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DRENÁŽNÍ  SYSTÉMY  
 

Abstract 
Drainage of rock and soil is basic and very quick method how to improve quality of 
surroundings. In case of rock can be used the drainage mostly like precaution in time of 
excavation of underground construction - tunnels or utility tunnels and similar jobs. In soil, 
except common application for drainage of natural artificial slopes and embankment, can be 
drainage used for method of accelerate the consolidation process under civil constructions and 
embankments.  
 
1. Úvod 
Odvodňování zemin a hornin drénováním patří k základním způsobům jak příznivě ovlivnit 
vlastnosti prostředí. Z geotechnického hlediska je nutno poněkud odlišit odvodňování zemin a 
hornin. Zatímco u hornin provádíme odvodňování prakticky pouze jako součást 
doprovodných opatření během ražby podzemních děl, je otázka aplikace drenážních systémů 
v zeminách podstatně složitější. 
 
2. Odvodnění hornin  
Při ražbě podzemních děl, kdy je využíváno drenáží, se vychází ze základního principu změny 
rozhodujících vlastností prostředí v předstihu před ražbou. V takto upravené hornině se pak 
realizuje samotná ražba. Cílem úprav je změna pevnostních a deformačních charakteristik 
prostředí, stejně tak jako snížení jeho propustnosti a obsahu vody. Z uvedeného vyplývá, že 
drenování je často doprovázeno zejména zpevňující injektáží horninového masivu. 
 
Ražba ve zvodnělém prostředí není většinou možná bez vhodných sanačních opatření, které 
zajistí buď zamezení přítoků do díla (těsnící injektáže), nebo jejich snížení a odvedení vody z 
prostoru čelby. Důležitým parametrem pro úspěšnost těchto opatření je vlastní propustnost 
horniny charakterizovaná součinitelem propustnosti. 
Samotná drenáž je během ražby podzemního díla prováděna pomocí odvodňovacích vrtů 
situovaných do čelby, nebo radiálně okolo výrubu v závislosti na poloze zvodnělých 
horizontů. Odvodňovací vrty jsou osazovány speciálními drenážními trubkami. Ty jsou na líci 
horniny napojeny na systém drenážních žlábků a sváděny do centrálního odvodnění díla. V 
případě, že se jedná o ražbu dovrchní je voda z čelby odváděna samospádem, v opačném 
případě je čerpána pomocí čerpadel.  
Důležitým aspektem při odvádění vody z horniny je zamezení sufoze - vyplavování zrn 
malých rozměrů . Tomu lze předcházet například i vhodným vystrojením odvodňovacích vrtů. 
Následující obrázek zobrazuje radiální odvodnění podzemního díla: 
Pro osazení odvodňovacích vrtů se používají drenážní plastové trubky s drenážními otvory. 
Společnost CarboTech - Bohemia s.r.o. dodává na český trh typovou řadu trubek DURVINIL 
s volitelnou roztečí a průměrem drenážních zářezů. Systém DURVINIL nabízí širokou škálu 
příslušenství jako jsou spojky, záslepky a možnosti napojení tak, aby bylo možno in-situ 
realizovat co možná nejúčinnější systém odvodnění.  
Základním typem je drenážní trubka s označením RFS kruhového průměru nabízená v 
průměrech 38 až 285 mm. Pro centrální svod je velmi často využíváno typu DS. Ten je 
podkovovitého tvaru a drenážní zářezy má pouze v horní části profilu. Spodní, plná, je určena 
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pro odvádění vody z podzemního díla. DURVINIL DS je vyráběn v rozměrech 62 x 90 až 
125 x 185 mm. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Typ 

 

Zatím

tak č

průsa

Drenážní vrt 

Drenážní žlábek 
Drenážní trubka  
DURVINIL  RFS 
DURVINIL RFS                              

co drenážní trubky jsou poměrně z

asto aplikovány nebývají. Nabízí v

ky ostěním, přítoky vedené kotevním
Utěsnění vývrtu 
injektáží 
          Typ DURVINIL DS 

             

námou a používanou záležito

šak způsob jak trvale (přípa

i prvky a podobně.  
Drenážní svod  
DURVINIL  DS 
 

stí, drenážní žlábky už 

dně i krátkodobě) řešit 



Aplikace je velmi jednoduchá. Pomocí připravených drážek nebo nastřelením je možno 

žlábek plasticky uchytit na horninu nebo na stříkaný beton. Po aktivaci jsou žlábky kryty 

fixační vrstvou stříkaného betonu. 

 

                    
 

 

3. Odvodnění zemin 

Pominu-li běžné aplikace, kdy se odvádí voda z obsypů kolem objektu, případně z násypů, 

jsou v geotechnice používány zejména dlouhé odvodňovací vrty a drény urychlující průběh 

konsolidace.  

Odvodňovací vrty jsou nejčastěji realizovány jako prvotní opatření v sesuvných oblastech, 

případně při odvodňování zeminy za monolitickou opěrnou konstrukcí a podobně. Vzhledem 

k vlastnímu charakteru zemin hrozí při drenáži zvýšené nebezpečí sufoze. Za tímto účelem 

byly navrženy speciální drenážní trubky  DURVINIL DWS. 

Jedná se o dvouplášťovou drenážní trubku, kde mezikruží je vyplněno filtračním materiálem. 

Volbou zrnitosti filtračního materiálu v závislosti na vlastnostech drénovaného prostředí je 

možno zabránit sufozi (vyplavování) - jemné částice neprojdou přes filtrační vrstvu.  

DURVINIL  DWS lze použít i na realizaci vrtů pro čerpaní pitné vody (studen). Trubky jsou 

dodávány v průměrech od 62 do 230 mm. 

Systém DURVINIL , jeho jednotlivé typy, lze velmi dobře kombinovat. 

 



 
 

 

4. Vertikální geodrény 

 

Častým problémem v geotechnice je zakládání na zeminových stlačitelných vrstvách. V praxi 

se muselo k opatřením vždy přistupovat v dostatečném předstihu a předtížením zajistit 

konsolidaci takových zemin, případně se instalovaly  štěrkové nebo štěrkopískové piloty.  

Mnohem jednodušší a efektnější způsob je zavádění syntetických geodrénů do zemin. Princip 

působení (drenážní funkce) je znázorněn na následujících  obrázcích: 

 

 
 

Bez geodrénů : 
 
násyp 
 
štěrkový polštář 
 
dlouhá  drenážní cesta 



 
 

Vertikální geodrény jsou tvořeny ochrannou vrstvou filtrační geotextílie a středovým 

plastovým pásem. Ten je profilován tak, aby drážky  na jeho povrchu mohly odvádět vodu 

vytlačovanou z pórů směrem k povrchu. Při dodržení technologických zásad - vzájemné 

vzdálenosti geodrénů, jejich délky a vlastních parametrů - je možné výrazně přispět k 

urychlení konsolidace zemin. Výhodou je možnost využití předtížení zeminy. 

 

 

   Vertikální geodrén  (Technodrain)                      Výtok pórové vody z drénu          

 
 

S vertikálními geodrény : 
 
předtížení  
 
násyp 
 
štěrkový polštář 
 
krátká  drenážní cesta 



5. Závěr 

Vzhledem k jednoduchosti, relativně příznivé ceně a hlavně díky svým nesporným 

přednostem budou drenáže i nadále využívaným způsobem úpravy vlastností zemin a hornin. 

Vnášením nových prvků - preciznějších materiálů umožňujících doprovodné funkce nebo 

produktů nahrazujících přírodní materiály - je docíleno kvalitnější funkce drenážních systémů 

v prostředí. 
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