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DRENÁŽNÍ SYSTÉM PRO HŘIŠTĚ 
S PŘÍRODNÍM TRÁVNÍKEM 

 

Základ hřiště byl vytvořen technologií výkop / násyp a vyprofilováním základní roviny do 

spádu 0.5% od středu hřiště k jeho podélným stranám (tento spád bude i nadále udržován při 

navážení jednotlivých vrstev profilu hřiště). Základ hřiště je nepropustný a tato nakloněná 

rovina se tak stává nedílnou součástí drenážního systému (Blog 1). 

Stejný design pro obě travnatá hřiště – hlavní i tréninkové 

Do základní roviny hřiště, která byla stabilizována zapracováním vápna do tloušťky 300mm, 
byly po jeho délce vyhloubeny kanály pro perforované drenážní potrubí PVC FLEX DN 100,  

 
 
 
Foto 1. Začátek hřiště. 

(A) Sběrné drény na hlavním hřišti; (B) V popředí je vidět odvodňovací žlábek; (C) Chybí mi 
však záchytná drenáž mezi svahem a rovinou hřiště. 

 
tzv. sběrné drény (Foto 1). Vzdálenost mezi jednotlivými sběrnými drény PVC FLEX DN 100 
byla podle projektové dokumentace (PD) určena na 8m. Podklad potrubí tvoří štěrkodrť 
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frakce 0-32 a hloubce 80mm. Potrubí bylo zasypáno drceným štěrkem o frakci 8/16. Po obou 
podélných stranách hlavního hřiště bylo položeno drenážní potrubí o větším průměru, a sice 
PVC FLEX DN 160, tzv. svodné drény. Po obvodu hlavního hřiště je do svodných drénů 
napojen i odvodňovací žlábek (Foto 4), jenž je položen do úrovně trávníku a vytváří tak 
nivelační hranu trávníku. Svodné drény končí v drenážní šachtě (DŠ) - (Foto 3.) odkud je pak 
voda odváděna do vsakovací jímky (Foto 6) a odtud přepadem do dešťové kanalizace. 
 

Drenážní potrubí podle původního plánu (Diagram 1.). Dno sběrných drénů (A) je 0.55m 

od ÚT (upraveného terénu- trávník); spád 0.5%; délka drénů 110m. Jejich konec (B)- dno- je 
1.1m od ÚT. Oproti projektové dokumentaci (PD) byl však původní plán pro položení 
drenážního potrubí přepracován (Diagram 2,3.). Hloubka dna sběrných drénů na začátku 
kanálu (A)se snížila na 0.50m od trávníku. Spád drénů se snížil na 0.4% a také jejich délka se 
snížila na 55m. Konec sběrných drénů je nyní v polovině hřiště, a to ve hloubce 0.75m od 
trávníku. Zde se sběrné drény napojují do kanalizačního potrubí PVC Dn150, které je ve 
spádu 0.5% a jehož délka je 32.5m ze středu hřiště k podélné straně, kde končí v DŠ (Foto 2),  
napojením do svodného drénu Dn160. 
 

 
 
 

 
 

Foto 2. Střed hřiště /drenážní šachta 
(A)Zakončení sběrných drénů z horní poloviny hřiště v jeho středu a jejich napojení do (B) 
kanalizační trubky PVC Dn150 v polovině hřiště; trubka PVC se napojuje do svodného drénu 
na okraji hřiště;  (C) přerušení štěrkového zásypu; (D) začátek nových sběrných drénů do 
druhé poloviny hřiště; (E) svodný drén Dn160. 
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Druhá polovina hřiště má stejný design sběrných drénů. Tuto změnu jsem dost dobře 
nechápal; stavitel (EUROGREEN) sice říkal něco, jako, že nebude třeba jít s výkopem do 
takové hloubky, ale proč by jej to mělo omezovat, když s původní PD souhlasil? Argument, že 
základ hřiště je stabilizován vápněním a narušení tohoto profilu by bylo nežádoucí vzhledem 
k vytváření nějakých „ker“, které by mohly „plavat“ neuznávám, a to hned ze dvou důvodů:  

(a) stabilizace základu 
vápněním byla provedena 
do hloubky 0.3m a tudíž i 
drény podle nové hloubky 
se stejně dostanou pod 
tuto hranici a (b) pokud by 
přeci jenom mělo docházet 
k sesedání navážky, tak 
potrubí, které tvoří ohebné 
plastové trubky, by 
dokázalo kopírovat profil. 
Pokud však změna byla 
provedena z důvodu úspor 
(nemusí se kopat do 
hloubky 1.1m, ale pouze 
0.55m), tak to také 
nechápu, neboť bylo třeba 
provést dodatečný výkop, a 
to na celou šířku hřiště 
v jeho polovině.  

Ve středu hřiště přibylo další potrubí a s tím i dvě drenážní šachty navíc. Vznikl složitější 
systém, který do volného průtoku vody staví zbytečnou překážku.  
 
Nehledě na to, že zásyp sběrných drénů ve středu hřiště byl proveden špatně (Foto 2)-byla 
totiž přerušena kontinuita zásypu štěrku (opraveno až po mém upozornění). Tento stav by 
znamenal to, že prakticky ve středu hřiště, kde bude největší zátěž, bude chybět 8 x 2m=16m 
zásypu štěrkové drtě, která odvádí vodu do sběrných drénů. Dále nechápu, proč byla 
středem hřiště položena kanalizační trubka s nepropustnou stěnou! Když už tedy potrubí 
navíc, tak proč ne řádný perforovaný svodný drén se štěrkovým zásypem do stejné výšky 
jako sběrné drény? Na můj dotaz projektant odpověděl, že spolupracuje s odbornou firmou 
(SPORTECHNIK BOHEMIA), která řeší otázky spojované se samotnou stavbou hřiště. Oslovil 
jsem tedy i stavitele a hydrogeologa, proč došlo ke změně v PD, ale jejich vyjádření jsem 
nedostal. Asi je to tím, že u nás máme rádi složitá řešení? Diagram 4. ukazuje jednoduchý 
drenážní systém používaný na anglických hřištích. Všimněte si, že stačí jedna kontrolní 
šachta. 
 
 
 
 
 

Foto 3. Překážka plynulému odtoku vody z plochy hřiště 
není nikdy dobrá. Drenážní šachta v polovině hřiště. 
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Odvodňovací žlábek, který je po obvodu hlavního travnatého hřiště, je napojen do 

svodných drénů podél 
hřiště (PD uvádí „…řeší 
přívalové srážky“). 
Instalování podobných 
žlábků je pro moderní 
travnatá fotbalová 
hřiště neznámou 
záležitostí, neboť hřiště 
mají po celém povrchu 
vynikající propustnost. 
Nepamatuji si, že bych 
podobnou technologii 
viděl na některém 
z našich hřišť. Není to 
k vidění ani na předních 
ligových stadionech, 
kde vesměs používají 
lepší řešení zakončení 
trávníku, a sice pruh 

umělého trávníku, na kterém lze otáčet stroje a je to i lepší i z hlediska bezpečnosti hry. 
 
Foto 4. Odvodňovací žlábek; mřížka připevněna šrouby (sekačko POZOR !). 
 
V našem případě je po jedné straně žlábku silně propustný písčitý profil hřiště, který snadno 
absorbuje dešťové srážky a na druhé straně žlábku je zámková dlažba, která je položena do 
písku a písek je i ve spojích mezi dlažbou, takže i tento povrch dokáže vstřebat přívalovou 
vodu. Trávník se dal snadno ukončit obrubníkem a uspořené náklady využít např. k instalaci 
automatické závlahy na spodním travnatém hřišti nebo k přípravě lepšího půdního profilu 
hlavního hřiště. 
 

 
 
 
 
Do žlábku bude padat veškerá volná 
hmota z povrchu hřiště: ústřižky trávy, 
odumřelá tráva, suché listy z okrasných 
stromů, granulované hnojivo, osivo trávy 
a plevelů a top-dresing. Voda ze závlahy 
hřiště toto bude odplavovat do DŠ a 
vsakovacích jímek. Naplavenina může 
vždy presentovat problém. 
 
Foto 5. Po obvodu hřiště je velké 
množství takovýchto spojů, které mohou 

omezovat plynulost volného průtoku vody. 

 

Vždy po několika metrech je svod 

vody ze žlábku do svodného drénu 

Svodný drén 
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Vsakovací jímky (VJ) – (Foto 6), kterých je v celém areále celkem 6, jsou něčím, s čím 

jsem se ještě na žádném sportovišti 
nesetkal. Jedná se o šachtu, která má 
rozměry 5x3m a hloubku 3.5m. Šachta 
je ze stran obložena geotextilií a 
vyplněna drceným kamenem. Ve 
středu šachty je plastová trubka o 
průměru 0.6m a v ní je usazena 
přepadová trubka z PVC, takže pokud 
hladina vody vystoupá k této trubce, 

tak začne odtékat do 
kanalizace. Z DŠ vede drenážní 
potrubí do VJ, kde se přiváděná 
voda se vsakuje do podloží. Co 
se nevsákne, to odteče 
odtokovou trubkou. 
 
Můj dotaz na projektanta: 
„Proč VJ oproti standardnímu 
spojení drénů?“  
 
Zde je jeho odpověď: „Řešení 
odvodnění sportovišť se VJ vychází se zkušenosti odborné firmy (SPORTECHNIK BOHEMIA) se 
kterou jsme spolupracovali při přípravě projektu a jednak z požadavku vodního zákona na 
částečnou retenci či vsakování dešťových vod na pozemku stavby, kdy díky retenčním 
jímkám dojde ke zdržení části odtékajících vod a dojde tak i ke zmírnění odtokové špičky 
z drenáže“. 
 

Protože projektant vychází ze zkušeností firmy SPORTECHNIK BOHEMIA, tak jsem danou 
firmu oslovil s dotazem „Proč preferuje technologii vsakovacích jímek oproti standardnímu 
spojení drénů? Není to nákladnější?“ Na můj dotaz nepřišla odpověď. 

Několik dalších postřehů: 

 Sportoviště zde budou mnoho desítek let. V průběhu let (nebo málo desítek let) se tyto VJ 
budou postupně zanášet: 
– z půdního profilu travnatých hřišť budou odplavovány malé částice půdy a půdních 
organismů; 
- z odvodňovacích žlábků bude připlouvat vše, co se tam vyskytne: zemina/písek, který se 
bude každoročně používat při rekonstrukci hracího povrchu, ústřižky pokosené/odumřelé 
trávy, osivo, zbytky hnojiv a pesticidů vytvoří ideální prostředí pro růst plísní, které mohou 
ovlivnit propustnost i samotné geotextilie. Nehledě na silný zápach. 
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 Zanesené VJ se tak mohou stát buď volně průtočné pro vodu (a ztratí tak svůj význam) 
nebo v horším případě může dojít i k omezení přítoku vody, a tím i zpětného blokování 
vody ve svodném potrubí se všemi následky. VJ jsou postaveny tak, že náklady na jejich 
čištění by se zřejmě rovnaly nákladům na jejich rekonstrukci.  

 V areále je 6 vsakovacích jímek (Diagram 5), kdyby stavební náklady na jednu byly 
15.000,-Kč, tak celková uspořená částka mohla být lépe využita např. pro přípravu lepšího 
půdního profilu na hlavním travnatém hřišti. 

 
 
 
 

 

Diagram 6. Vsakovací jímka 

VODNÍ ZÁKON, Část první, říká, že :“§6…odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně 
vsakováním“. Vyhláška 268/2009 Sb. Díl 1 „§5…zajistit vsakování nebo zadržování srážkové 
vody…“. 

Z mého hlediska vytvářejí všechna travnatá hřiště – travní porost, kořenový horizont i spodní 
horizont – přirozené vsakovací prostředí, ve kterém dochází ke „zadržení odtékajících vod, a 
tím i ke zmírnění odtokové špičky z drenáže“. Argumentace, že písčitý profil přírodních hřišť 
je rychle propustný, a tudíž průsak vody bude rychlý, může platit pro prvních několik let. 
Postupně totiž bude nastávat v půdním profilu změna – bude přibývat organické hmoty 
(odumřelá tráva) a půdní částice budou podléhat zhutnění. Obdobný proces bude nastávat i 
u hřiště s umělým povrchem, kde se rychlost propustnosti profilu do 10-ti let sníží vlivem 
nečistot z ovzduší a rozkladu/ lámáním umělých vláken/granulátu.   
Pokud vezmeme v úvahu, že místní lokalita byla vždy převážně podmáčená (cituji z PD:“Dle 

hydrogeologického posudku se pod vrchní vrstvou ornice nacházejí jílovité zeminy, tj. 
materiál je pro vodu téměř nepropustný a jeho retenční schopnosti jsou minimální. S 
ohledem na výše uvedené údaje z IG průzkumu a na velikost odvodňovaných ploch je 

vsakování srážkových vod z celého areálu nereálné“) a z málo propustného povrchu silné 
dešťové srážky velmi rychle odtékaly do místní vodoteče, tak jsem přesvědčen, že travnatá 
hřiště v tomto ohledu nikterak nemohou situaci zhoršovat, ba naopak, půdní profily obou 
travnatých hřišť budou vždy odtok dešťové vody brzdit, protože voda musí do kanalizace 
nejprve profilem vsáknout a nikoliv z povrchu odtékat. Stejné lze snad říci i o hřišti s umělým 
povrchem, i zde musí voda prosáknout profilem hřiště namísto odtékání z povrchu 
podmáčené loklaity. Všechny tři hrací plochy tak lze s nadsázkou popsat i jako vsakovací 
jímky samy o sobě.  

Přítok perforovaná trubka Dn200   Odtok PVC trubka Dn200 

                                                                   PVC trubka o průměru 0.6m 
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Ať chceme nebo nechceme VJ se v tomto případě stávají nedílnou součástí drenážního 
systému našeho sportoviště a cílem všech designerů drenážních sestémů na sportovištích 
vždy bylo / bude  dostat srážkovou vody co nejrychleji pryč z hracích ploch. VJ tento proces 
mohou brzdit, jak je patrné ze snímku č.7.  

 
Foto 7. Drenážní šachta A před 
vsakovací jímkou 3 na pravé 
straně tréninkového hřiště 
(Diagram 3.). I k tomuto může 
dojít. Voda dosahuje téměř 
vrcholu odtokové trubky, ale 
neodtéká. Průtok odtokovým 
potrubím do VJ (vzdálenost asi 
4m) je znatelně omezen 
/znemožněn. Jeho čištění je 
obtížné neboť končí 
v kamenitém zásypu. Zanášení 
VJ bude znamenat i zablokování 
tohoto přítoku. 

Projektovat VJ do trávníků je podle mne směšné! Projektant, ve spolupráci s odbornou 
firmou, zde podle mého názoru trochu přestřelil. Pokud chtěl zahrnout moderní prvek do 
svého designu, tak zde mohl zařadit záchytnou nádrž, do které by byla sváděna drenážní 
voda ze všech hřišť. Voda by se zpětně využívala pro závlahu areálu. S tímto elegantním 
řešením jsem se setkal na nově budovaných anglických hřištích a to mi zde chybí, zvláště 
když tu máme i podzemní pramen s velkou kapacitou. 

 

Několik dalších postřehů: 

 Nabízí se otázka „Dvě VJ hlavního hřiště jsou umístěny několik metrů od / nad 
tréninkovým hřištěm (Diagram 5B). Kudy asi bude odtékat voda z těchto VJ?“ Obvykle 
však cestou nejmenšího odporu. 

 Vzdálenost mezi sběrnými drény může v našem případě být příliš velká; PD udává 8.0m. 
Tato vzdálenost se však ve středu hlavního hřiště ještě navýšila (z 8metrů na 9.0 - 9.30m), 
a to z toho důvodu, že dříve než stavitel hřiště začal budovat drenážní kanály pro sběrné 
drény, tak jej předběhla firma, která do středu hřiště pokládala zavlažovací potrubí, a toto 
bylo v místě drenážních kanálů, proto musel stavitel posunout své kanály. 
Protože drenážní vrstva na našem hřišti v pravém slova smyslu chybí (je nahrazena 
spodním kořenovým horizontem ze štěrkopísku), tak se může snadno stát, že horní 
hladina podzemní vody mezi dvěma sběrnými drény (Diagram 6.) stoupne natolik vysoko, 
že mezi jednotlivými drény může hrozit podmáčení (celková tloušťka horního a spodního 
kořenového horizontu je pouze 0.25m). 
 

 Na anglických hřištích (s hlinito-písčitým půdním profilem) by tato vzdálenost byla 
považována za příliš velkou (doporučuje se 4 - 6m). Pokud bude vzdálenost vyšší než 6m, 
tak sběrné drény mohou být doplněny ještě štěrbinovou drenáží (Diagram 4.). Štěrbiny 
jsou 1-2m od sebe a jsou vyplněny hrubým pískem. 
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 Nad hlavním hřištěm, na severní straně, je svah. Protože tato lokalita byla vždy silně 
podmáčena, tak mi zde chybí záchytná drenáž (Foto 1.), tzn. drenáž, která by zachytávala 
podzemní vodu ze svahu dříve než by se tato mohla dostat k hřišti. Slabá vrstva 
štěrkopísku (0.15m) pod hřišťovým trávníkem nemusí v dlouhodobém měřítku toto riziko 
řešit. 

Foto 8. Průnik spodní vody ze svahu nad hlavním hřištěm (jaro 2015) může být náznak toho, co lze 

očekávat. Vydrží podmáčenou půda výsadba okrasných stromů? 

 

 
 

Foto 9. Průnik vody ze svahu na plochu hřiště (Okresní přebor, zima 2013). 
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Termíny a interpretace 
 
Drenážní vrstva - definice 

 ČSN 735910 (1996): „Vrstva o tloušťce 100-200mm uložená pod vegetační vrstvou, 
popřípadě filtrační vrstvou. Používá se štěrkopísku, kačírku, nebo výjimečně tříděné 
škváry nad 2.5cm.“ 

 ČSN DIN 18035-4 (1997): “Vrstva, která leží mezi vegetační vrstvou půdy a 
podkladem, který není dostatečně propustný. Jímá vsakující vodu a přebytek odvádí 
svodnými drény.“ 

 Komentovaná česká norma (ČMFS 1998): “Plošné odvodnění hřiště ve zvláště vlhkých 
podmínkách, nebo při zimním herním provozu. Tloušťka 100-200mm s převahou 
drtě 2-8mm, bez prachového podílu.“ 

  
 

Filtrační vrstva – definice  

 ČSN 735910 (1996): „Vrstva mezi vegetační vrstvou a vrstvou drenážní. Zabraňuje 
nadměrnému vyplavování jemných částic z vegetační vrstvy do drenážní vrstvy.“ 

 ČSN DIN 18035-4 (1997)-definici neuvádí, neboť s touto vrstvou nepracuje (?). 

 Komentovaná česká norma (KČN): „Odděluje vegetační a drenážní vrstvu a tím 
zabraňuje pronikání jemnějšímu materiálu do drenážní vrstvy a její postupné 
ucpávání.“ 

 W. A. Adams (1994), jehož definice se shoduje s KČN, pokračuje: “Není nutní zabránit 
úplné migraci částic, přesto však musí určitý přirozený filtr tuto migraci omezovat. Je 
třeba vytvořit jakýsi most mezi jemným materiálem nad drenážní vrstvou a spodním 
štěrkem. Zde je nutné, aby nejméně 20% filtrační vrstvy mělo částice (zrnitost) větší 
než 1/6 nejmenších 20% částic (zrnitosti) drenážní (spodní) vrstvy. Obvykle této 
specifikaci vyhovují betonářské písky.“ 

 STRI – Doporučovaná křivka zrnitosti pro filtrační vrstvu nad drenážní vrstvou kačírku 
(prané oblázky) 5-10mm (V našich podmínkách by se jednalo o štěrk s průměrem 
částic 4-8mm). Tato křivka zrnitosti (Diagram 8.) je téměř totožní s křivkou zrnitosti 
písku 0/4 Smiřice (Diagram 7.) 
 

Po dvou letech od vydání ČSN 73 5910, a doporučování této normy ze strany ČMFS (zpracovatel byl 

ČMFS a kolektiv vedený Prof. Ing. Dr. Františkem Burešem) se ukázalo, že tato norma je v běžné praxi 

lidí spojovaných s fotbalovými stadiony ne vždy dost srozumitelná. Dalším důvodem k jejímu 

doplnění byl fakt, že rok po jejím vydání vyšla podobná norma ČSN DIN 18 035-4 (zpracovatel 

Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice a kolektive vedený Ing. Vítězslavou Ondřejovou), 

která je překladem německé normy, což vedlo jednak k nejasnostem která norma je vlastně ta 

správnější, a pak která norma je pro naše podmínky relevantnější. Jednalo se např. o rozdílné 

vyhodnocování půdních rozborů, kdy ČSN upřednostňuje rozbory dle platné metodiky Ústředním 

kontrolním zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZUZ), zatímco podle přeložené normy z němčiny je 

možné provádět tyto rozbory u různých organizací, podle odlišných metodik, což by mohlo vést 

k rozporům a rozdílným postupům v realizaci. 

Z toho důvodu vznikl vysvětlující dodatek pod názvem „KOMENTOVANÁ ČESKÁ NORMA“ 

(KČN)s vysvětlením všech důležitých termínů a s rozšířeným pojetím a výkladem, jež je specifický pro 
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problematiku našich fotbalových hřišť. Z toho důvodu používám tento dokument i k určitému 

vyhodnocování drenážního systému na našem hřišti.  

 

Komentovaná česká norma (KČN): Profil hřiště příloha 

 

 

Poznámka: V profilu hřiště mi tu chybí filtrační vrstva! 

 

 

Profil hřiště FC Vrchlabí: PD 

 

 
PD našeho hřiště nepracuje s termíny: drenážní vrstva ani filtrační vrstva, ale s jakýmsi 
zástupným řešením („kočkopes“), což je to nejlevnější řešení pro stavbu hřiště. Řešení, které 
v ČR vidíme jak na nově vybudovaném hřišti pro okresní přebor, tak i bohužel na nově 
vybudovaném hřišti 1. ligy. Vrstvu, kterou bychom v našem projektu mohli pokládat za 
drenážní, zde tvoří betonářský písek Smiřice 0/4. Graf křivky zrnitosti (Diagram 7) více méně 
odpovídá grafu pro materiál, jenž je však doporučovaný (STRI) pro filtrační vrstvu (Diagram 
8).  
 
Štěrkopísek, který byl použit místo drenážní vrstvy, obsahuje pouze 15% drtě 2-4mm, a 
žádnou frakci 4-8mm, a toto je daleko vzdáleno specifikaci KČN! 
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Tak takto vypadá propustnost materiálu naší drenážní vrstvy (b, d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                              (b)                                                 (c)                                   (d) 

 

 Voda prochází materiálem, jehož zrna jsou zaoblená rychleji (a)než materiálem, kde jsou zrna ostrá, 

ty se totiž časem a pod tlakem postupně uspořádají tak, že omezují průtoky vody (b). Voda  prochází  

lépe materiálem, jehož zrnitost je stejná/blízká (c- zrna oblých tvaru se nezhutní)než u materiálu 

s širokým spektrem zrnitosti (d), jehož zrna postupným zhutňováním omezí průsak vody. 

Kočkopes – tak bych asi charakterizoval půdní profil hřiště FC Vrchlabí (b). Zdá se mi totiž, že 
kopíruje moderní technologii „zavěšené podzemní vody“ (a); porovnejme oba profily. 

 

 

(a)Profil hřiště s technologií   (b)Profil hřiště FC Vrchlabí 
„zavěšené vody“ 
 

 Avšak aby tento systém fungoval spolehlivě, tak je třeba dodržet hloubku a specifikaci materiálů pro 

kořenový horizont, jinak bude docházet k jeho rychlému vysoušení nebo naopak k jeho podmáčení. O 

tom bude řeč v mém příštím Blogu 4. 
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Drenážní potrubí 
 
Všechny drenáží systémy sportovních trávníků využívají nějaká drenážní potrubí a je tedy důležité 

vybrat vhodný typ a průměr pro každou část drenážního systému. Pokud vybereme potrubí, které je 

příliš malé, tak je to mnohem závažnější problém nežli vybereme-li potrubí většího průměru. 

Předimenzované potrubí je neekonomické a je to mylná představa pokud si myslíme, že větší potrubí 

pojme a odvede více vody. 

 
Trubková drenáž řeší stoupající HPV a zajišťuje ochranu pro činnost kořenového systému trávy. Není 
tedy určena k rychlému odvedení dešťové vody z povrchu hřiště. 

 

 

                                                                                   Spád 

Vnitřní průměr 

Hadice (mm)                 1:300                            1:200                             1:100                            1:50 

65  1.3 1.5 2.0 2.6 

75 1.9 2.2 2.8 3.7 

85 2.6 3.0 3.9 5.1 

100 4.0 4.5 5.8 7.7 

115 5.6 6.4 8.0 11.0 

135 8.4 9.5 12.5 16.5 

155 12.0 13.5 17.5 23.0 

180 17.0 19.5 26.0 34.0 

Tabulka1. Průtoku vody (litrů/ vteřinu) pro svodné drény ve spádech běžně používaných na 

sportovních trávnících (MAFF, 1982).  

Prodejce drenážních potrubí v ČR uvádí jako ideální spád 1% (1:100). 

 

Co to jsou sběrné drény? 

Používá se perforované potrubí PVC o průměru 65-85mm (obvykle 80mm). Jeho primární funkcí je 

odstraňovat přebytečnou vlhkost z hracího povrchu a snižovat hladinu podzemní vody pokud je tato 

příliš vysoká. Pokud je to možné, tak by se měl dodržovat minimální spád 0.5% (1:200). Poznámka: 

v našem případě, kdy jsou hřiště položena několik metrů nad úrovní vodoteče, do které je odtoková 

trubka z areálu, nic nebrání tomu, aby byl zvolen mnohem lepší spád, a sice 1% (1:100); přesto na 

našich dvou hřištích máme spád pouze 0.4% (1:250). Takto malé spády se používají většinou pro 

drény, které jsou poměrně dlouhé, např. na golfových hřištích (a často už i spád 0.5% je určen právě 

pro dlouhé drény).  
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Co to jsou svodné drény, 

Obvykle se jedná o drenážní potrubí, které svádí vodu ze sběrných drénů a odvádí ji do vyústění nebo 

kanalizace. I tyto drény však mohou (na rozdíl od zemědělských drénů) být perforované, takže i toto 

potrubí může sbírat vodu. Hlavní svodné drény mají větší průměr než drény sběrné, obvykle od 115-

180mm. Bývají položeny mimo hrací plochu a mají mít minimální spád 0.75% (1:150); naše dvě  hřiště 

mají spád pouze 0.5% (1:200) 

 

Požadovaná velikost pro svodné drény? 

Každý výrobce drenážního potrubí by měl poskytnout tabulku průtoku pro své produkty. Z uvedených 

hodnot pak lze odvodit (podle velikosti plochy a srážkových poměrů) správnou velikost potrubí (viz 

Tabula 1. The Ministry of Agriculture, Food and Fisheries). 

Velikost potrubí pro sběrné drény? 

Sběrné drény jsou obvykle krátké a blízko sebe, takže každá trubka odvádí pouze omezené množství 

vody. Reference k tabulce průtoku vody (Tabulka 1.) pomůže vybrat nejmenší / dostačující velikost 

potrubí. Nemá smysl, a je to i zbytečně drahé, vybírat větší potrubí a tím i vyhrabávat větší kanály. 

Jak daleko od sebe by měly být sběrné drény? 

Toto je jeden z hlavních dotazů. Posláním sběrných drénů je:- 

1. V plně technické stavbě (uměle vytvořený profil hřiště) odvodňují drenážní vrstvu (náš 

případ). 

2.  V půdě „sbírají“ vodu, která k nim proniká půdním profilem. 

3. V síti drenážních štěrbin sbírají vodu ze štěrbin i z kořenového horizontu. 

Všechny tyto požadavky lze přesně spočítat. Vždy pamatujte, že sběrné drény, které jsou položeny 

blíže sebe, jsou mnohem efektivnější než ty co jsou daleko od sebe. V ideálním případě by měl 
kvalitní drenážní systém sportovního trávníku zvládnout největší místní průtrž deště (měřeno 
za období jednoho roku) po dobu nejméně 30 minut. V Britanii tato průtrž může mít 
intensitu až 20mm/hod. (Adams,1981). Drenážní systém projektovaný na tuto hranici a výše 
by měl smysl pouze u nákladných projektů, kde se jedná o plně technickou stavbu a dá se 
zajistit pouze u hřišť s písčitým profilem. Mnohem reálnější design drenážního systému bude 
počítat se srážkami 5-10mm/hod. Baker (1982) navrhoval, aby design drenážního systému 
reflektoval maximální srážky po dobu 24 hodin v období dvou let. Samozřejmě, že při měření 
bude vždy platit geografická odlišnost. Design našeho drenážního systému musí vycházet 
z toho, že podloží je nepropustné a výpočty tedy musí nabídnout minimální hodnoty pro 
odtok vody. Návrh drenážního systému musí především vzít v úvahu dešťové srážky v naši 
oblasti. Pravděpodobně nejrozšířenější vzorec pro výpočet vzdáleností drénů v Evropě je 
Hooghoudtova drenážní rovnice (Diagram 9.). 

 V jaké hloubce by měly být pokládány sběrné drény? 

Musí být položeny do spádu, který vytváří stálý sklon do místa spojení se svodným drénem, a toto 

vlastně omezuje jejich hloubku. Z pravidla je minimální hloubka 450mm. 
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Přílohy: 
 

1. Původní plán drenážního systému. 

2. Změna drenážního systému. 

3. Tréninkové hřiště. 

4. Drenážní systém v Anglii. 

5. Vsakovací jímky. 

6. Hladina podzemní vody. 

7. Zrnitostní křivka písku pro drenážní vrstvu (Smiřice 0/4). 

8. Zrnitostní křivka písku pro filtrační vrstvu (STRI). 

9. Průřez hřištěm pro výpočet Hooghoudtovy drenážní rovnice. 
 

 

 

Vysvětlivky: 
 

STRI  -  THE SPORTS TURF RESEARCH INSTITUTE 

Výzkumný institut sportovních trávníků je nezávislá organizace založena v roce 1939. 

Institut poskytuje odborné poradenství v oblasti sportovních trávníků a hracích ploch, 

pravidelně vydává bulletin a publikuje odbornou literaturu. Klienty STRI jsou nejen 

anglické sportovní kluby / organizace (např. FA, Wembley, Wimbledon, NPFA a další), 

ale i organizace po celém světě (např. UEFA, FIFA, OH). 

 

SAPCA - THE SPORTS AND PLAY CONSTRUCTION ASSOCIATION 

Sdružení zhotovitelů sportovišť usilující o zvyšování úrovně standardů všech 

sportovních a rekreačních hracích ploch, které jsou navrhovány, stavěny a udržovány 

po celé Britanii. 

Reference: 

Projektová dokumentace (2013 ) 

ČSN735910 (1996), ČSN DIN 18035-4 (1998), Komentovaná česká norma (ČMFS-1998) 

Vodní zákon, 254/2001 Sb. (2001); Vyhláška 268/2009 Sb. (2009) 

Natural Turf for Sport and Amenity - Science and Practice (1994): W. A. Adams and R. J. Gibbs 

Winter Games Pitches (1994): STRI (Výzkumný institut sportovních trávníků, Anglie) 

Code of Practice for the Design, Construction and Improvement of Natural Sports Turf (2010): The 

Sports and Play Construction Association (SACPA) 

 

 



                 

Diagram 1. Původní plán drenážního potrubí. A- začátek sběrných drénů. B-svodný drén 

 

VSAKOVACÍ JÍMKY - 1, 2 

A 
B 



                          

Diagram 2. Změna drenážního systému na hlavním hřišti 

Doplnění svodného drénu ve středu hřiště, neperforované potrubí PVC Dn150; konec sběrných drénů první poloviny hřiště a začátek nových drénů do druhé půlky hřiště 

B 
A 



 

Diagram 3. Drenážní šachty (A) a (B) na tréninkovém hřišti pod svahem. Plán drenážního potrubí po úpravě. 

Drenážní šachty: 

A                          B     

B BB 

 

Vsakovací 

jímky - 3,4 

Drenážní šachty A1   B1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4. Drenážní potrubí na anglickém travnatém hřišti.  
 

             Spád potrubí 1%. Sběrné drény (hnědá barva) průměr 80mm perforované potrubí@intervaly 3m (tyto lze měnit dle potřeby). 
Svodný drén (modrá barva) průměr 160mm perforované potrubí. 

Plastové potrubí (fialová barva)průměr 150 neperforované – vývod z kontrolní šachty 
 

- Kontrolní šachta 
                 -         Hrací plocha 
       -        Bezpečnostní okraj 
       -       Štěrbinová drenáž (doplňující technologie bude-li třeba) 
 

 

 



 

 

 

Diagram 5. Vsakovací jímky: A – hřiště s umělým povrchem, B - hlavní hřiště, C - tréninkové hřiště 

 

A 

B 

C 



 

 

1. Diagram 6. Hladina podzemní vody mezi sběrnými drény.  

Vzdálenost mezi sběrnými drény 

Horní hladina podzemní vody  



 

 

Diagram 7. Křivka zrnitosti písku Smiřice 0/4 (červená). 

 

 



 

 

Diagram 8. Křivka zrnitosti písku pro filtrační vrstvu dle STRI. 



 

 

Diagram 9. Průřez hřištěm, včetně dvou drenážních trubek.  Po zadání jednotlivých údajů 
Hooghoudtovy rovnice vypočítáme vzdálenost trubek. 

 


