvezen na skládku. 

 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

S ohledem na ochranu životního prostředí musí stavební práce probíhat maximálně 
šetrně: 

• Musí být dodržen trvalý a dočasný zábor. 
• Nesmí dojít ke kontaminaci povrchových a podzemních vod a zeminy ropnými a jinými 

produkty a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění úkapům či únikům 
ropných látek, 

• Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné 
havárie (norná stěna a vhodný sorbent) 
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• Provádění stavby nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, 
• Při vyjíždění staveništní dopravy na veřejné komunikace musí být vozidla očištěna, aby 

bylo zamezeno jejich znečištění. 
• Dřeviny a porosty nacházející se v těsné blízkosti stavby je nutné chránit vhodnými 

opatřeními před jejich poškozením (např. stromy dřevěným bedněním výšky 3m), 
• Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační dobu a dobu hnízdění ptáků 
• Po dobu realizace stavby bude zajištěna likvidace nepůvodních a expanzivních druhů 

rostlin na pozemcích dotčených stavbou 
• Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby 

neznečišťovaly staveniště a okolí  
• Z hlediska problematiky nakládání s odpady veškeré odpady, které vzniknou při 

výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího 
rizika ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího okolí.  

• Aby nedocházelo k obtěžování okolí, je nutné, aby zhotovitel stavby respektoval právní 
předpisy vymezující limitní zatížení území zejména hlukem, prachem a vibracemi od 
stavební činnosti. Předpokládané stavební práce budou probíhat v denní dobu mezi 
7:00-19:00 hodin. 

 
 

Při provádění stavebních prací dochází k přechodnému zatížení životního prostředí.  
S ohledem na životní prostředí je nutno dodržovat zákon č.17/1992 Sb., o životním 

prostředí v platném znění. 
Při výstavbě bude dále dodržován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

v platném znění a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., v platném znění, zákon č. 76/2002 
Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění v platném znění, zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, v platném znění.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s 
ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.  
Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní 
právní předpisy. Zaměstnavatel a osoby mu na roveň postavené (§ 12 a 13 zákona 
č. 309/2006 Sb. dále jen ZBOZP) mají povinnost prevence rizik spočívající zejména v plnění 
opatření stanovených právními a ostatními předpisy (§ 102 odst. 1 a 2 a § 349 ZP), přičemž 
právnické osoby jsou vždy povinny provádět opatření v prevenci rizik prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby v prevenci rizik (dále jen OZO PR), jak stanoví § 9 ZBOZP a jsou povinny 
součinností při ochraně života a zdraví dle § 9 odst. 6 ZBOZP. K těmto rizikům týkajících se 
práce a pracoviště je zaměstnavatel povinen podle potřeb (určí OZO PR) dát potřebné 
informace a pokyny zaměstnancům (§ 103 odst. 1 písm. f ZP) i zaměstnancům jiného 
zaměstnavatele (dtto písm. g ZP), o čemž je povinen vést dokumentaci (§ 103 odst. 1 poslední 
věta ZP). 
  

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat  o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat 
při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody 
zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění 
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění, dle 
ustanovení § 101 odst. 3 ZP. Toto ustanovení platí pro zhotovitele stavby a zaměstnavatele, 
který není zhotovitelem stavby či poddodavatelem, ale přesto jeho zaměstnanci plní úkoly 
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v prostoru staveniště, typickým příkladem je železniční dopravní cesta kontra staveniště, 
správa silnic kontra staveniště, výrobní závod kontra staveniště apod. V tomto případě 
neúčastník výstavby nepodléhá koordinaci BOZP koordinátorem, ale zhotovitel musí uzavřít 
písemnou dohodu o koordinaci BOZP v místě střetu staveniště a pracoviště dotčeného 
staveništěm. 
 

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP 
v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo 
pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2007, novela zákona č.88/2016 Sb., 
účinnost od 1.5.2016.  
 Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické 
osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. V případech 
povinného ustanovení koordinátora BOZP na staveništi, dle zváštního ustanovení ZBOZP, 
neplatí povinnost koordinace a písemné dohody mezi účastníky výstavby dle § 101 odst. 3 ZP, 
ale koordinace BOZP je dle § 15 ZBOZP směrována k plánu BOZP zajišťovaným zadavatelem 
stavby a činnost v oblasti prevence rizik je směrována zhotoviteli dle § 16 ke koordinátorovi 
BOZP. Zhotovitelé a poddodavatelé provádí prevenci rizik nadále prostřednictvím OZO PR, 
dokumentují své informace a pokyny týkající se práce a pracoviště s ohledem na rizika 
poskytované svým či jiným zaměstnancům a poskytují tak součinnost KOOBOZP dle § 16 
ZBOZP a umožňují tak zadavateli zajistit plán BOZP v potřebném rozsahu, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, byla v něm uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a dle skutečného stavu a podstatných 
změn během realizace stavby, jak po něm vyžaduje § 15 odst. 2 ZBOZP. 
 

Pro tvorbu plánu BOZP a jeho aktualizace dle postupu výstavby budou poddodavateli i 
zhotoviteli stavby předkládány technologické postupy (pokyny dle § 103 odst. 1 písm. f ZP) 
s podpisy odpovědného zástupce poddodavatele pro požadovanou živnost (činnost) pokud 
není požadován stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí s číslem jeho autorizace a oboru 
autorizace a jeho OZO PR s číslem osvědčení. Zhotovitel stavby každý technologický postup 
opatří stavbyvedoucím s číslem a oborem autorizace a jeho OZO PR s číslem osvědčení. 
Koordinátorem odsouhlašené postupy budou vkládány do plánu BOZP, jako jeho aktualizace 
k dosažení potřeby souladu opatření plánu BOZP ke skutečnému průběhu prací v potřebném 
rozsahu a podrobnostech, jak po zadavateli stavby vyžaduje § 15 odst. 1 ZBOZP. 
  

Nezbytnými podrobnostmi je i určování osob s kvalifikací či oprávněními požadovanými 
právními předpisy, jak ukládá stavebnímu podnikateli § 31 živnostenského zákona, a to 
prostřednictvím odpovědného zástupce pro živnost provádění staveb, jejich změna 
odstraňování v rozsahu určeném § 160 odst. 1 a 2 stavebního zákona, což se týká zejména: 

• stavbyvedoucích s patřičným oborem autorizace dle z. 360/1992 Sb. 
• odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce dle § 4 NV 362/2005 Sb., 

část VII přílohy  
• dalších osob pro přebírání bednění, závěsných košů atd. 

 
Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
na staveništích, účinnost 1.1.2007, upravuje: 
- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
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zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby 

(k §18 zákona č. 309/2006 Sb.) 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
účinnost 1.1.2008. 
 
Požadavky 
- na pracoviště a pracovní prostředí, 
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí, 
- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, 
- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a 
- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich 

zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance  
stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů 
k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.: 

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- NV č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních 

postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- NV č. 375/2017 Sb., Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů 
- NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
- NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- Z č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, účinnost od 1.1.2017 

s výjimkou §92 Převod zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání a §93 Povinnosti zaměstnavatele 

- V č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a 
některých druzích posudkové péče) 

Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR z 11/2009 
 
Pro zvýšení celkové úrovně péče o BOZP na dopravních stavbách ŘSD ČR jsou tímto 
dokumentem stanoveny bezpečnostní standardy v těchto oblastech: 

- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob 
- používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) – ochranných přileb, 

ochranných pracovních oděvů s vysokou viditelností, osobního bezpečnostního 
zajištění pro práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
ostatních OOPP 

- kolektivní zajištění prací na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- provádění výkopů, jejich ohrazení 
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- používání elektrických zařízení 
- práce v blízkosti inženýrských sítí 
- požadavky na dopravní a přístupové cesty pro pěší, žebříky, zajištění otvorů a 

prohlubní 
- dodržování zásad při realouaci staveb ve střetu s veřejností 
- skladování materiálu 
- zajištění celkového pořádku na stavbě včetně odpadového hospodářství 
- vedení dokumentace BOZP jako základní předpoklad systémového řízení BOZP podle 

ČSN OHSAS 18001 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny další stavby. 
 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,  
Na stavbu je možné stavební hmoty dopravovat po silnicích a místních komunikacích.. 

Provizorní vjezd musí být proveden tak, aby umožňoval otáčení vozidel (oblouk o poloměru 10 
m). Staveniště bude označeno značkou VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Dodavatel prací musí zohlednit, že plánovaný stavební záměr bude realizován v okolí 
frekventované dopravní sítě.Jednotlivými činnostmi musí co nejméně omezovat uživatele 
okolních objektů. Pokud to technologie výstavby umožní, používat takové pomůcky, které 
vyvolávají minimální hluk či prašnost. Práce budou prováděny pouze v denní době mezi 7:00 
– 19:00. Jinak vzhledem k rozsahu a charakteru prací postačí vyvěšení informační cedule 
„NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN´´ a informativní text o prováděných prací. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Práce budou zahájeny po vydaném povolení stavebního úřadu a po výběru dodavatele 

stavby.  
 
Předpokládaný průběh stavby: 

Termín zpracování PD pro stavební povolení – 2021 
Předpokládaný termín zahájení výstavby – 04/2022 
Dokončení stavby – 04/2024 

 
Tyto termíny jsou nezávazné a mohou se měnit v závislosti na zajištění stavebního 

povolení apod. 
 

Před zahájením prací zhotovitel vypracuje podrobný projekt postupu a organizace prací a 
takový nechá odsouhlasit objednatelem. Při provádění prací musí zhotovitel stavby postupovat 
v souladu s platnou legislativou, dle platných vyhlášek, nařízení a veškerých souvisejících 
ČSN a EN ČSN. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Obecné principy odvodnění silnice vychází z charakteru navrhované silniční stavby, tzn. že se 
jedná o rekonstrukci stávající čtyřpruhové komunikace kategorie S 15/100 na čtyřpruhovou 
komunikaci směrově rozdělenou s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních 
pruhů SDP dle kategorijního typu D 25,5, včetně rozsáhlého přebudování křižovatky MÚK 
Nový Jičín – východ.  
Hlavní část území stavby hlavní trasy dálnice SO 103 přináleží povodí řeky Jičínky.  
 
Jedná se hlavní trasu dálnice odvodněnou do řeky Jičínky (viz. měrný profil A). Tato část 
stavby začíná křižovatkou MÚK Nový Jičín – západ, která je napojena na stávající estakádu. 
Oblast kolem MÚK na začátku trasy má urbanizovaný městský charakter. Dále, ve směru 
staničení představuje stavba dělící čáru mezi průmyslovou oblastí napravo od dálnice a 
zemědělsky obhospodařovanou půdou nalevo od dálnice, resp. hranici mezi intravilánem a 
extravilánem. Sklon území je rovinný až svažitý. Trasa dálnice kopíruje stávající terén v max. 
sklonu cca 2.7 %. 
 
Celkové vodohospodářské řešení včetně hydrotechnických výpočtů je podrobně uvedeno v 
příloze B.9 a C.4. 
 
Praha, březen 2021 
Jakub Doležal          
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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

Stavba: D48 MÚK Bělotín-Rybí, úsek km 18.1-20.3 

Stát: Česká republika 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Nový Jičín 

Obec: Nový Jičín 

Katastrální území: Šenov u Nového Jičína (707546) 

Účel dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 

Druh stavby: Rekonstrukce 

1.2 Údaje o žadateli 

Stavebník: 

 

 

 

 

Stavbu zajišťuje: 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56 

145 05 Praha 4 

 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa 

Ostrava 

Mojmírovců 5 

709 81 Ostrava 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

Projektant vodohospodářského objektu: 

      Jakub Doležal  

      Fakulta stavební 

Thákurova 7, 

166 29 Praha 6 – Dejvice 
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2 Úvod 
 Obecná koncepce návrhu odvodnění silnice vychází z charakteru navrhované silniční 
stavby, tzn. že se jedná o rekonstrukci stávající čtyřpruhové komunikace kategorie S 15/100 na 
čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných 
jízdních pruhů SDP dle kategorijního typu D 25,5, včetně rozsáhlého přebudování křižovatky 
MÚK Nový Jičín – východ.  
 

3 Hydrologické poměry území 
 Území stavby hlavní trasy dálnice SO 103 úseku 18,1 – 18,9 přináleží povodí řeky Jičínky.  

 

 

Obr. 1 Výřez ze Základní vodohospodářské mapy ČR. 
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 Terén je zde zvlněný s proměnlivým sklonem od rovinného po prudce svažité (hodnoceno 
podle typů konfigurace terénu dle ČSN 75 6101). Vpravo od dálnice tvoří povrch odvodňovaného 
území z větší části průmyslová oblast na rozhraní obce Šenov u Nového Jičína a města Nový 
Jičín. Vlevo od dálnice a vpravo v oblasti příjezdové cesty SO 154 tvoří povrch odvodňovaného 
území zemědělsky obhospodařovaná půda. Oblast je odvodňována soustavou otevřených 
vodotečí, melioračních příkopů nebo podpovrchovou plošnou systematickou drenáží.  

 

 

Obr. 2 Vyznačených posuzovaného profilu koncového vodoteče z hlediska ovlivnění 
odtokových poměrů navrhovanou dálnici SO 103) - profily A (zdroj: Centrální 
evidence vodních toků Ministerstva zemědělství ČR). 

 

Správce: Povodí Odry, s.p. 
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4 Charakteristika území 

 

Obr. 3 Vyznačení koncového profilu a vodoteče posuzovaných z hlediska možného 
negativního ovlivnění navrhovanou stavbou. 

 

 Hlavní trasa plánované dálnice „D48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18.1 – 18.9“ bude 
čtyřpruhová komunikace směrově rozdělená s krajnicemi a s fyzickým oddělením protisměrných 
jízdních pruhů SDP dle kategorního typu D 25,5, tzn. bude kvalifikována jako dálnice. 

 

Intenzity dopravy: 

Dle tabulky č. 3 posudku dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 a přílohy č. 
4 k zákonu č. 100/2001 Sb., záměr: „D48 MÚK Bělotín - Rybí“, Ing. Luboš Štancl, listopad 
2017: 

- pro rok 2016 podle sčítání jednotlivých úseků: hodnoty od 12 390 až 20 874 voz./den 

- pro rok 2035 podle výpočtů: hodnoty od 18 582 až 31 664 voz./den 

 

Jedná se hlavní trasu dálnice odvodněnou dešťovou kanalizací do řeky Jičínky (IDVT 10100213 
- viz. měrný profil A). Tato část stavby začíná křižovatkou MÚK Nový Jičín – západ, která je 
napojena na stávající estakádu. Oblast kolem MÚK na začátku trasy má urbanizovaný městský 
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charakter. Dále, ve směru staničení představuje stavba dělící čáru mezi průmyslovou oblastí 
napravo od dálnice a zemědělsky obhospodařovanou půdou nalevo od dálnice, resp. hranici mezi 
intravilánem a extravilánem. Sklon území je rovinný až svažitý. Trasa dálnice kopíruje stávající 
terén v max. sklonu cca 2.7 %. 

 
 

5  Vliv na průchod velkých vod 
 Navrhovaná stavba nemá žádný vliv na stávající koridor průchodu velkých vod v údolí 
řeky Jičínky, v oblasti křižovatky MÚK Nový Jičín – západ je plně zachován tvar tělesa stávající 
silnice I/48 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a městem Nový Jičín. Trasa navrhované dálnice 
leží nad údolím řeky Jičínky, která je překonávaná stávající mostní estakádou navazující na 
navrhovanou trasu dálnice. Proto rozlivy jednotlivých povodní k dálnice zdaleka nezasahují, leží 
nad záplavovým územím Q100 i maximální kulminačním průtokem Qmax, viz. obr.  

 

 

Obr. 4 Situace záplavového území v řešené oblasti podle mapových dat geoportálu 
Moravskoslezského kraje  

(zdroj: https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=zaplavovauzemi). 

 

6 Vliv jako přehrazující prvek 
 Navrhovaná rekonstrukce stávající silnice I/48 na silnici dálniční kategorie D48 nevytváří 
nový přehrazující prvek v dotčeném povodí. V porovnání se stávající silnicí je zachována trasa 
koridoru a s mírnými odchylkami i nadmořská výška nivelety nové komunikace v násypech. 
Z hlediska změn došlo pouze k rozšíření komunikace v příčném směru. Podobné to je i z hlediska 
mostních objektů. Jsou zachována umístění stávajících propustků pod hlavní trasou.  
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7 Ochranná pásma využití vod 
Podle mapových podkladů Národního geoportálu INSPIRE v prostoru plánované stavby 

nejsou známa žádná ochranná pásma vodních zdrojů.  
 

 

Obr. 5 Situace ochranných pásem vodních zdrojů podle Národního geoportálu INSPIRE 
(zdroj: http://geoportal.gov.cz) v okolí města Nový Jičín. 

 
 
 

  

http://geoportal.gov.cz/


D48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18.1–20.3 – DÚR_______                       B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby                                                       

 

  8 

 
Ve vzdálenosti cca 30 m jižně od navrhované dálnice (v km 20.05) v městské části Dolní 

Předměstí se nachází oplocený areál s vodojemem ve správě SmVaK Ostrava a.s.. 
 

 

Obr. 6 Situace objektů vodárenské sítě pode mapových dat geoportálu 
Moravskoslezského kraje.  

(zdroj: https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=zaplavovauzemi). 
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8 Posouzení možnosti vsakování dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 
srážkových vod. 
Principem dodržení této normy je maximální pozdržení vody v dané lokalitě vzhledem ke 

globálním vodohospodářským zájmům. Pro uplatnění toho principu se v tomto 
vodohospodářském řešení klade důraz na minimalizaci ploch odvodněných silniční kanalizací a 
co největší využití nezpevněných silničních příkopů, to by mělo snížit odtokové špičky. Dále, velké 
využití siličných příkopů minimalizuje negativní vliv na kapacitu konečných recipientů.  

 

V dnešní vodohospodářské praxi je upřednostňováno zasakování dešťových vod. Pro 
zasakování vody musí být vhodné geologické poměry. V případě nepříznivých geologických 
poměrů je zásak velmi malý, a to vede k neúměrnému zvýšení velikosti retenčních zařízení. 

 V rámci řešeného záměru byla prověřena možnost zasakování dešťových vod z D48 Bělotín – 
Rybí, úsek km 18.1 – 18.9. Po prověření podrobného geotechnického průzkumu (zpracovatel 
firma K-GEO s.r.o., rok 01/2007) vypracovaného pro účely původní projektové dokumentace byly 
zjištěny nepříznivé geologické podmínky pro vsakování. Podle geologické sondy J-5145 
provedené v oku MÚK vpravo od komunikace se ustálená HPV nachází v hloubce 3.2 m pod 
terénem (od výškové kóty 272.82), předpokládaná hloubka HPV v místě vsaku  by byla cca. 1.5m 
pod úrovní terénu, viz. následující obrázek. Vysoká HPV je tedy s ohledem na technické a 
prostorové podmínky v dané lokalitě nepřípustný faktor pro realizaci vsakovacího objektu.  

Z výše uvedených nevhodných podmínek nemůže být vsakovací zařízení navrženo. 
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Obr. 7 Data z podrobného geotechnického průzkumu (zpracovatel firma K-GEO s.r.o., rok 01/2007) vypracovaného pro potřeby původní 
projektové dokumentace. Z důvodu vysoké HPV není navržené vsakování silničních vod z MÚK Nový Jičín – východ. 
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9 Odvodnění komunikace 
 

Základní principy odvodnění nové komunikace: 

• Vzhledem ke konfiguraci terénu a snahou o zachování stávajících principů odvodnění 
silnice I/48 je navrženo odvodnění jako kombinace klasické dešťové kanalizace a 
odvodnění příčným sklonem silnice přímo do příkopů.  

• Pro odvádění dešťových vod z hlavní trasy dálnice budou v plném rozsahu splněny 
podmínky správce Povodí Odry a GŘ ŘSD. Dočasná akumulace vod z navrhované silnice 
a jejich řízené vypouštění do blízkých vodních toků bude řešena prefabrikovanou 
montovanou nádrží podzemní retenční nádrží.  

• Součástí dešťové kanalizace bude odlučovač ropných látek -  DUN.  

• Návrh odvodnění je v souladu předpisem ŘSD TP 83 a technickými požadavky a 
výjimkami jednotlivých správců dotčené vodohospodářské infrastruktury. 

• Jako základní havarijní opatření pro případný záchyt uniklých ropných produktů bude 
šachta Š3 vybavena uzavíráním 

 

  Technický návrh, následné stavební práce, kvalita stavebních výrobků a kontrola a 
přejímka prací budou provedeny v souladu se zákony, vyhláškami, českými technickými normami 
(ČSN) a resortními předpisy Ministerstva dopravy a spojů, zejména "Technicko-kvalitativními 
podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP)", "Technickými podmínkami (TP)" a 
„Vzorovými listy staveb pozemních komunikací“ (VL). 

 
  Zemní práce. Realizace stavebních objektů bude prováděna otevřeným výkopem. Od 
hloubky 1.2 m budou svislé stěny výkopu opatřeny pažením. Způsob uložení potrubí a šachet 
bude respektovat podmínky a doporučení výrobce materiálů. 

 
Potrubí silniční kanalizace je navrženo z plastového hrdlového potrubí.  

 

Revizní šachty budou typové betonové prefabrikované pro příslušné DN připojeného 
potrubí. Poklopy budou navrženy pro příslušné dopravní zatížení podle místa uložení.  

 

Uliční vpusti budou prefabrikované s koši na bahno a s mříži určenou pro příslušné 
dopravní zatížení. 

 

Horské vpusti jsou navrženy prefabrikovaná. s plastovou mříží umístěnou v silničním 
příkopu. Okolí mříže nutno odláždit kostkami z lomového kamene do betonu s vyspárováním 

cementovou maltou podle technických standardů správce silniční kanalizace. 

 

Výustní objekt bude navržen v souladu s podmínky správce vodoteče a musí mít 
odpovídající odolnost vůči působení vodního proudu. V případě opevnění přilehlých břehů koryta 
bude přednostně voleno poddajné kamenné opevnění. 

 

Retenční nádrž bude provedena jako montovaná železobetonová podzemní nádrž 
z prefabrikátů, o minimálním objemu 552m3. Regulovaný odtok bude 8.5l/s. 

 

S ohledem na požadovaný objem retenčního prostoru byla prověřena varianta otevřené retenční 
nádrže, ale z důvodu vysoké hladiny podzemní vody není proveditelná. 
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Obr. 8 Vzorový obrázek montované retenční nádrže s regulací odtoku. 

  

Odlučovač ropných látek  - DUN 

Před vyústí do recipientu je navržena uzavřená podzemní dešťová usazovací nádrž - ORL 
se stabilní nornou stěnou. Odlučovač ropných látek bude garantovat předčištění dešťových vod 
na 0,5 mg/l v ukazateli C10 – C40 a na 40 mg/l v ukazateli NL, v souladu s požadavky správce 
vodoteče. 

Popis činnosti 

Voda přitéká do prostoru kalojemu, kde snížením průtokové rychlosti dochází k sedimentaci 
nerozpuštěných látek a u dna se postupně vytváří vrstva zachycených kalů. Do odlučovače 
ropných látek voda natéká usměrňovacím dílem, který proud vede ke dnu nádrže. Zde na principu 
gravitace dochází k oddělování částic ropných látek, které se uvolňují a stoupají k hladině.  Dále 
voda prochází koalescenční barierou , kde se koalescencí z vody odstraňují nejmenší částečky 
ropných látek. Všechny uvolněné ropné látky se postupně hromadí v plovoucí vrstvě na hladině, 
které v dalšímu postupu zabraňuje norná stěna.  Pročištěná voda z odlučovače odchází pod 
nornou stěnou do odtokového potrubí. 

 

Obr. 9 Vzorový obrázek odlučovače ropných látek  

Pozn. Konečné konstrukční provedení objektu bude v souladu s podmínkami správce silniční 
kanalizace a správce objektů, do kterých je silniční kanalizace zaústěna. 
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10 Vodohospodářské posouzení  
V této kapitole je uvedena přehledná rekapitulace vodohospodářského posouzení pro 

jednotlivé částí povodí dálniční stavby. Konkrétní hydrotechnické výpočty jsou uvedeny 
v kapitolách na konci technické zprávy. 

 

 

Charakteristika území, viz obr.: 

 

 

Obr. 14 Výřez ze situace celkového vodohospodářského řešení č.př. C.4 
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D48 ZÚ – km 18.9 

vodohospodářské posouzení 

Součást širšího povodí F1   

Vyústěno do koncové vodoteče 

řeka Jičínka 

(IDVT: 10100213)   

Q100 na koncové vodoteči 218 m3/s 

Předřazený prvek před vyústěním potrubí   

Qkap předřazeného prvku 267.16 l/s 

Qcelek - návrhové množství  186.09 l/s 

Vret – retenční nádrž 560 m3 

Qreg - limit na odtoku  8,5 l/s 

Hydrotechnické výpočty - související kapitoly v TZ kap. č. 12, 13    

 

Obr. 15 Fotky stávajícího skluzu z betonových žlabovek a záhozu z lomového kamene ve 
svahu koryta Jičínky. Tyto konstrukce nebudou dotčeny navrhovanou stavbou. Nový 
výústní objekt DN400 bude proveden vedle stávajícího skluzu. 

 

 

11 Popis vodohospodářských stavebních objektů 
 

• Kanalizace D48 km 9,600 – 21,900, úsek km 18,1-20,3 
Veškerá voda spadlá na povrch zpevněné části tohoto úseku komunikace bude 

zachytávána pomocí betonových monolitických odvodňovacích žlabů Curb - Kingů. Do těchto 
žlabů budou osazeny uliční vpusti, pomocí nichž bude voda odvedena do dešťové kanalizace 
nebo výjimečně samostatnými přípojkami do silničních příkopů. V úseku s malým podélným 
spádem komunikace budou monolitické žlaby nahrazeny štěrbinovými žlaby. Tyto žlaby budou 
zaústěny do dešťové kanalizace.  

V místě přejezdů SDP (tam, kde bude SDP umístěn do míst, kde má komunikace 
jednostranný sklon) bude monolitický žlab nahrazen štěrbinovými žlaby zaústěnými do středové 
kanalizace. Mimo přejezdy SDP je osa kanalizace 0,75 m od osy vpravo ve směru. Silniční 
příkopy v místě vyústění samostatných přípojek od UV nebo HV budou opevněny rovnaninou 
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z lomového kamene. Po posouzení ojedinělých případů, mohou být navrženy samostatné vpusti 
zaústěné do svahu s následným skluzem a vývařištěm (podle vzorových listů MD). 

 

12 Závěr 
 

Podmínky správce Povodí Odry a GŘ ŘSD ohledně nutnosti dočasné akumulace a čištění 
srážkových vod z navrhované silnice v retenčním zařízení a jejich řízené vypouštění do vodního 
toku budou splněny v plném požadovaném rozsahu.  

Parametry těchto zařízení byly stanoveny na základě hydrotechnických výpočtů a okrajových 
podmínek definovaných správcem Povodí Odry pro konkrétně definovaný vodní tok.  
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13 Hydrotechnické výpočty – návrhová množství na překrytou plochu  
 

D48 Bělotín - Rybí - odtok z tělesa komunikace hlavní trasy dálnice SO 103 

       
Výpočet průtoku Qkan pro návrh kanalizace  

       
Návrhový déšť  93,9 l/s/ha     
Srážkoměrná stanice Nový Jičín, déšť t = 15 minut, při n= 2 (půlletý) 

   
Trupl: Intenzity krátkodobých deštů v povodích Labe, Odry a Moravy 

  
Výskumný ústav vodohospodářský, Praha - Podbaba 1958 

   

       
  Srážkoměrná stanice Nový Jičín, Intensita deště v l/s.ha při periodicitě n a době trvání 15 

minut 

5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 

63,9 93,9 117 142 176 202 227 

       
Větev A 

Š19-Š20   
     

Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 
  

  m2   r.ha l/s 
  

Vozovka 1613,00 0,8 0,129040 12,12 
  

Dlažba do betonu 263 0,8 0 1,98 
  

svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 
  

nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 
  

přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 
  

Celkem 1876,00   0,150080 14,09 
  

       
Š18-Š19   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  
  m2   r.ha l/s 

  
Vozovka 1545,00 0,8 0,123600 11,61 

  
Dlažba do betonu 263 0,8 0 1,98 

  
svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

  
nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

  
přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

  
Celkem 1808,00   0,144640 13,58 

  

       
Š17-Š18   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 
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  m2   r.ha l/s 
  

Vozovka 856,00 0,8 0,068480 6,43 
  

Dlažba do betonu 203 0,8 0 1,52 
  

svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 
  

nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 
  

přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 
  

Celkem 1059,00   0,084720 7,96 
  

       
Š16-Š17   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  
  m2   r.ha l/s 

  
Vozovka 1220,00 0,8 0,097600 9,16 

  
Dlažba do betonu 229 0,8 0 1,72 

  
svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

  
nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

  
přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

  
Celkem 1449,00   0,115920 10,88 

  

       
Š15-Š16   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  
  m2   r.ha l/s 

  
Vozovka 1221,00 0,8 0,097680 9,17 

  
Dlažba do betonu 228 0,8 0 1,71 

  
svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

  
nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

  
přilehlý terén 118 0,1 0,001180 0,11 

  
Celkem 1567,00   0,117100 11,00 

  

       
Š14-Š15   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  
  m2   r.ha l/s 

  
Vozovka 1235,00 0,8 0,098800 9,28 

  
Dlažba do betonu 240 0,8 0 1,80 

  
svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

  
nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

  
přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

  
Celkem 1475,00   0,118000 11,08 

  

       
Š13-Š14   
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Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 
  

  m2   r.ha l/s 
  

Vozovka 1248,00 0,8 0,099840 9,37 
  

Dlažba do betonu 223 0,8 0 1,68 
  

svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 
  

nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 
  

přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 
  

Celkem 1471,00   0,117680 11,05 
  

       
Š12-Š13   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  
  m2   r.ha l/s 

  
Vozovka 1273,00 0,8 0,101840 9,56 

  
Dlažba do betonu 274 0,8 0 2,06 

  
svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

  
nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

  
přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

  
Celkem 1547,00   0,123760 11,62 

  

       
Š11-Š12   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  
  m2   r.ha l/s 

  
Vozovka 873,00 0,8 0,069840 6,56 

  
Dlažba do betonu 193 0,8 0 1,45 

  
svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

  
nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

  
přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

  
Celkem 1066,00   0,085280 8,01 

  

       
Š10-Š11   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  
  m2   r.ha l/s 

  
Vozovka 1801,00 0,8 0,144080 13,53 

  
Dlažba do betonu 381 0,8 0 2,86 

  
svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

  
nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

  
přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

  
Celkem 2182,00   0,174560 16,39 
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Š9-Š10   
     

Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 
  

  m2   r.ha l/s 
  

Vozovka 955,00 0,8 0,076400 7,17 
  

Dlažba do betonu 89 0,8 0 0,67 
  

svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 
  

nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 
  

přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 
  

Celkem 1044,00   0,083520 7,84 
  

       
Š8-Š9   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  
  m2   r.ha l/s 

  
Vozovka 278,00 0,8 0,022240 2,09 

  
Dlažba do betonu 27 0,8 0 0,20 

  
svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

  
nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

  
přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

  
Celkem 305,00   0,024400 2,29 

  

       
Š7-Š8   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  
  m2   r.ha l/s 

  
Vozovka 343,00 0,8 0,027440 2,58 

  
Dlažba do betonu 121 0,8 0 0,91 

  
svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

  
nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

  
přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

  
Celkem 464,00   0,037120 3,49 

  

       
Š7-Š8   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  
  m2   r.ha l/s 

  
Vozovka 277,00 0,8 0,022160 2,08 

  
Dlažba do betonu 50 0,8 0 0,38 

  
svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

  
nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

  
přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

  
Celkem 327,00   0,026160 2,46 
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Š5-Š6   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  
  m2   r.ha l/s 

  
Vozovka 625,00 0,8 0,050000 4,70 

  
Dlažba do betonu 60 0,8 0 0,45 

  
svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

  
nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

  
přilehlý terén 2514 0,1 0,025140 2,36 

  
Celkem 3199,00   0,079940 7,51 

  

       
Š4-Š5   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  
  m2   r.ha l/s 

  
Vozovka 643,00 0,8 0,051440 4,83 

  
Dlažba do betonu 121 0,8 0,009680 0,91 

  
svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

  
nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

  
přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

  
Celkem 764,00   0,061120 5,74 

  

       
Š3-Š4   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  
  m2   r.ha l/s 

  
Vozovka 0,00 0,8 0,000000 0,00 

  
Dlažba do betonu 0 0,8 0,000000 0,00 

  
svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

  
nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

  
přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

  
Celkem 0,00   0,000000 0,00 

  

       
Š2-Š3   

     
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  
  m2   r.ha l/s 

  
Vozovka 0,00 0,8 0,000000 0,00 

  
Dlažba do betonu 0 0,8 0,000000 0,00 

  
svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

  
nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 
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přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 
  

Celkem 0,00   0,000000 0,00 
  

       

       

       

  

Celkem z tělesa 
komunikace  
D48 ZÚ – km 18.9   186,09 l/s 

 
  

  



D48 MÚK Bělotín-Rybí, úsek km 18,1-20,3, aktualizace DÚR/IČ A. Průvodní zpráva 

Odvodnění úseku komunikace km 18,1-18,9  ČVUT v Praze 

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 

 
 

  22 

 

Větev B 

     
Š22-Š23   

   
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  m2   r.ha l/s 

Vozovka 573,00 0,8 0,045840 4,30 

Dlažba do betonu 87 0,8 0 0,65 

svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

Celkem 660,00   0,052800 4,96 

     
Š21-Š22   

   
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  m2   r.ha l/s 

Vozovka 0,00 0,8 0,000000 0,00 

Dlažba do betonu 0 0,8 0 0,00 

svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

Celkem 0,00   0,000000 0,00 

     
Š6-Š21   

   
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  m2   r.ha l/s 

Vozovka 0,00 0,8 0,000000 0,00 

Dlažba do betonu 0 0,8 0 0,00 

svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

Celkem 0,00   0,000000 0,00 
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Větev C 

     
Š28-Š29   

   
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  m2   r.ha l/s 

Vozovka 631,00 0,8 0,050480 4,74 

Dlažba do betonu 117 0,8 0 0,88 

svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

Celkem 748,00   0,059840 5,62 

     
Š27-Š28   

   
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  m2   r.ha l/s 

Vozovka 730,00 0,8 0,058400 5,48 

Dlažba do betonu 123 0,8 0 0,92 

svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

Celkem 853,00   0,068240 6,41 

     
Š26-Š27   

   
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  m2   r.ha l/s 

Vozovka 0,00 0,8 0,000000 0,00 

Dlažba do betonu 0 0,8 0 0,00 

svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

přilehlý terén 0 0,1 0 0,00 

Celkem 0,00   0,000000 0,00 

     
Š25-Š26   

   
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  m2   r.ha l/s 

Vozovka 836,00 0,8 0,066880 6,28 

Dlažba do betonu 0 0,8 0 0,00 

svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 
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nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

přilehlý terén 121 0,1 0,001210 0,11 

Celkem 957,00   0,068090 6,39 

     
Š24-Š25   

   
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  m2   r.ha l/s 

Vozovka 350,00 0,8 0,028000 2,63 

Dlažba do betonu 119 0,8 0 0,89 

svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

přilehlý terén 0 0,1 0,000000 0,00 

Celkem 469,00   0,037520 3,52 

     
Š9-Š24   

   
Povrch Plocha koef odtoku Redukovaná plocha Průtok 

  m2   r.ha l/s 

Vozovka 1585,00 0,8 0,126800 11,91 

Dlažba do betonu 130 0,8 0 0,98 

svah a příkopy 0 0,5 0 0,00 

nezpevněná krajnice 0 0,6 0 0,00 

přilehlý terén 1406 0,1 0,014060 1,32 

Celkem 3121,00   0,151260 14,20 

 

 

14 Hydrotechnické výpočty – odlučovače lehkých látek 

Návrh odlučovače lehkých látek 

maximální přítok vod z povrchového odtoku Qr 186,09 [l/s] 

maximální přítok ostatních znečištěných vod Qs 0 [l/s] 

fx - [-] 

fd 1 [-] 

NS 186,09 [l/s] 

 

Návrh objemu usazovací nádrže 

očekávané množství kalu malé [-] 

jmenovitá velikost NS 186,09 [l/s] 

fd 1 [-] 

objem lapáku kalu 18,61 [m3] 
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15 Hydrotechnické výpočty – návrh retence  
Ze strany Povodí Odry s.p. nebyl stanoven specifický přípustný odtok. Specifický přípustný odtok je předpokládán 3 l/s/ha a je tedy navržen 

8.5 l/s. Retenční nádrž je navržena v souladu TNV 9011. 

 

D48 Bělotín - Rybí - ODVODNĚNÍ - těleso komunikace D48 ZÚ – km 18.92 

Výpočet  Vret 

    

Srážkoměrná stanice Nový Jičín(5-120min) Klášterní Hradisko (240-, déšť t = 15 minut, při n= 2 
(půlletý)  

Návrhové úhrny srážek v mm, s dobou trvání 5- 120 min, při periodicitě n = 0.2 (přepočet z intensit dešťů pro stanici Nový Jíčín +  Klášterní 
Hradisko) 

doba trvání 5,0 10,0 15,0 20,0 30,0 40,0 60,0 120,0 240,0 360,0 480,0 600,0 720,0 1080,0 1440,0 2880,0 4320,0 

intensita deště v mm 8,9 12,9 15,8 18,0 20,9 22,8 25,5 30,0 33,6 34,5 35,4 36,3 37,2 39,9 41,3 56,1 63,0 

Vret [m3] 178,5 258,7 316,8 361,0 419,1 457,2 511,4 601,6 673,8 691,8 709,9 727,9 746,0 800,1 828,2 1125,0 1263,4 

odtok  [m3] 2,6 5,1 7,7 10,2 15,3 20,4 30,6 61,2 122,4 183,6 244,8 306,0 367,2 550,8 734,4 1468,8 2203,2 

Rozdíl [m3] 175,9 253,6 309,2 350,8 403,8 436,8 480,8 540,4 551,4 508,2 465,1 421,9 378,8 249,3 93,8 -343,8 -939,8 

 

 

ODVODNĚNÍ ÚSEKU (těleso komunikace D48 ZÚ – km 18.9) 

Redukovaná odvodňovaná plocha celkem – Ared 2,005 r.ha 

Návrhový průtok (intensita 15 min, p=2 (půlletá) - Qkan 186,09 [l/s] 

ČHMÚ Q100 řeka Jičínka IDVT 10100213 218,00 [m3/s] 

Podmínka – regulace 3 l/s*ha 8,61 [l/s] 

Navržená regulace odtoku – Qreg 8,50 [l/s] 

Navrhovaný retenční objem (úhrn 240 min, p=0.2 (5letý) - Vret 551,4 [m3] 

Doba prázdění 18 [hod] 
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16 Hydrotechnické výpočty – posouzení na chloridy Cl-  
 

Výpočet je proveden dle TP 83 kap. 5.4 Výpočet vlivu chemických rozmrazovacích látek v 
odtoku z komunikace na recipientní vodoteč: 

 

Podklady nutné pro výpočet: 

1/ údaje o stávajících koncentracích Cl - v toku se získávají od správce toku; 

V hledem k tomu, že se jedná o malé toky, kde se tyto údaje nijak neevidují, pak je zvolena 
zvláštní metoda: V mapě jsou pro přilehlá povodí posuzovaného profilu změřeny všechny silnice, 
které jsou v zimě ošetřené solí. Uveden je jejich změřená délka a šířka. Je uvažováno 
s průměrnou spotřebou 1 kg soli na 1 m2.   

 

2/ údaje o průtocích lze získat u Hydrometeorologického ústavu;   

  Údaje jsou zde přiloženy na koci tohoto elaborátu 

3/ údaje o množství aplikované - chemické rozmrazovací látky na vozovce lze získat od správce
 komunikace. Orientačně lze pro naše klimatické pásmo počítat s hodnotou cca 0,6 až 2,0 kg/m2

  

                         Počítáme se spotřebou 1 k/m2/sezónu 

4/ posypový materiál - je předpokládáno použití materiálu s hlavním podílem NaCl. Procentuální 

podíl Cl- iontů je zde cca 60 hmotnostních procent. Proto se uvažuje s přepočtovým 
koeficientem kCl-= 0.6. Tento koeficient je dostatečně přesný i při větším podílu CaCl2 (Zde je 

hmotnostní podíl CL-  

 iontů 63%).  

 

 Základní schéma výpočtu 

 

                                     množství1 x konc.1 +  množství2  x    konc.2 

  Směšovací rov. =       ---------------------------------------------------- 

                                                         součet množství 

 

množství1
: 

celkové množství odteklé ve vodoteči za dané období (průměrný průtok x 
rok), uvažuje-li se pouze zimní období, je nutno výsledek dále násobit 
koeficientem 0,35; 

konc.1: údaj o základní koncentraci v toku; 

množství2
: 

celkové množství vody odteklé z komunikace za období jako množství1, to 
jest plocha úseku x odtokový koeficient x celoroční srážka (pro roční bilanci) 
resp. (pro zimní bilanci) dále x 0.35; 

plocha úseku je zpevněná plocha vozovky - u čtyřpruhové komunikace je do 
ní započtena i plocha zpevněné krajnice; 

konc.2 : je celkové množství rozmrazovací látky aplikované na vozovku za rok 
rozpuštěné v množství2 x koeficient k s převodem na mg/l; 
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17 Hydrotechnické výpočty – Údaje  ČHMÚ 
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Praha, březen 2021 

Jakub Doležal         ČVUT v Praze 
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A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

 

Stavba: D48 MÚK Bělotín-Rybí, úsek km 18,1-20,3, 

aktualizace DÚR 

Stát:    Česká republika 

Kraj:    Moravskoslezský 

Okres:    Nový Jičín 

Obec:    Nový Jičín 

Katastrální území:  Nový Jičín-Dolní Předměstí (707465) 

Parcelní čísla pozemků:  

parcelní číslo číslo k.ú. číslo LV výměra [m2] druh pozemku  vlastník 

679/1 707546 4666 7175 ostatní plocha Česká republika 

1907/1 707546 180 95136 vodní plocha Česká republika 

1914/1 707546 4666 161719 ostatní plocha Česká republika 

 

Účel dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí 

     (DÚR) 

Druh stavby:    Rekonstrukce 

Údaje o žadateli 

Stavebník (objednatel):  Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Na Pankráci 546/56 

145 05 Praha 4 

 

 

Stavbu zajišťuje:   Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa 

Ostrava 

Mojmírovců 5 

709 81 Ostrava 

Údaje o zpracovateli dokumentace  

 

Projektant vodohospodářského objektu: 

      Jakub Doležal  

      Fakulta stavební 

Thákurova 7, 

166 29 Praha 6 – Dejvice 
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B) STRUČNÝ POPIS OBJEKTU 

 

Veškerá voda spadlá na povrch zpevněné části komunikace bude zachytávána pomocí 
betonových monolitických odvodňovacích žlabů Curb – Kingů. Do těchto žlabů budou osazeny 
uliční vpusti, pomocí nichž bude voda odvedena do dešťové kanalizace. V úseku s malým 
podélným spádem komunikace budou monolitické žlaby nahrazeny štěrbinovými žlaby. Tyto 
žlaby budou zaústěny také do dešťové kanalizace.  

 Podmínka dočasné akumulace vod z navrhované silnice v retenčním zařízení a jejich 
řízené vypouštění do vodního toku budou splněny v plném požadovaném rozsahu. Parametry 
tohoto zařízení byly stanoveny na základě hydrotechnických výpočtů uvedených v kapitole B.9 
Celkové vodohospodářské řešení.  

Na stoce A bude před vyústěním do recipientu umístěna retenční nádrž z prefabrikovaných 
železobetonových dílců a odlučovač ropných látek - DUN. Regulace odtoku na max. limitní 
hodnotu bude řízena dvěma vírovými ventily umístěnými v retenční nádrži. Retenční nádrž 
bude také vybavena bezpečnostním přepadem, šachta Š3 před retencí bude vybavena 
bezpečnostním uzavíracím šoupátkem.  

Kanalizace se navrhuje dle ČSN 75 6101, ČSN EN 1610 a souvisejících norem a předpisů. 
Kanalizační stoky budou provedeny z plastového hrdlového potrubí o průměru DN 300, DN 400 
o celkové délce stok 1171,6 m.  

Minimální průměr odtokového potrubí horských vpustí bude DN 300 mm.  

Přípojky od UV budou provedeny z plastového potrubí o průměru DN 200 mm.  

Na kanalizaci budou umístěny prefabrikované betonové kanalizační šachty o průměru DN 1000 
mm.  

Celková délka stoky A je 892.94 m, celková délka stoky B je 74.16 m a celková délka stoky C 
je 205.00 m 

Umístění kanalizace v středním dělícím pásu: 

Osa kanalizace je vedena 0,75 m vpravo od osy komunikace ve směru staničení. 

 

Technické parametry: 

Stoka A 
Potrubí: 
   Plastové potrubí DN 400 - dl. 526.45 m 
   Plastové potrubí DN 300 - dl. 299.86 m 
Šachty:  Kanalizační šachta – 20ks (z toho 1x šachta s uzavíráním) 
Retenční nádrž:  Retenční prostor 560 m3 

ORL – DUN:  Předčištění dešťových vod na 0,5 mg/l v ukazateli C10 – C40 a na 40 mg/l 
v ukazateli NL 

Stoka B 
Potrubí   Plastové potrubí DN 300 - dl. 74.16 m 
Šachty:  Kanalizační šachta – 3ks 
 
Stoka C 
Potrubí   Plastové potrubí DN 300 - dl. 205.00 m 
Šachty:  Kanalizační šachta – 6ks 
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C) OBECNÉ PRINCIPY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

• Vzhledem ke konfiguraci terénu a snahou o zachování stávajících principů odvodnění 
silnice I/48 je navrženo odvodnění jako kombinace klasické dešťové kanalizace a 
odvodnění příčným sklonem silnice přímo do příkopů.  

• Pro odvádění dešťových vod z hlavní trasy dálnice budou v plném rozsahu splněny 
podmínky správce Povodí Odry a GŘ ŘSD. Dočasná akumulace vod z navrhované 
silnice a jejich řízené vypouštění do blízkého vodního toku bude řešena 
prefabrikovanou železobetonovou skládanou retenční nádrží.  

• Součástí dešťové kanalizace bude podzemní koalesenční odlučovač ropných látek - 
DUN.  

• Návrh odvodnění je v souladu předpisem ŘSD TP 83 a technickými požadavky a 
výjimkami jednotlivých správců dotčené vodohospodářské infrastruktury. 

• Jako základní havarijní opatření pro případný záchyt uniklých ropných produktů bude 
šachta Š3 vybavena uzavíráním. 

 

  Technický návrh, následné stavební práce, kvalita stavebních výrobků a kontrola a 
přejímka prací budou provedeny v souladu se zákony, vyhláškami, českými technickými 
normami (ČSN) a resortními předpisy Ministerstva dopravy a spojů, zejména "Technicko-
kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP)", "Technickými podmínkami 
(TP)" a „Vzorovými listy staveb pozemních komunikací“ (VL). 

 
Zemní práce. Realizace stavebních objektů bude prováděna otevřeným výkopem. Od hloubky 
1.2 m budou svislé stěny výkopu opatřeny pažením. Způsob uložení potrubí a šachet bude 
respektovat podmínky a doporučení výrobce materiálů. 

 
Potrubí silniční kanalizace je navrženo z plastového hrdlového potrubí. Konkrétní materiál a 
typ potrubí bude upřesněn v dalších stupních PD s ohledem na dopravní zatížení (pod 
komunikací a zpevněnými plochami SN 16, mimo zpevněné plochy SN 12. Potrubí bude 
navrženo v souladu s technickými podmínkami správce ŘSD. 
Z posouzení potrubí na tečné napětí vyplývá, že v úseku mezi šachtami Š28 – Š29 je 
nedostatečné tečné napětí. Tento šachetní úsek bude tedy nutno kontrolovat a případně 
proplachovat.
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Posouzení potrubí na tečné napětí 

A Qdim i DN/ID S O R C Qkap vkap h B α O S R Qkontrolní Tu vkontrolní 

úsek [l/s] [-] [mm] [m2] [m] [m] [m/s] [l/s] [m/s] [mm] [mm] [rad] [mm] [mm2] [mm] [l/s] [Pa] [m/s] 

19-20 14,90 0,025 300 0,071 0,942 0,075 64,940 198,77 2,812 56 233,1 1,780 267,0 9018,2 33,8 14,90 8,28 1,65 

18-19 27,67 0,025 300 0,071 0,942 0,075 64,940 198,77 2,812 76 260,5 2,104 315,6 13978,7 44,3 27,67 10,86 1,98 

17-18 35,63 0,015 300 0,071 0,942 0,075 64,940 153,96 2,178 86 271,3 2,260 339,0 16741,1 49,4 35,63 7,27 2,13 

16-17 46,51 0,015 300 0,071 0,942 0,075 64,940 153,96 2,178 99 281,9 2,444 366,6 20268,8 55,3 46,51 8,14 2,29 

15-16 57,51 0,015 300 0,071 0,942 0,075 64,940 153,96 2,178 110 289,4 2,609 391,3 23630,2 60,4 57,51 8,89 2,43 

14-15 68,59 0,015 300 0,071 0,942 0,075 64,940 153,96 2,178 122 294,6 2,760 414,0 26865,1 64,9 68,59 9,55 2,55 

13-14 79,64 0,006 400 0,126 1,257 0,100 68,129 209,71 1,669 117 363,8 2,284 456,9 30563,9 66,9 79,64 4,02 2,61 

12-13 91,26 0,006 400 0,126 1,257 0,100 68,129 209,71 1,669 125 371,1 2,377 475,4 33699,1 70,9 91,26 4,17 2,71 

11-12 99,27 0,006 400 0,126 1,257 0,100 68,129 209,71 1,669 131 375,5 2,437 487,5 35800,9 73,4 99,27 4,32 2,77 

10-11 115,66 0,006 400 0,126 1,257 0,100 68,129 209,71 1,669 142 382,8 2,554 510,7 39975,7 78,3 115,66 4,61 2,89 

9-10 123,50 0,006 400 0,126 1,257 0,100 68,129 209,71 1,669 147 385,8 2,606 521,2 41921,3 80,4 123,50 4,73 2,95 

8-9 161,94 0,006 400 0,126 1,257 0,100 68,129 209,71 1,669 171 395,6 2,846 569,2 51089,2 89,8 161,94 5,28 3,17 

7-8 165,43 0,006 400 0,126 1,257 0,100 68,129 209,71 1,669 173 396,2 2,866 573,3 51896,5 90,5 165,43 5,33 3,19 

6-7 167,88 0,0135 400 0,126 1,257 0,100 68,129 314,56 2,503 174 396,6 2,881 576,2 52461,1 91,1 167,88 12,06 3,20 

5-6 186,09 0,0135 400 0,126 1,257 0,100 68,129 314,56 2,503 184 398,8 2,986 597,1 56608,5 94,8 186,09 12,55 3,29 

4-5 186,09 0,006 400 0,126 1,257 0,100 68,129 209,71 1,669 184 398,8 2,986 597,1 56608,5 94,8 186,09 5,58 3,29 

3-4 186,09 0,01 400 0,126 1,257 0,100 68,129 270,73 2,154 184 398,8 2,986 597,1 56608,5 94,8 186,09 9,30 3,29 

2-3 186,09 0,01 400 0,126 1,257 0,100 68,129 270,73 2,154 184 398,8 2,986 597,1 56608,5 94,8 186,09 9,30 3,29 

1-2 186,09 0,01 400 0,126 1,257 0,100 68,129 270,73 2,154 184 398,8 2,986 597,1 56608,5 94,8 186,09 9,30 3,29 

0-1 186,09 0,01 400 0,126 1,257 0,100 68,129 270,73 2,154 184 398,8 2,986 597,1 56608,5 94,8 186,09 9,30 3,29 
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B Qdim i DN/ID S O R C Qkap vkap h B α O S R Qkontrolní Tu vkontrolní 

úsek [l/s] [-] [mm] [m2] [m] [m] [m/s] [l/s] [m/s] [mm] [mm] [rad] [mm] [mm2] [mm] [l/s] [Pa] [m/s] 

22-23 4,96 0,02 300 0,071 0,942 0,075 64,940 177,78 2,515 33 186,9 1,345 201,8 4167,1 20,7 4,96 4,05 1,19 

21-22 4,96 0,02 300 0,071 0,942 0,075 64,940 177,78 2,515 33 186,9 1,345 201,8 4167,1 20,7 4,96 4,05 1,19 

5-21 4,96 0,02 300 0,071 0,942 0,075 64,940 177,78 2,515 33 186,9 1,345 201,8 4167,1 20,7 4,96 4,05 1,19 

     
 

             

C Qdim i DN/ID S O R C Qkap vkap h B α O S R Qkontrolní Tu vkontrolní 

úsek [l/s] [-] [mm] [m2] [m] [m] [m/s] [l/s] [m/s] [mm] [mm] [rad] [mm] [mm2] [mm] [l/s] [Pa] [m/s] 

28-29 5,62 0,015 300 0,071 0,942 0,075 64,940 153,96 2,178 35 191,8 1,387 208,1 4547,6 21,9 5,62 3,22 1,24 

27-28 12,03 0,015 300 0,071 0,942 0,075 64,940 153,96 2,178 50 223,7 1,683 252,5 7756,5 30,7 12,03 4,52 1,55 

26-27 12,03 0,015 300 0,071 0,942 0,075 64,940 153,96 2,178 50 223,7 1,683 252,5 7756,5 30,7 12,03 4,52 1,55 

25-26 18,42 0,015 300 0,071 0,942 0,075 64,940 153,96 2,178 62 242,5 1,883 282,4 10474,9 37,1 18,42 5,46 1,76 

24-25 21,94 0,015 300 0,071 0,942 0,075 64,940 153,96 2,178 67 250,3 1,974 296,1 11855,2 40,0 21,94 5,89 1,85 

8-24 36,15 0,015 300 0,071 0,942 0,075 64,940 153,96 2,178 73 258,0 2,071 310,7 13428,0 43,2 26,15 6,36 1,95 
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Revizní šachty budou typové betonové prefabrikované pro příslušné DN připojeného potrubí. 
Poklopy budou litinové alternativně plastové, navrženy pro příslušné dopravní zatížení.  

V komunikaci minimálně tř. zatížení D 400, mimo zpevněné plochy tř. zatížení B 125. 

 

Uliční vpusti budou prefabrikované s koši na bahno a s mříži určenou pro příslušné dopravní 
zatížení, v komunikaci minimálně D 400. 

 

Horské vpusti jsou navrženy prefabrikované s plastovou mříží v litinovém rámu. Okolí 
mříže je  nutno odláždit kostkami z lomového kamene do betonu s vyspárováním cementovou 

maltou podle technických standardů ŘSD. 
 

Retenční nádrž bude provedena jako montovaná železobetonová skládaná nádrž 
z prefabrikátů, o minimálním objemu 552m3. Nádrž je plně vodotěsná.  

Regulovaný odtok zajišťovaný dvojicí vírových ventilů bude 8.5l/s.  

 

 

 

 

Nádrž byla posouzena na vztlak – jako kompletní železobetonová konstrukce včetně 
zákrytových desek, s obsypem a zásypem a prázdná (nenaplněná vodou). Po celou dobu 
výstavby musí být ve výkopu snižována hladina podzemní vody na úroveň nižší, než je dno 
výkopu. Odčerpávání vody může přestat až po zasypání retenční nádrže 

 

POSOUZENÍ RETENČNÍ NÁSRŽE NA VYPLAVÁNÍ 

Hmotnost Objektu     

Zákrytová deska  130000 kg 

Nádrž  318800 kg 

Zemina 341574,4 kg 

Hmotnost celkem 790374 kg 

S - plocha podstavy 296,80 m2 

g 9,81 m/s2 

F(G) - tíhová síla objektu 7753572,86 N 

F (G) 7753,57 kN 

Ro - hustota vody 1000 kg/m3 

g 9,81 m/s2 

H - Výška hladiny ve výkopu 2,10 m 

F(VZ) - vztlaková síla vody 6114376,80 kN 

F(VZ) 6114,38 kN 
   

F(G) > F(VZ)   

OBJEKT NEVYPLAVE   
 

POZNÁMKA: Nádrž je posouzena jako kompletní železobetonové konstrukce včetně 
zákrytových desek, s obsypem a zásypem a prázdné (nenaplněné vodou). Po celou dobu 
výstavby musí být ve výkopu snižována hladina podzemní vody na úroveň nižší, než je dno 
výkopu. Odčerpávání vody může přestat až po zasypání retenční nádrže. 
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Údržba nádrže 

Provozovatel zařízení je povinen udržovat retenční nádrž a její příslušenství v takovém 
technickém stavu, aby byla zajištěna její bezporuchová funkce. 

Obsluha bude provádět pravidelné kontroly v následujícím rozsahu: 

 

 1) Rozsáhlejší revizní kontrola 1x za rok 
 

 

 2) V případě, že se v povodí vyskytl déšť s neobvykle velkou intenzitou, je třeba 
 provést běžnou kontrolu zařízení mimo obvyklý interval. 

 

 

Odlučovač ropných látek – DUN  

Odlučovač ropných látek bude garantovat předčištění dešťových vod na 0,5 mg/l v ukazateli 
C10 – C40 a na 40 mg/ v ukazateli NL. Jmenovitá velikost odlučovače je 186,09 l/s, minimální 
objem lapáku kalu je 18,61 m3. 

Dešťová usazovací nádrž je prefabrikovaný výrobek dodávaný na stavbu jako celek. Toto 
zařízení vyrábí několik výrobců. Může zde být osazen dle výsledků dodavatelské soutěže 
jakýkoli výrobek od výrobce splňující požadované parametry. Tvarově a sestavou se tyto 
výrobky mohou lišit. V daném prostoru je dostatek místa, a to i z hlediska obslužnosti, aby zde 
mohl být toto konkurenční zařízení osazeno.  

 

Údržba odlučovače látek – DUN 

 

Výkon zařízení – odběr vzorků 

Základními ukazateli výkonu zařízení jsou fyzikálně chemické vlastnosti vody. 
Stanovení těchto hodnot provádí specializované laboratoře. Pro tyto rozbory 

se odeberou tyto vzorky vody: 

a/ před nátokem do odlučovače z kanalizační šachty 

b/ na odtoku z odlučovače ze sondy pro odběr vzorků 

 

           Odebírání vzorků v prvních 2 letech provozu 4x ročně, následně 2x ročně. 
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Kontrolní úkony pro odlučovač kalu (DUN) 

 

úkon specifikace řádné provozní podmínky 

kontrola povrchu hladiny rozložení proudu rovnoměrné 

 ulpívání sedimentů na stěnách bez větších nárůstů 

 zachycené plovoucí předměty bez předmětů 

 zvýšené znečištění natékající 
vody 

nátoková voda dle 
projektovaných parametrů 

kontrola vrstvy kalů měrnou tyčí se zjistí tloušťka 

kalů 

vrstva do 90 cm 

kontrola tuhosti kalů zatlačením měrné tyče se  

zjišťuje tuhost kalů 

kaly musí mít měkký charakter 

 

rozložení kalů měrnou tyčí se zjišťuje 

stav sedimentu 

po celé nádrži mají být kaly 

rozloženy rovnoměrně 

 

 některé kaly při sedimentaci mají sklon k vytváření tuhého a pevného sedimentu, proto 

se kontrolou eliminuje usazení většího nežádoucího množství tohoto druhu sedimentu, 

který se pak z nádrže těžko odtěžuje 

 

Kontrolní úkony pro odlučovač ropných látek (ORL) 

 

úkon specifikace řádné provozní podmínky 

kontrola olejové vrstvy měrnou tyčí se zjistí tloušťka 

zachycené ol. vrstvy 

vrstva do 40 cm 

kontrola výšky hladiny rozdíl hladiny před a za    

koalescenční bariérou 

rozdíl nesmí překročit 

15 cm   

kontrola vrstvy jemných kalů měrnou tyčí se zjistí tloušťka 

kalů 

vrstva do 30 cm 

kontrola povrchu hladiny zachycené plovoucí předměty bez předmětů 

   

  

 vyšší rozdíl hladin signalizuje ucpanou koalescenční bariéru 

 

 

Výustní objekt bude navržen v souladu s podmínkami správce vodoteče a musí mít 
odpovídající odolnost vůči působení vodního proudu. Je navržen ze šikmo seříznuté 
kanalizační trouby ukončené v monolitickém betonovém čele z betonu C 30/37 – XF4.  

V případě opevnění přilehlých břehů koryta bude přednostně voleno poddajné kamenné 
opevnění. 

 

Poznámka: Konečné konstrukční provedení objektů na kanalizaci bude v souladu 
s podmínkami správce silniční kanalizace a správce objektů, do kterých je silniční kanalizace 
zaústěna. 
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D) KŘÍŽENÍ A SOUBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

V podélném profilu a situaci stavebního objektu jsou zakreslena veškerá známá křížení 
a souběhy s jinými inženýrskými sítěmi. Detailní řešení křížení navrhovaných a stávajících sítí 
a konstrukcí bude pečlivě zkoordinováno všemi pracovníky zodpovědnými za daný stavební 
objekt. 

Při realizaci stavby budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí dle 
příslušných norem, zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců. Provádění stavebních prací 
v ochranných pásmech stanovují citované zákony a předpisy. Podmínky prací v ochranném 
pásmu vedení stanovuje provozovatel vedení. 

 

 

E) SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBEJKTY 

 Související stavební objekty jsou zakresleny a barevně odlišeny v situaci, ve které jsou 
také popisky s číslem příslušného stavebního objektu SO. Jednotlivé stavební objekty stavby 
D48 MÚK Bělotín Rybí, úsek km 18,1-20,3 jsou zařazeny do těchto řad: 

 

• Objekty přípravy staveniště (řada 000) 
• Mostní objekty a zdi (řada 200) 
• Vodohospodářské objekty (řada 300) 
• Elektro a sdělovací objekty (řada 400) 
• Objekty trubních vedení (řada 500) 
• Objekty podzemních staveb (řada 600) 

 

 

F) BOURACÍ PRÁCE 

 Bouraní a rušení stávajících konstrukcí se při provádění silničních kanalizací neuvažuje. 
Stávající komunikace nebo lesní cesty, případně koryto vodoteče dotčené při křížení se silniční 
kanalizací , budou po realizaci uvedeny do původního stavu. 
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G) VYTYČOVANÉ BODY 

 

Vytyčení kanalizačních šachet stoka A 

(vytyčované body v souřadnicovém 
systému S-JTSK a výškové systému 
Bpv) 

 
Název Souřadnice Y Souřadnice X  

bodu (m) (m)  

VO 492833,416 1125462,469  

Š1 492813,021 1125473,245  

Š2 492783,585 1125449,836  

Š3 492763,833 1125470,664  

RN 492757,073 1125464,281  

RN 492713,969 1125432,092  

Š4 492701,407 1125423,291  

Š5 492695,811 1125399,442  

Š6 492659,281 1125409,453  

Š7 492614,020 1125424,851  

Š8 492565,728 1125422,781  

Š9 492558,078 1125437,158  

Š10 492513,451 1125414,599  

Š11 492468,173 1125393,360  

Š12 492422,320 1125373,474  

Š13 492375,617 1125355,638  

Š14 492328,678 1125338,483  

Š15 492281,254 1125322,715  

Š16 492233,387 1125308,350  

Š17 492185,119 1125295,398  

Š18 492136,490 1125283,871  

Š19 492087,543 1125273,778  

Š20 492038,321 1125265,130  

   
 

   
 

Vytyčení kanalizačních šachet stoka B  

(vytyčované body v souřadnicovém 
systému S-JTSK a výškové systému 
Bpv) 

 

 
Název Souřadnice Y Souřadnice X  

bodu (m) (m)  

Š6 492659,282 1125409,453  

Š21 492663,247 1125422,196  

Š22 492654,136 1125451,952  

Š23 492665,154 1125479,534  
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Vytyčení kanalizačních šachet stoka c  

(vytyčované body v souřadnicovém 
systému S-JTSK a výškové systému 
Bpv) 

 

 
Název Souřadnice Y Souřadnice X  

bodu (m) (m)  

Š9 492558,078 1125437,158  

Š24 492586,674 1125452,89  

Š25 492624,213 1125473,849  

Š26 492661,317 1125495,578  

Š27 492679,918 1125506,676  

Š28 492707,616 1125523,402  

Š29 492735,149 1125540,402  

 

 

Praha, březen 2021 

Jakub Doležal          

 



267.50

DN400

DN800

272.94

267.04

272.88

266.58

(267.44)

DN800

DN400

DN400

272.25

268.52

DN200

272.65

271.24

272.71

271.68

DN200

266.21

272.80

266.75
OK4B

1250/700

Š13

Š14

Š15

Š12

Š11

VN 239

VN 246

Gdg-25.1.1

Gdg-25.2

Gdg-26

22 Šenov jv.

23 Šenov jv. I

DN 500

D
N

 500

D
N

 1600/1450

DN 400

DN 800

litina D
N

 200

PVC
 D

N
 225

litina DN 200

D
uk

el
sk

  u
l.

1.30

4013

4011

4012

4016

4017

4013281 72

4011

278 17

4012279 87

4016
272 22

4017

272 59

směr Příbor

VN 22kN

707546_GP_01751

STOKA  A

Š10

Š11

Š12

Š13
Š14

Š15
Š16 Š17 Š18 Š19 Š20

CU
RB

 KIN
G

V009

CURB KING

V024 V025
CK
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

CURB KING

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

VK2

VK5

VK7
CKV030

CK

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

CURB KING V031

CURB KING

V034 V035 V037 V039 V041 V043 V045 V047 V049 V051 V053 V055 V057 V059

CK

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

VK3

VK1

VK4

CK
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

VK6

VK8

CURB KING

SO 303 Kanalizace R48 km 18.9-20.3

V203

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

V022

V2
01

V2
02

CU
RB

 KIN
G

BETONOVÝ ŽLÁBEK

V008
V007

V005
V004

V001

V200

HV1

V204

V2
04

a

CK

vyústění  do koryta Jičínky

VO

HV2

V1
01

V019

V021

ČK

ČK

plastové potrubí DN 400 - 530.70m 

plastové potrubí DN 150 - 10,27m 

samostatné vyústění UV

705

704

704

705

517

502
503

plastové potrubí DN 300 - 299.86m 

V102

V010

V011

V012

V013

V014

V017

V016

V020

V018

V023

V026

V032

V028
V027

V029

V033
V036 V038 V040 V042 V044 V046 V048 V050 V052 V054 V056 V058 V060

Š1

Š3

Š4

Š5

Š6

Š7 Š8

Š9

Š21

Š22

Š23

Š24

Š25

Š26

Š28

Š29

Š27

V003V002

V015

V006Š2

s uzavíráním

ORL

RETENČNÍ NÁDRŽ
CURB KING

CURB KING

CURB KING

CURB KING

STOKA  C

plastové potrubí DN 300 - 205.00m 

STOKA  B

plastové potrubí DN 300 - 74.16m 

plastové potrubí DN 150 - 33.7m 

samostatné vyústění UV

18.107 ZÚ PHS 704
18.110 dveře

0.269 KÚ PHS 704

0.039 ZÚ PHS 704

0.200 dveře

0.060 dveře

18.469 KÚ
 PH

S 704

0,274 ZÚ PHS 705

0.161 únik

0.110 únik

18.471 KÚ
 PH

S 705

= ZÚ
 18,104

D48 MÚK Bělotín-Rybí

aktualizace DÚR
úsek km 18,1-20,3STAVBA

= km
 20,399 P.S.

D25,5/100

17,9

18,0

18,1
18,2

18,3

18,4

18,5
18,6

18,7 18,8 18,9
19,0

19,1

0,0

0,1

0,3

0,0

0,1

0,0

0,1

0,2

0,00,1

0,2

LEGENDA BAREV

(R48...100m, I.tř...50m, II.a III.tř...15m)
Ochranné pásmo silnice

HRANICE OCHRANNÝCH PÁSEM

Ochranné pásmo VVN, VN

Vozovka - tuhá

Nezpevněná krajnice

Chodník

Demolice

Rekultivace

Meliorace

Gdh-47.2
Nivelační bod, trigonometrický bod

22 Šenov jv.

Obvod stavby - hranice trvalého záboru

Obvod stavby - hranice dočasného záboru 

Vozovka - netuhá

Vozovka - netuhá
( jen úprava povrchu )

( cementobetonový kryt )

( asfaltový kryt )

CHLÚ 

Násyp

Stávající zářez

Vozovka - netuhá
( štěrkový kryt, R-mat. )

Výkop

Zásyp - vyplnění

SITUACE
část odvodnění úseku km 18,1-18,9
DÚR D48 MÚK BĚLOTÍN - RYBÍ, ÚSEK KM 18,1 - 20,3

1:1000

POZNÁMKA :
Zakreslení  inženýrských  sítí  je  pouze  orientační  a  bylo  provedeno  na  základě  údajů  poskytnutých  správci

Před  stavbou  je  nutné  jednotlivá  vedení  opět  vytýčit  a  při  vlastní  stavbě  určit  jejich  skutečnou  polohu.
jednotlivých  vedení  a  jejich  vytýčení  v  terénu,  příp.  z  digitálních  podkladů.

LEGENDA  INŽENÝRSKÝCH  SÍTÍ

D48 MÚK BĚLOTÍN-RYBÍ, ÚSEK KM 18,1-20,3

VEDOUCÍ PRÁCE

A K C E

Kraj:

ÚČEL

ČÍS. SOUPRAVY

ARCHIVNÍ Č.

Moravskoslezký

MĚŘÍTKO

FORMÁT

DATUM

DUR

ČÍS. PŘÍLOHY

VEDOUCÍ PRÁCE

K.Ú. Šenov u Nového Jičína 3 / 2021

VYPRACOVAL

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM            :  S-JTSK
:  BpvVÝŠKOVÝ SYSTÉM Z H O T O V I T E L  Č Á S T I  P D

BŘEZEN 2021DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Jakub Doležal

K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Fakulta stavební

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ  V PRAZE

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice 

ČÁST ODVODNĚNÍ ÚSEKU KM 18,1-18,9

D

NÁZEV PŘÍLOHY:

NÁZEV AKCE:

INVESTOR STAVBY:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Na Pankráci 56,  145 05 Praha 4

Správa Ostrava   Mojmírovců 5,  709 81 Ostrava
stavbu zajišťuje :

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

D48 MÚK BĚLOTÍN-RYBÍ, ÚSEK KM 18,1-20,3
ČÁST ODVODNĚNÍ ÚSEKU KM 18,1-18,9

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

SITUACE D.2

1:1000

12 x A4

Kanalizace - dešťová

Sdělovací kabel Telefónica O2

Středotlaký  plynovod

Vodovod

Elektrické  vedení NN - podzemní

O2

STÁVAJÍCÍ

Vysokotlaký  plynovod

RWE

Elektrické vedení VN - podzemní

Sdělovací kabel Radiokomunikace RAD

Sdělovací kabel Transgaz

NOVÉ

Elektrické  vedení VO VO

O2

VO

Elektrické  vedení  VVN - nadzemní

Elektrické vedení VN - nadzemní

Elektrické  vedení NN - nadzemní
Elektrické  vedení NN pro SOS systém

Kanalizace - splašková

Sdělovací kabel Teliasonera TS

Sdělovací kabel ČEZNet ČEZ ČEZ

Nízkotlaký  plynovod



KAT.ÚZEM./ULICE

VZDÁLENOST ŠACHET

ČÍSLA ŠACHET

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA STOKY

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA ROSTLÉHO TERÉNU

STANIČENÍ  (KM)
Srovn. rovina (m n.m.)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

257.00

23.07 37.61 28.7 9.3 53.8 15.34 24.5 37.88 47.81 48.34 16.29 50.00 50.01 49.98 49.99 49.98 49.98 49.98 49.98 49.98 49.98 49.98

26
6.

00

27
0.

10
23

.0
7

27
0.

79
60

.6
8

27
1.

04
89

.3
8

27
1.

08
99

.6
0

27
1.

42
52

.4
7

27
1.

44
67

.8
1

27
3.

45
92

.3
1

27
4.

32
30

.1
9

27
1.

33
6

27
4.

92
3.

02
78

.0
0

27
1.

62
6

27
5.

08
2.

54
26

.3
3

27
1.

72
4

27
4.

98
27

4.
98

3.
25

42
.6

2

27
2.

02
4

27
4.

80
27

4.
79

2.
76

92
.6

2

27
2.

32
4

27
4.

75
27

4.
76

2.
43

42
.6

3

27
2.

62
4

27
4.

80
27

4.
88

2.
25

92
.6

1

27
2.

92
4

27
5.

07
27

5.
15

2.
23

42
.6

1

27
3.

22
4

27
5.

48
27

5.
58

2.
36

92
.5

8

27
3.

97
3

27
6.

08
27

6.
18

2.
20

42
.5

6

27
4.

72
3

27
6.

78
27

6.
92

2.
19

92
.5

3

27
5.

47
3

27
7.

68
27

7.
82

2.
34

42
.5

1

27
6.

22
3

27
8.

74
27

8.
87

2.
64

92
.4

8

27
7.

47
2

27
9.

93
28

0.
08

2.
61

42
.4

6

27
8.

72
2

28
1.

27
28

1.
44

2.
72

92
.4

4

0 1 2 3 100 101 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

27
0.

12
7

27
0.

11
8.

14
26

9.
92

11
.4

3

27
0.

10
24

.2
8

27
0.

22
35

27
0.

22
35

.1
5

27
0.

44
46

.4
6

27
0.

69
67

.1
27

0.
80

70
.8

2

27
1.

04
93

.7
9

27
1.

21
10

.2
27

1.
18

12
.4

6

27
1.

36
26

7.
93

8
43

.8
8

27
1.

46
57

.6
8

27
1.

37
64

.3
7

27
1.

52
73

.7
2

27
1.

47
77

.2
8

27
3.

86
09

.5
4

3.
41

27
4.

55
27

1.
13

5
44

.3
2

2.
94

27
4.

67
27

1.
26

9
66

.8

1.
46

27
5.

16
27

1.
51

3
07

.4
3

3.
37

27
5.

04
27

1.
67

3
34

.2
3.

35
27

5.
03

27
1.

68
4

35
.9

7

3.
12

27
4.

92
27

1.
79

4
54

.3
4

2.
92

27
4.

84
27

1.
92

1
75

.4
4

2.
61

27
4.

76
27

2.
15

0
13

.6
3

2.
45

27
4.

75
27

2.
29

7
38

.1
1

2.
33

27
4.

75
27

2.
42

1
58

.7
9

2.
22

27
4.

76
27

2.
53

7
78

.0
9

2.
19

27
4.

80
27

2.
61

1
90

.4
4

2.
12

27
4.

88
27

2.
76

3
15

.7
3

2.
14

27
5.

05
27

2.
90

7
39

.7
1

2.
17

27
5.

22
27

3.
04

4
62

.5
7

2.
23

27
5.

40
27

3.
17

3
84

.1
2

2.
20

27
5.

61
27

3.
40

6
04

.7
4

2.
14

27
5.

85
27

3.
70

7
24

.8
2

2.
11

27
5.

98
27

3.
86

5
35

.3
4

2.
08

27
6.

26
27

4.
17

2
55

.8
1

2.
05

27
6.

53
27

4.
48

9
76

.9
1

2.
11

27
7.

27
27

5.
15

9
21

.5
6

2.
32

27
8.

15
27

5.
83

4
66

.5
8

2.
46

27
8.

59
27

6.
12

8
86

.1
4

2.
52

27
9.

12
27

6.
60

3
07

.6
9

2.
45

27
9.

56
27

7.
10

3
27

.6
9

2.
46

28
0.

35
27

7.
88

5
58

.9
8

2.
48

28
0.

76
27

8.
28

3
74

.8
9

vě
te

v 
A 

ch
rá

ni
čk

a 
ŽB

 D
N 

30
0

 S
O

 1
03

.2
 Ú

pr
av

a 
m

el
io

ra
cí

vě
te

v 
B 

- c
hr

án
ičk

a 
ŽB

 D
N 

30
0

V002
V003

V004

V005
HV1

Za
ůs

tě
ní

 s
to

ky
 B

006V 007V
007V

V024

Za
ůs

tě
ní

 s
to

ky
 C

V023 V025
V026

VK1
VK2
VK3 VK 4

VK5
VK6 V027 V028

VK7
VK8

 S
O

 1
03

.2
 Ú

pr
av

a 
m

el
io

ra
cí

V0
30

V
02

9

V031
V032

V034
V033

V035
V036

V037
V038

V039
V040

V041
V042

V043
V044

V045
V046

V047
V048

V049
V050

V051
V052

V053
V054

V055
V056

V057
V058

V059
V060

27
5.

16

27
4.

43

27
3.

47

26
6.

50
0

26
7.

00
0

26
7.

23
0

2.
87

26
7.

60
6

3.
18

26
7.

89
3

3.
15

26
7.

98
6

3.
09

27
0.

24
8

1.
20

3.
05

26
7.

07
0

3.
03

26
7.

08
1

2.
81

26
7.

11
4

2.
86

26
7.

24
2

2.
87

26
7.

34
9

2.
87

26
7.

35
1

2.
98

26
7.

46
4

3.
02

26
7.

67
0

3.
09

26
7.

70
7

3.
10

26
7.

93
7

3.
11

26
8.

10
1

3.
05

26
8.

12
4

2.
92

PROFIL(mm)-MATERIÁL-DÉLKA(m)

SKLON o/oo - DÉLKA(m)
KAPACITNÍ PRUTOK(l/s)-RYCHLOST(m/s)

NÁVRHOVÝ PRUTOK(l/s) - RYCHLOST(m/s)

400-Plast- 427.77 300-Plast- 299.856

10 o/oo-152.4710 o/oo 6 o/oo-27.496 o/oo 13.52 o/oo-85.6913.52 o/oo 6 o/oo-314.596 o/oo 15 o/oo-199.9515 o/oo 25 o/oo-99.9525 o/oo
270.73-2.13 206.94-1.65 314.56-2.47 209.71-1.65 153.96-2.17 198.77-2.8

186.09-2.31 186.09-1.86186.09 186.09-2.58186.09 167.88-2.52167.88 165.43-0.42165.43 161.94-0.42 123.5-1.72123.5 115.66-1.69115.66 99.27-1.6399.27 91.26-1.5991.26 79.64-1.5479.64 68.59-2.1168.59 57.51-2.0157.51 46.51-0.646.51 35.63-0.635.63 27.67-0.7327.67 14.9-0.7314.9

27
0.

39
1

1.
05

27
0.

53
8

2.
91

27
1.

05
0

3.
27

1.
13

27
0.

33
1

1.
00

27
0.

37
1

1.
10

27
0.

42
6

1.
02

27
0.

44
8

3.
09

27
0.

77
1

PROPUSTEK3200

PROPUSTEK3200

PŘÍČKA200

ORL400-Plast- 98.68 RETENCE
6 o/oo-4.256 o/oo

209.71-1.65

186.09-1.86

400-Plast- 4.25

27
1.

71
27

1.
71

27
1.

71

27
1.

71
27

1.
71

27
1.

71

27
1.

71

27
1.

71

27
1.

71
27

1.
71

HLADINA POZEMNÍ VODY

k.ú. Šenov u Nového Jičína

Vý
ús

tn
í o

bj
ek

t d
o 

ře
ky

 J
ič

ín
ky

ŠACHTA S UZAVÍRÁNÍM

RETENČNÍ NÁDRŽ 
S VÍROVÝMI VENTILY 
BEZPEČNOSTNÍM PŘEPADEM ORL - DUN

D48 MÚK BĚLOTÍN-RYBÍ, ÚSEK KM 18,1-20,3

VEDOUCÍ PRÁCE

A K C E

Kraj:

ÚČEL

ČÍS. SOUPRAVY

ARCHIVNÍ Č.

Moravskoslezký

MĚŘÍTKO

FORMÁT

DATUM

DUR

ČÍS. PŘÍLOHY

VEDOUCÍ PRÁCE

K.Ú. Šenov u Nového Jičína 3 / 2021

VYPRACOVAL

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM            :  S-JTSK
:  BpvVÝŠKOVÝ SYSTÉM Z H O T O V I T E L  Č Á S T I  P D

BŘEZEN 2021DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Jakub Doležal

K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Fakulta stavební

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ  V PRAZE

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice 

ČÁST ODVODNĚNÍ ÚSEKU KM 18,1-18,9

D

NÁZEV PŘÍLOHY:

NÁZEV AKCE:

INVESTOR STAVBY:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Na Pankráci 56,  145 05 Praha 4

Správa Ostrava   Mojmírovců 5,  709 81 Ostrava
stavbu zajišťuje :

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

D48 MÚK BĚLOTÍN-RYBÍ, ÚSEK KM 18,1-20,3
ČÁST ODVODNĚNÍ ÚSEKU KM 18,1-18,9

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

PODÉLNÝ PROFIL STOKA A

1:1000/100

11 x A4

D.3.1



KAT.ÚZEM./ULICE

VZDÁLENOST ŠACHET

ČÍSLA ŠACHET

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA STOKY

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA ROSTLÉHO TERÉNU

STANIČENÍ  (KM)
Srovn. rovina (m n.m.)

0.0 0.1 0.2

263.00

32.64 42.99 43.00 21.66 32.36 32.36

27
1.

66
4

27
4.

98
27

4.
98

3.
31

27
2.

17
3

27
5.

18
27

5.
18

3.
00

27
2.

84
4

27
5.

61
27

5.
56

2.
74

27
3.

51
5

27
6.

05
27

6.
05

2.
50

27
3.

85
2

27
6.

28
27

6.
34

2.
48

27
4.

35
7

27
6.

78
27

6.
82

2.
47

27
4.

86
2

27
7.

35
27

7.
38

2.
51

8 24 25 26 27 28 29

2.
91

27
5.

37
27

2.
48

1

2.
70

27
5.

71
27

3.
00

5

2.
46

27
6.

54
27

4.
12

6

2.
46

27
7.

26
27

4.
80

3

KAT.ÚZEM./ULICE

VZDÁLENOST ŠACHET

ČÍSLA ŠACHET

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA STOKY

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA ROSTLÉHO TERÉNU

STANIČENÍ  (KM)
Srovn. rovina (m n.m.)

0.0

262.00

13.34 31.12 29.7

27
0.

99
0

27
4.

32
3.

33

27
1.

86
1

27
4.

30
2.

32

27
2.

48
3

27
5.

12
2.

58

27
3.

07
7

27
5.

86
2.

78

5 21 22 23

27
1.

60
3

2.
54

27
4.

48
27

1.
70

5
2.

52
27

4.
47

27
1.

76
2

2.
37

27
4.

61
27

2.
14

4

27
4.

59

27
4.

90

27
5.

57

27
5.

99

V101

V102

V020 HV2
V018

V016
V017

V015
V013
V014

V011
V012

V009
V010

PROFIL(mm)-MATERIÁL-DÉLKA(m)

SKLON o/oo - DÉLKA(m)

KAPACITNÍ PRUTOK(l/s)-RYCHLOST(m/s)
NÁVRHOVÝ PRUTOK(l/s) - RYCHLOST(m/s)

300-Plast- 74.16

20 o/oo-74.16

177.78-2.52
4.96-1.194.96

13
.3

4

44
.4

6

74
.1

6

5.
36

8.
11

27
.6

PROFIL(mm)-MATERIÁL-DÉLKA(m)

SKLON o/oo - DÉLKA(m)

KAPACITNÍ PRUTOK(l/s)-RYCHLOST(m/s)
NÁVRHOVÝ PRUTOK(l/s) - RYCHLOST(m/s)

300-Plast- 205

15 o/oo-172.37

153.96-1.94
36.15-1.9536.15 21.94-1.8521.94 18.42-1.7618.42 12.03-1.5512.03 5.62-1.245.62

32
.6

4

75
.6

3

18
.6

3

40
.2

9

72
.6

5

05
.0

0

52
.4

6

86
.2

6

57
.8

2

k.ú. Šenov u Nového Jičína k.ú. Šenov u Nového Jičína

Za
ús

tě
no

 d
o 

st
ok

y 
A 

v 
ša

ch
tě

 Š
5

Za
ús

tě
no

 d
o 

st
ok

y 
A 

v 
ša

ch
tě

 Š
8

D48 MÚK BĚLOTÍN-RYBÍ, ÚSEK KM 18,1-20,3

VEDOUCÍ PRÁCE

A K C E

Kraj:

ÚČEL

ČÍS. SOUPRAVY

ARCHIVNÍ Č.

Moravskoslezký

MĚŘÍTKO

FORMÁT

DATUM

DUR

ČÍS. PŘÍLOHY

VEDOUCÍ PRÁCE

K.Ú. Šenov u Nového Jičína 3 / 2021

VYPRACOVAL

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM            :  S-JTSK
:  BpvVÝŠKOVÝ SYSTÉM Z H O T O V I T E L  Č Á S T I  P D

BŘEZEN 2021DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Jakub Doležal

K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Fakulta stavební

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ  V PRAZE

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice 

ČÁST ODVODNĚNÍ ÚSEKU KM 18,1-18,9

D

NÁZEV PŘÍLOHY:

NÁZEV AKCE:

INVESTOR STAVBY:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Na Pankráci 56,  145 05 Praha 4

Správa Ostrava   Mojmírovců 5,  709 81 Ostrava
stavbu zajišťuje :

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

D48 MÚK BĚLOTÍN-RYBÍ, ÚSEK KM 18,1-20,3
ČÁST ODVODNĚNÍ ÚSEKU KM 18,1-18,9

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

PODÉLNÝ PROFIL STOKA B,C

1:1000/100

4 x A4

D.3.2



VE VOLNÉM TERÉNUV KOMUNIKACI

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

D48 MÚK BĚLOTÍN-RYBÍ, ÚSEK KM 18,1-20,3

VEDOUCÍ PRÁCE

A K C E

Kraj:

ÚČEL

ČÍS. SOUPRAVY

ARCHIVNÍ Č.

Moravskoslezký

MĚŘÍTKO

FORMÁT

DATUM

DUR

ČÍS. PŘÍLOHY

VEDOUCÍ PRÁCE

K.Ú. Šenov u Nového Jičína 3 / 2021

VYPRACOVAL

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM            :  S-JTSK
:  BpvVÝŠKOVÝ SYSTÉM Z H O T O V I T E L  Č Á S T I  P D

BŘEZEN 2021DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Jakub Doležal

K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Fakulta stavební

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ  V PRAZE

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice 

ČÁST ODVODNĚNÍ ÚSEKU KM 18,1-18,9

D

NÁZEV PŘÍLOHY:

NÁZEV AKCE:

INVESTOR STAVBY:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Na Pankráci 56,  145 05 Praha 4

Správa Ostrava   Mojmírovců 5,  709 81 Ostrava
stavbu zajišťuje :

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

D48 MÚK BĚLOTÍN-RYBÍ, ÚSEK KM 18,1-20,3
ČÁST ODVODNĚNÍ ÚSEKU KM 18,1-18,9

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

ULOŽENÍ POTRUBÍ

1:20

2 x A4

D.4



Revizní šachty 

Horská vpust

1:50

1:50

Uliční vpusti v žlábku 1:25

Štěrbinový žlab 1:25

Výústní objekt 1:25

D48 MÚK BĚLOTÍN-RYBÍ, ÚSEK KM 18,1-20,3

VEDOUCÍ PRÁCE

A K C E

Kraj:

ÚČEL

ČÍS. SOUPRAVY

ARCHIVNÍ Č.

Moravskoslezký

MĚŘÍTKO

FORMÁT

DATUM

DUR

ČÍS. PŘÍLOHY

VEDOUCÍ PRÁCE

K.Ú. Šenov u Nového Jičína 3 / 2021

VYPRACOVAL

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM            :  S-JTSK
:  BpvVÝŠKOVÝ SYSTÉM Z H O T O V I T E L  Č Á S T I  P D

BŘEZEN 2021DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Jakub Doležal

K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Fakulta stavební

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ  V PRAZE

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice 

ČÁST ODVODNĚNÍ ÚSEKU KM 18,1-18,9

D

NÁZEV PŘÍLOHY:

NÁZEV AKCE:

INVESTOR STAVBY:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Na Pankráci 56,  145 05 Praha 4

Správa Ostrava   Mojmírovců 5,  709 81 Ostrava
stavbu zajišťuje :

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

D48 MÚK BĚLOTÍN-RYBÍ, ÚSEK KM 18,1-20,3
ČÁST ODVODNĚNÍ ÚSEKU KM 18,1-18,9

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

DROBNÉ OBJEKTY

1:50/1:25

6 x A4

D.5



PODÉLNÝ ŘEZ 
M 1:50

kóta odtoku KALOVÝ PROSTOR
kóta přítoku

PřítokOdtok

PŮDORYS
M 1:50

PŘÍČNÝ ŘEZ 
M 1:50

kóta terénu

KALOVÝ PROSTOR

ORL

ORL

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK - DUN

PP (PE) DN 400PP (PE) DN 400

Revizní otvor Revizní otvor

Revizní otvor Revizní otvor

Podkladní deska tl. 200mm, beton C12/15,
výztuž kari o8/200/200 při spodním a horním líci,
nádrž kotvit k desce

Štěrkopískové lože fr. 4/8 tl. 50mmŠtěrkopískové lože fr. 4/8 tl. 50mm

Poznámka
Odlučovač ropných látek je navržen jako prefabrikovaná montovaná nádrž,

Díly jsou vyrobeny z betonu C35/45 XF4, mají typovou statiku a továrně dozorovou kvalitu.
sestavena ze vzájemně vodotěsně propojených dílů, šachtové nástavby, vík a poklopů.

Montovaný systém odlučovače ropných látek využívá patentované spoje,
je zaručeně nepropustný a lze ho užít i při vysoké hladině spodní vody.
Konstrukce odlučovače ropných látek je staticky dimenzována na silniční zatížení, 
kterému odpovídají i dodané poklopy tř.D400.
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Retenční objem: 570 m

bezpečnostní přepad

revizní otvor revizní otvor revizní otvor revizní otvor

Odtok 
PP (PE) DN 400

Přítok
PP (PE) DN 400

max. hladina

Podkladní deska tl. 200mm, beton C12/15,
výztuž kari o 8/200/200 při spodním a horním líci,
nádrž kotvit k desce

Štěrkopískové lože fr. 4/8 tl. 50mm

Poznámka
Retenční nádrž je navržea jako prefabrikovaná montovaná nádrž,

Díly jsou vyrobeny z betonu C35/45 XF4, mají typovou statiku a továrně dozorovou kvalitu.
sestavena ze vzájemně vodotěsně propojených dílů, šachtové nástavby, vík a poklopů.

Montovaný systém nádrže využívá patentované spoje,
je zaručeně nepropustný a lze ho užít i při vysoké hladině spodní vody.
Konstrukce nádrže je staticky dimenzována na silniční zatížení, 
kterému odpovídají i dodané poklopy tř.D400.
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kota odtoku kota přítoku

1

2 ŠACHETNÍ VYROVNÁVACÍ PRSTENCE 

POKLOP  DN 600  TŘ. D 400, H=160mm

3 ŠACHETNÍ PŘECHODOVÁ DESKA 

5 ŠACHETNÍ SKRUŽ V. 500mm

6 ŠACHETNÍ DNO 

7 KRAMLOVÉ OCELOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM

8 Vřetenové šoupátko DN 400 z korozivzdorné oceli, oboustranně těsnící, pevně spojené s kanalizační šachtou

9 Teleskopické prodloužení vřetena s nástavcem v chráničce, vyvedené pod poklop

10 ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP

11 ČEDIČOVÁ DLAŽBA S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU 

4 ŠACHETNÍ SKRUŽ V.1000mm

A

A

PODKLADOVÝ BETON C12/15 tl.100mm
ŠACHETNÍ DNO 

Informační tabulka
umístí se nad šachtu

KÓTA Z PODÉLNÉHO PROFILU267.89

- PROSTUPY POTRUBÍ STĚNOU BUDOU PROVEDENY VODOTĚSNĚ
- NÁSTUPNICE BUDE OBLOŽENA ČEDIČOVÝM OBKLADEM S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU
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