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5.1

ÚVOD

5.1.1

Všeobecné údaje

Zhotovitel dokumentace sám nebo prostřednictvím svých
odborných podzhotovitelů odsouhlasených objednatelem musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při
provádění projekčních prací podle Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací
(MP SJ-PK), část II/1 Projektové práce, č.j. 20840/01120, ve znění pozdějších změn – úplné znění uvedené ve
Věstníku dopravy č. 14-15/2005.

Pro tuto kapitolu Technických kvalitativních podmínek
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále
jen TKP-D) platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky
a údaje uvedené v kapitole 1 TKP-D Všeobecně. TKP-D
jsou vydány v písemné formě (MD ČR) a na elektronickém nosiči CD-ROM (ČKAIT). V případě náhodných
odlišností platí ustanovení tištěného vydání.

5.2

Použití této kapitoly 5 je možné pouze spolu s kapitolou 1 TKP-D Všeobecně. Dále platí i všechny základní
a odvozené pojmy, které jsou obsaženy v textu citovaných
normách ČSN.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
NA NÁVRH

Dokumentace stavby PK musí být v souladu se směrnicí
pro dokumentaci staveb PK (SDS-PK), ZTKP-D a kapitolou 1 TKP-D.
Základní požadavky pro návrh odvodnění PK jsou platné
pro všechny stupně dokumentace staveb pozemních komunikací (dále jen dokumentace staveb). Umístění odvodňovacích zařízení nesmí ohrožovat, ani omezovat
bezpečnost a plynulost dopravy na PK. Dále musí splňovat ustanovení citovaných technických norem a předpisů, zákonů, vyhlášek, vládních nařízení a ustanovení
platná pro územní celky. Zejména pak ČSN 73 6101, ČSN
73 6201 a ČSN 75 6101. Mezi nejzákladnější náležitosti
pro návrh odvodnění PK patří hydrotechnické výpočty.

Požadavky na zajištění jakosti prací jsou určeny Systémem
jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) – Metodický pokyn: Část II/1 Projektové práce a Část II/2
Průzkumné a diagnostické práce, čj. 20840/01-120 ve
znění pozdějších změn (úplné znění – Věstník dopravy
14-15/2005).
Kapitola 5 stanovuje technické kvalitativní podmínky pro
dokumentaci odvodnění pozemních komunikací (dále jen
PK). Jedná se o zařízení na odvádění vod z PK, případně
o zařízení na úpravu kvality vod před jejich odvedením
do recipientu.

Způsob hydrotechnických výpočtů stanoví Technické
podmínky 83 (dále jen TP 83).
Odvodnění PK se dělí na části:

Pro navrhování těchto zařízení platí též související kapitoly 2, 3, 4, 6, 7, 9 a 11 TKP-D.

a) otevřená:
Pro názvosloví a pojmy užívané v této kapitole platí ČSN
73 6100, ČSN 73 6101 a ČSN 75 6101.

– příkopy;
– rigoly;

Pro návrh odvodnění pozemních komunikací platí především tyto TKP-D a v tomto textu citované ČSN, TP,
technické předpisy, zákony a nařízení vlády, zejména pak
Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).

– odvodňovací proužky;
– otevřené žlaby, odvodňovací žlábky a štěrbinové
žlaby;

V případě, že předmět řešení této kapitoly jmenovitě neurčuje požadavky na řešení stavby nebo je nutno požadavky
kapitoly doplnit či upřesnit, jsou potřebné podmínky a požadavky objednatele na zpracování dokumentace uvedeny
ve Zvláštních technických kvalitativních podmínkách pro
dokumentaci stavby PK (dále jen ZTKP-D).

– skluzy, kaskády, stupně, prahy a vývary;
– vsakovací jámy a vsakovací prostory;
– uliční vpustě a horské vpustě;

5.1.2

Způsobilost

b) krytá:

Požadavek na způsobilost k zajištění jakosti projektových
prací na pozemních komunikacích včetně jejich součástí
a příslušenství v souvislosti s jejich výstavbou, opravami
a údržbou stanovuje ve svých podmínkách zadavatel veřejné zakázky, podle zákona 137/06 Sb. Uchazeč/zhotovitel prokazuje způsobilost k zajištění jakosti projektových
prací zejména předložením certiﬁkátu systému řízení jakosti. Uchazeč se může ucházet ve veřejné soutěži pouze
o projektové práce, které má předepsaným způsobem
ověřeny certiﬁkátem systému řízení jakosti. V případě,
že podzhotovitel není certiﬁkován, přejímá odpovědnost
za zajištění jakosti zhotovitel.

– odvodňovací potrubí, kryté žlaby a stoky;
– drenáže (případně trativody);
nebo jejich kombinace. Pro tyto části kvalitativní podmínky stanovuje TP 83, VL 2.2., TP 152 a ČSN EN
1433 (13 6302).
Pro odvodnění povrchu mostů a lávek platí ČSN 73 6201,
TP 83, TP 107, VL4 ve smyslu kapitoly 6 TKP-D.
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5.3.2

Části odvodnění PK – drenáže, příkopy, rigoly, odvodňovací žlaby a skluzy jsou součástí vlastních stavebních
objektů PK.

Studie (ST)

5.3.2.1 Podklady pro zhotovení ST
Podmínky pro křížení a souběhy melioračních zařízení
a vodních toků s komunikacemi stanovuje ČSN 75 4030
a ČSN 75 2130.

Podklady pro ST odvodnění PK jsou:
a) základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000;

Hydrotechnické výpočty pro stanovení prostorového
uspořádání otvorů mostních objektů přes vodní překážky
se provádí v souladu s touto kapitolou TKP-D a TP 83,
avšak jsou součástí dokumentace příslušných mostních
objektů.

b) seznam správců vodohospodářských zařízení v řešené lokalitě, jejichž zájmy budou, nebo mohou být
dotčeny vodami odváděnými z odvodnění PK;
c) seznam vyhlášených pásem hygienické ochrany
zdrojů pitné a užitkové vody (dále jen PHO), včetně
zákresu jednotlivých PHO;

Pro hydrotechnický výpočet trubních propustků dále
platí typový podklad Trubní propustky pozemních komunikací 1992.

d) seznam vodárenských toků, nebo toků vodohospodářsky významných;

Kapacity odvodňovacích zařízení určují ČSN 73 6101,
ČSN 73 6110, ČSN 73 6201 a ČSN 75 6101 a TP 107.

e) seznam chráněných oblastí přirozené akumulace
vod (CHOPAV), nebo chráněných krajinných oblastí
(CHKO) včetně zákresů jejich hranic;

Podmínky pro návrh odvodnění PK, které vyplývají
z výše uvedených norem, jsou shrnuty v TP 83. Tyto TP
rovněž předepisují kvalitativní podmínky návrhu odvodnění.

f) speciﬁcké podmínky správců vodohospodářských
zařízení, u kterých lze jejich zařízení využít pro odvádění vod pro odvodnění PK;

Pro návrh kapacity odvodnění PK na území velkých měst
jako Praha, Brno platí také zvláštní předpisy.

5.3

g) dokumentace ostatních plánovaných staveb včetně
dokladů o projednání těchto staveb v prostoru navrhované stavby PK;

POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ
DOKUMENTACE

h) návrh směrového a výškového vedení odvodňované
PK;

5.3.1

Všeobecně
i) návrh šířkového uspořádání PK;

Působnost účastníků dokumentační přípravy staveb PK
a způsob zpracování dokumentace se řídí především podmínkami stanovenými ve Směrnici pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací.

j) speciﬁcké podmínky objednatele formulované ve
Zvláštních obchodních podmínkách pro dokumentaci
staveb (dále jen ZOP-D) případně Zvláštních technických kvalitativních podmínkách pro dokumentaci
staveb (dále jen ZTKP-D).

S ohledem na úkoly, které dokumentace řeší, má dokumentace stavby PK následující stupně:

Podklady, které předá objednatel zhotoviteli dokumentace jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách
pro dokumentaci stavby, dále jen ZOP-D.

a) studie (ST);
b) dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR);
c) dokumentace pro stavební povolení (DSP);

5.3.2.2 Náležitosti ST

d) zadávací dokumentace stavby (ZDS);

Ve stupni studie je třeba navrhnout základní technické
řešení odvodnění PK. Návrh musí optimalizovat ekologicko-technické podmínky s ohledem na ekonomické
možnosti objednatele tak, aby ST mohla sloužit pro rozhodování orgánů státní správy, objednatele, eventuálně
pro zpracovatele dokumentace o posouzení vlivu stavby
na životní prostředí.

e) realizační dokumentace stavby (RDS);
f) dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
Následný stupeň dokumentace musí vždy navazovat na
schválený předchozí stupeň (pokud zpracovávaný stupeň není prvním). Pro formu a zhotovení dokumentace
jednotlivých stupňů je důležité, mezi kterými subjekty
zajišťuje dokumentace komunikaci a k čemu dokumentace slouží. V každém stupni projektové dokumentace
je nezbytné, aby obsah, rozsah a prezentovatelnost dokumentace plně odpovídala danému účelu.

Zhotovitel ST odvodnění PK navrhne zejména:
a) způsob odvodnění PK (např.kanalizace, příkopy);
b) konečná místa odváděných dešťových vod z PK do
recipientů se speciﬁkací množství odváděných vod;
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c) rámcový návrh technického opatření na eliminaci
nebo zmírnění negativních účinků soustředěných
a potenciálně havarijně nebo zimní údržbou kontaminovaných dešťových vod z odvodňovaných PK.

g) údaje o kvalitě vody v recipientech při průtoku Qprům
a Q355;
h) seznam vyhlášených pásem hygienické ochrany
zdrojů pitné a užitkové vody (dále jen PHO), včetně
zákresu jednotlivých PHO;

Odvodnění PK tvoří nedílnou součást dokumentace PK,
samostatně se zpracovává pouze ve výjimečných případech.

i) seznam vodárenských toků, nebo toků vodohospodářsky významných;

Průvodní zpráva je součástí průvodní zprávy dokumentace PK. Text musí obsahovat:
a) popis návrhu řešení odvodnění PK;

j) seznam chráněných oblastí přirozené akumulace
vod (CHOPAV), nebo chráněných krajinných oblastí
(CHKO) včetně zákresů jejich hranic;

b) předpokládaný rozsah řešení (např. druh, délka a kapacita odvodňovacích systémů);

k) podklady uvedené v části 5.3.2 této kapitoly, v případě, že ST nebyla zpracována;

c) předběžné hydrotechnické výpočty.

l) návrh směrového a výškového vedení odvodňované
PK;

Výkresová část je společná s dokumentací PK (schématické zobrazení odvodnění PK v situaci stavby).

m) návrh šířkového uspořádání PK;

Ve zvláště odůvodněných případech, kdy vodohospodářské řešení je svým významem zvláště významné
(ochranná pásma vodních zdrojů, apod.) nebo, kdy návrh pozemní komunikace vyvolává související vodohospodářsky významnou stavbu (komunikace jde po nové
současně budované hrázi, apod.), pak je možno „Celkové
vodohospodářské řešení“ vypracovat jako samostatnou
přílohu. Tato příloha musí být vypracována tak, aby
mohla být prezentována a projednávána s vodoprávními
úřady samostatně bez nutnosti přiložení dokumentace
pro vlastní PK.

5.3.3

n) speciﬁcké podmínky objednatele formulované ve
ZOP-D případně ZTKP-D.
Podklady, které předá objednatel zhotoviteli dokumentace jsou uvedeny v ZOP-D.

5.3.3.2 Náležitosti DÚR
Cílem DÚR je návrh základního technického řešení
odvodnění PK. Návrh musí optimalizovat ekologicko-technické podmínky s ohledem na ekonomické možnosti
objednatele tak, aby DÚR mohla sloužit pro rozhodování orgánů státní správy, objednatele, eventuálně pro
zpracovatele dokumentace o posouzení vlivu stavby na
životní prostředí.

Dokumentace pro územní
rozhodnutí (DÚR)

5.3.3.1 Podklady pro zhotovení DÚR

Vodohospodářské řešení je obvykle vydáváno v samostatné
příloze DÚR „Celkové vodohospodářské řešení“. Tato příloha musí být vypracována tak, aby mohla být prezentována a projednávána s vodoprávními úřady samostatně bez
nutnosti přiložení dokumentace pro vlastní PK. Příloha
„Celkové vodohospodářské řešení“ musí být vypracováno
s takovou mírou srozumitelnosti, aby příloha mohla sloužit
ve všeobecných částech i pro jednání s veřejností.

Podklady pro DÚR odvodnění PK jsou:
a) územně plánovací dokumentace, včetně příloh (pokud
byla zpracována a odsouhlasena);
b) studie podle článku 5.3.2 této kapitoly, včetně podkladů ( pokud byla zpracována);

Textová část:
c) údaje o polohách a proﬁlech inženýrských sítí v řešeném prostoru;

Průvodní zpráva „Celkového vodohospodářského řešení“
musí obsahovat zejména:

d) katastrální mapy;
a) popis hydrologických poměrů v místě stavby;
e) dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní
prostředí podle zákona č. 100/01 Sb. (EIA), a „Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí“ podle § 10, pokud byly vypracovány – viz
též kapitola 11 TKP-D;

b) seznam všech ochranných pásem vodních zdrojů
a ekologicky chráněných území;
c) zdůvodnění návrhu technického řešení odvodnění PK
a jeho rozsah;

f) hydrologické údaje ČHMÚ o n-letých vodách a m-denních průtocích v recipientech a průměrný průtok
Qprům;

d) podrobný popis jak je nakládáno s vodami z odvodnění PK z hlediska znečistění z běžného provozu
a z hlediska ochrany při havarijních stavech na PK;

4

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

e) u všech recipientů srovnání průtoků z odvodnění s povodňovými průtoky a s průtokem Qprům.
V odůvodněných případech se vypracuje návrh retencí a jejich vliv na tok;

vodohospodářské řešení“ nezpracovává. Požadavky výše
uvedené pro textovou část se zahrnou do průvodní zprávy
PK. Požadavky na situaci se přiměřeně umístí do situace
PK. Zde se neuvádějí údaje o úsecích, o popisu odvodnění a veškeré srovnávací tabulky. Dokumentace odvodnění PK je pak součástí dokumentace PK, je podřízena
jejímu členění a textová i výkresová část odvodnění PK
je pouze její součástí.

f) základní hydrotechnické výpočty týkající se návrhu
odvodnění PK, včetně předběžného vyhodnocení
zhoršení kvality vody v recipientu vlivem odváděných
vod z komunikací, pokud toto není řešeni v dokumentaci zpracované podle kapitoly 11 TKP-D. Metodika
a způsoby výpočtu jsou uvedeny v TP 83;

Ve všech případech bude situační řešení odvodnění PK
součástí situace stavby PK.

g) základní parametry odvodnění – stanovení délek
a proﬁlů.

Odchylné požadavky od ustanovení Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále jen SDS-PK)
je nutné speciﬁkovat v ZOP-D.

Výkresová část: „Celkového vodohospodářského řešení“:

Zhotovitel DÚR odvodnění PK dále navrhne a objednateli předá:

Situace:
a) rozsah záborů pozemků, je-li odvodnění PK trasováno mimo rozsah řešení vlastní PK;

Užije se přehledná situace návrhu PK, do které se přehledným způsobem v zájmovém území stavby vyznačí:

b) speciﬁkaci požadavků na zajištění měření a průzkumů (jakosti a množství vody v recipientech, geotechnický průzkum a podobně) pro vypracování
následného stupně dokumentace stavby.

a) všechny vodohospodářsky významné cizí stavby (nádrže, vodojemy, studny, apod.);
b) ochranná pásma vodních zdrojů a poloha těchto
zdrojů včetně přívodních potrubí;

5.3.4
c) ochranná pásma všech ekologicky chráněných
území;

Dokumentace pro stavební
povolení (DSP)

d) rozsah meliorovaných pozemků;

5.3.4.1 Podklady pro zhotovení DSP

e) úseky PK, z nichž voda odtéká do shodného recipientu s označením místa výusti;

Podklady pro DSP odvodnění PK jsou:
a) dokumentace pro územní rozhodnutí;

f) způsob odvodnění ve výše uvedeném úseku (kanalizace, příkopy, apod.);

b) rozhodnutí o umístění stavby se stanovisky účastníků
územního řízení;

g) zákres polohy všech zařízení pro čistění vody, pro
snížení špiček odtoku (retence) a pro havarijní zabezpečení PK (norné stěny, apod.);

c) průzkumy a měření speciﬁkované v DÚR;
d) dokumentace ostatních plánovaných staveb včetně
dokladů o projednání těchto staveb v prostoru navrhované stavby PK;

h) pro každý recipient uvést srovnávací tabulku průtoků z odvodnění s povodňovými průtoky, s průtokem Qprům a Q355 v recipientu, případně s návrhem
snížení špičky odtoku retencí;

e) návrh směrového a výškového vedení odvodňované
PK;

i) pro každý recipient uvést srovnávací tabulku předběžného vyhodnocení změny kvality vody v recipientu
vlivem odváděných vod z komunikací, pokud toto již
není součástí související dokumentace podle kapitoly
11TKP-D – část 11.3.4.3.2 –b.

f) návrh šířkového uspořádání PK;
g) seznam vyhlášených pásem hygienické ochrany
zdrojů pitné a užitkové vody (dále jen PHO), včetně
zákresu jednotlivých PHO spolu se stanovisky jednotlivých správců;

Ostatní výkresy:
Přikládají se zjednodušené výkresové přílohy objektů
odvodnění PK, například přehledné podélné proﬁly, vyústění do recipientu, funkční schéma dešťové usazovací
nádrže (dále jen DUN) a podobně.

h) seznam vodárenských toků, nebo toků vodohospodářsky významných;
i) seznam chráněných oblastí přirozené akumulace
vod (CHOPAV), nebo chráněných krajinných oblastí
(CHKO) včetně zákresů jejich hranic spolu se stanovisky jednotlivých správců;

U jednodušších staveb, kde nebude nutná samostatná prezentace vodohospodářského řešení, se příloha „Celkové
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j) speciﬁcké podmínky objednatele formulované ve
ZOP-D případně ZTKP-D.

Textová část:
a) technická zpráva:

Podklady, které předá objednatel zhotoviteli dokumentace jsou uvedeny v ZOP-D.

aa) základní identiﬁkační údaje;
ab) popis charakteristik inženýrského objektu;

5.3.4.2 Náležitosti DSP
ac) zdůvodnění funkčního a technického řešení (včetně
provozních údajů a instalovaných výkonů);

Zhotovitel DSP odvodnění PK vyřeší přesné situování
předmětu odvodnění PK v rámci stavby PK, jeho členění, rozměry a druhy konstrukce tak, aby dokumentace posloužila jako příloha k žádosti o stavební povolení
a k ověření, zda záměry objednatele vyjádřené v dokumentaci pro územní rozhodnutí mohou být realizovány
při zajištění ochrany celospolečenských zájmů.

ad) popis napojení na dosavadní inženýrské sítě nebo
recipient;
ae) úprava režimu povrchových a podzemních vod
a jejich ochrana;

Dokumentace musí respektovat:

af) zvláštní požadavky na postup stavebních prací (na
provoz a údržbu);

a) příslušné technické a právní předpisy a normy uvedené v oddílu 5. 6 této kapitoly;

ag) charakteristika a popis technického řešení objektu
z hlediska:

b) TKP staveb PK a Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (dále
jen OTSKP);

– ochrany životního prostředí – kapitola 11 TKP
–D

c) dosažení určených parametrů a uživatelských požadavků stanovených normami a předpisy v DÚR;

– bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu
stavebních zařízení během výstavby – vyhláška
324/1990 Sb.

d) podmínky rozhodnutí o umístění stavby;
ah) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí,
případně bludnými proudy podle TP 83.

e) plnění speciﬁckých požadavků objednatele deﬁnovaných v ZOP-D případně ZTKP-D.

b) hydrotechnické výpočty:
Je-li dokumentace odvodnění PK součástí dokumentace
PK, je podřízena jejímu členění.

ba) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti proﬁlů
stok a přípojek podle TP 83;

Pokud došlo oproti DÚR ke změnám vodohospodářského
řešení, které by mohly mít vliv na rozhodování vodoprávního úřadu nebo i jiných dotčených institucí, nebo
pokud si tuto přílohu objednatel dokumentace vyžádá,
vypracovává se jako součást DSP příloha „Celkové vodohospodářské řešení“.

bb) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti DUN
podle TP 83;
bc) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti
a druhu opevnění rigolů a příkopů podle TP 83,
VL 2.2 a ČSN 73 6101.

Tato příloha musí být vypracována tak, aby mohla být
prezentována samostatně bez nutnosti přiložení dokumentace pro vlastní PK. Příloha „Celkové vodohospodářské řešení“ musí být vypracována s takovou mírou
srozumitelnosti, aby příloha mohla sloužit ve všeobecných částech i pro jednání s veřejností.

c) statické výpočty:
pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu
a únosnosti, pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tloušťky stěn a dna nádrže
a případného vyztužení podle TKP-D kapitola 6.

Rozsah této dokumentace je shodný s rozsahem uvedeným výše v části pro DÚR s tím rozdílem, že se již
nedokládají „ostatní“ výkresy uvedené v 5.3.3.2. V tomto
případě se klade důraz především na srozumitelnost i pro
neodbornou veřejnost.

V technické zprávě zbytečně neopisovat údaje uvedené
na jednotlivých výkresech.
Výkresová část:

Výkresová část DSP musí mít skladbu a obsah, který
bude možno použít i pro vypracování zadávacích výkresů
stavby (ZVS), viz dále.

a) situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních
vedení jak současných, tak plánovaných v měřítku
shodném se stavební situací dokumentace PK;

Zhotovitel DSP odvodnění PK v souladu s DÚR a Rozhodnutím o umístění stavby navrhne odvodnění PK a objednateli předá:

b) hydrotechnická situace – pouze tehdy, vyplyne-li její
nutnost z výsledků hydrotechnických výpočtů;
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c) podélný proﬁl zpravidla v měřítku 1 : 1000/100. Měřítko
ve směru osy x by mělo odpovídat měřítku situace;

b) stavební povolení a jeho podmínky;
c) povolení k nakládání s vodami – je-li vydáno;

d) vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí
nebo rigolů a příkopů;

d) dokumentace pro stavební povolení – DSP;

e) výkresy aplikovaných typových, nebo atypických
objektů.

e) zvláštní požadavky objednatele stanovené v ZTKP-D,
pokud jsou objednatelem zpracovány;

Soupis prací a stanovení stavebních nákladů:

f) zvláštní požadavky objednatele formulované v ZOP-D.

Soupis prací dle OTSKP a stanovení stavebních nákladů
je v DSP provedeno pouze v tom případě, je-li tento požadavek zahrnut v ZOP-D.

Obsah ZVS:
a) ZVS se zpracují tak, aby určovaly předmět díla z hlediska členění, prostorového uspořádání konstrukcí
a základních požadavků na jakost a aby bylo dle nich
možné provedení zhotovovacích prací;

Bude-li z jakéhokoliv důvodu odvodnění PK samostatnou
stavbou, je nutné členění dokumentace, obsah textové
i výkresové části DSP řešit podle SDS-PK.

b) ZVS musí být vypracovány tak , aby bylo možno
jednoznačně stanovit položky v soupisu prací podle
OTSKP a následně umožnit jejich kontrolu;

Odchylné požadavky od ustanovení SDS-PK je nutné
speciﬁkovat v ZOP-D.

5.3.5

c) provede se dopracování DSP tak, že se dokumentace doplní o technické a jakostní podrobnosti a zapracování podmínek stavebního povolení, přitom se
vychází z členění DSP včetně objektů a úseků;

Zadávací dokumentace stavby (ZDS)

5.3.5.1 Rozsah ZDS
d) údaje, které nelze vyjádřit kresbou, se vyjádří přímo
na výkresech formou tabulek, poznámek, legendou,
apod. ZVS neobsahují podrobnosti výrobního charakteru (pokud nejsou požadovány ZOP-D);

Rozsah vymezuje kap.6 Směrnice pro dokumentaci staveb PK a TKP-D kapitola 1. Dokumenty tvořící zadávací
dokumentaci stavby jsou:

e) veškeré výkresy musí obsahovat jednoznačné identiﬁkační údaje včetně základních údajů o stavbě;

– požadavky a podmínky pro zpracování nabídky;
– obchodní podmínky (OP+ZOP);

f) dokumentace musí obsahovat souřadnice JTSK nutné
pro vytýčení. U kanalizací se jednoznačně určuje poloha šachet a důležitých objektů. Podrobné vytýčení
jednotlivých vpustí se určuje až v RDS;

– zadávací výkresy stavby (ZVS);
– technické kvalitativní podmínky stavby (TKP+
ZTKP);

g) písemné přílohy se z DSP nepřebírají a pokud obsahují požadavky a informace pro zhotovení stavby,
pak se podle své povahy doplní do výkresů, soupisu
prací a ZTKP. ZVS neobsahují průvodní a technické
zprávy.

– soupis prací (SP).
Tučně vyznačené dokumenty jsou „Vybrané dokumenty
ZDS“ (dále jen VD-ZDS), které objednatel obvykle objednává u zhotovitele dokumentace stavby.

„Dokumentace k ZVS“ obsahuje:
Doporučuje se, aby dokumentaci DSP a VD-ZDS zpracovával jeden projektant.

– zdůvodnění návrhů zajišťující požadavky stavebního
povolení (pokud existují);

5.3.5.2 Zadávací výkresy stavby (ZVS)

– záznamy o projednání a odsouhlasení ZVS;

Zhotovitel ZVS vypracuje dva dokumenty:

– statické, hydrotechnické a jiné výpočty, informace
pro stavbu, které neovlivňují časové a cenové závazky
smlouvy o dílo;

– vlastní zadávací výkresy stavby (ZVS);
– odděleně od výkresů se vyhotoví související dokument – „Dokumentace k ZVS“, který je určen jen
pro objednatele stavby.

– vysvětlující informace pro objednatele a další možné
doklady.

Výchozí podklady pro zhotovení ZVS:

5.3.5.3 Soupis prací (SP)

a) vodoprávní souhlas – je-li požadován;

Výchozí podklady pro zhotovení SP:
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a) stavebně technické řešení stavby, určené ZVS, TKP
a ZTKP;

d) podrobný návrh vpustí s podrobným vytýčením
a soupisem objednávkových formulářů;

b) požadovaná podrobnost, vyjádřená počtem desetinných míst, které určí objednatel v ZOP-D, příloha A;

e) speciální práce, např. detaily protlačení;
f) výkopové plány;

Požadavky:
g) technologické předpisy, pokud jsou požadovány v zadávací dokumentaci nebo objednatelem/správcem
stavby v průběhu realizace;

a) zhotovitel dokumentace vypracuje soupis prací (SP)
dle metodického pokynu na sestavení a užití SP (část
II – OTSKP) v podrobnosti, členění, formě a případných alternativách požadovaných objednatelem;

h) zahuštění bodů pro podrobnější určení polohy;

b) v případě požadavku vypracuje zhotovitel dokumentace
jedno cenově oceněné paré pro potřebu objednatele.

i) dokumentace pro pomocné práce;
j) ověření statických výpočtů pro konkrétně použité
materiály a výrobky.

5.3.5.4 Zvláštní technické kvalitativní
podmínky stavby (ZTKP)

Součástí realizační dokumentace vodohospodářských
objektů nejsou Provozní a manipulační řády. Zadavatel/
objednatel dokumentace může tyto vypracovat sám nebo
tím pověřit zhotovitele dokumentace.

Výchozí podklady pro zhotovení ZTKP:
a) TKP;

Poznámka:
Změny od zadávací dokumentace se řeší v souladu s obchodními podmínkami (OP PK) a směrnice GŘ č. 10/204 pro změny stavby.

b) TKP-D;
c) požadavky na vypracování ZTKP v ZOP-D.

5.3.7
Požadavky:
a) zhotovitel dokumentace vypracuje ZTKP v souladu
s metodikou uvedenou v TKP, kapitola 1, příloha. 8;

Dokumentace skutečného provedení stavby je součástí
předávacích dokumentů předávaných při přejímacím řízení. Je nutno, aby tato byla vyhotovena k datu přejímky
objektu nebo části stavby.

b) jestliže zhotovitel ZVS navrhne práci nebo dodávku,
pro kterou nejsou v TKP odpovídající podmínky,
musí pro ně zpracovat ZTKP.

5.3.6

Dokumentace skutečného provedení
stavby (DSPS)

Zajištění DSPS přísluší zadavateli/objednateli stavby.
V DSPS musí být odpovídajícím způsobem zdokumentovány všechny změny stavby oproti DSP, ZVS, popřípadě
i RDS.

Realizační dokumentace stavby (RDS)

5.3.6.1 Podklady pro zhotovení RDS

5.3.7.1 Podklady pro zhotovení DSPS

Realizační dokumentace stavby plně vychází ze ZVS,
SP, TKP a ZTKP a v případě potřeby i z příslušné DSP.
Tato dokumentace je součástí dodávky stavby. Je obvykle
zajišťována zhotovitelem stavby. Je zajišťována v rozsahu
a podrobnostech dle vlastních potřeb zhotovitele stavby
a požadavků zadavatele/objednatele stavby uvedených
v ZOP-D. Zhotovitel stavby předkládá RDS objednateli
k odsouhlasení.

Základním podkladem pro zhotovení DSPS jsou ZVS
respektive RDS a:
a) geodetické zaměření skutečného provedení objektu,
nebo samostatné části stavby;
b) dokumenty o odsouhlasení všech drobných změn po
dobu stavby. Zde nutno doložit zápisy o nařízených
změnách a kopie zápisů dokumentujících změny ze
stavebního deníku;

5.3.6.2 Náležitosti RDS
c) projektová dokumentace o všech změnách, pro jejichž
provedení bylo nutno provést „doplněk“, nebo „změnu
po dobu stavby“.

V RDS zhotovitel dokumentace podrobně rozpracuje:
a) konkrétní návrh konstrukcí, výrobků a materiálů;

5.3.7.2 Náležitosti DSPS

b) soupis sestav prefabrikovaných výrobků např. šachty,
vpusti – podklad pro objednávku;

Jestliže změny stavby v průběhu jejího zhotovení jsou
malé, je možno provést opravy na výkresech sloužících
pro zhotovení stavby (DSP, ZVS, případně RSD). DSPS

c) objednávkové formuláře pro továrně vyráběné výrobky např. šachtová dna;
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je souborem opravených výkresů. Pokud je změn stavby
mnoho a/nebo zadavatel/objednatel stavby rozhodne,
vypracuje se soubor nových výkresů, které zobrazují
skutečné provedení stavby.

uvedou červeně veškeré údaje skutečného provedení.
Červený popis musí být umístěn tak, aby původní údaje,
které nový popis nahrazuje, byly čitelné.
c) Uložení potrubí

Součástí DSPS je soubor dokumentů, které je třeba zachovat po dobu životnosti stavby, jsou to především statické a hydrotechnické výpočty a provozní řády.

Příloha se dokladuje. Není do ní třeba provádět žádný
zákres ale je nutno dokladovat pouze přílohu odpovídající
skutečnosti.

Obsah písemné i výkresové části určí zadavatel/objednatel po projednání s majetkovým správcem příslušného
předávaného objektu a může být odlišný od níže uvedeného doporučeného obsahu a provedení.

d) Výkresy typových objektů
Jde o výkresy prefabrikovaných objektů jako jsou šachty
a vpusti. Příloha se dokladuje. Není do ní třeba provádět
žádný zákres ale je nutno dokladovat pouze přílohu odpovídající skutečnosti.

Textová část – doporučený obsah:
a) název objektu;

e) Výkresy individuálně navrhovaných objektů
b) identiﬁkační údaje o zadavateli stavby, zhotoviteli
stavby a o následném vlastníku objektu, případně
o jeho následném správci, pokud je tento znám;

Jde o objekty dešťových nádrží, lapačů, přelivů, výtokových a vtokových objektů, apod. Je nutno dokladovat
zákres skutečně provedených obrysů a základních kót.

c) soupis všech změn po dobu stavby s podrobným popisem proč byla změna provedena, kdo změnu nařídil
a kdo ji schválil;
d) souhrn výsledků hydrotechnických výpočtů dle DSP
v rozsahu potřebném pro archivaci správce. Výpočty
se přikládat nemusí, pokud jsou součástí provozních
řádů;

5.4

KONTROLA DOKUMENTACE

5.4.1

Kontrola dokumentace

Pokud neurčuje ZOP-D jinak, zhotovitel dokumentace
zajistí řízení jakosti při zhotovení dokumentace stavby
v souladu s požadavky oddílu 1.6 kapitoly 1 TKP-D
a jeho kontrolní systém zajistí ustanovení oddílu 1.13
kapitoly 1 TKP-D.

e) geodetické zaměření, tak jak bylo předáno v podkladech;
f) statické výpočty.
Výkresová část – doporučený obsah:

5.4.2

Projednání dokumentace

Podkladem pro vypracování DSPS je ZVS, příp. RDS
a jejich změny a doplňky. Do původně černobílé dokumentace se zakresluje stav skutečného provedení červeně. Výkresová část se vydává formou jednotlivých
samostatných příloh se shodným členěním jako v podkladové dokumentaci. V DSPS je třeba uvést všechny
změny oproti ZVS.

Pokud neurčují ZOP-D jinak, zajistí zhotovitel dokumentace projednání ve shodě s požadavky oddílu 1.14
kapitoly 1 TKP-D.

a) Situace

b) s územně příslušným stavebním úřadem;

U objektů stokových sítí se obvykle modrá, hnědá nebo
zelená trasa sítě dle návrhu přebarví na barvu šedou
a trasa skutečného provedení se přes původní zákres
zakreslí příslušnou barvou (červeně, modře, hnědě, zeleně). Stejně se povedou situační zákresy pro doprovodné
objekty (lapoly, jímky, výústní objekty, apod.). V popisu
tras se červeně uvedou skutečné proﬁly, použitý materiál,
délky a výsledné nové sklony dna. Popis každé šachty se
doplní o výškové údaje, tj. o kótu dna a poklopu. Veškeré
vložky a přípojky v trase mezi šachtami se vyznačí
a ostaničí se vzdálenosti od nejbližší šachty.

c) s budoucím správcem/provozovatelem odvodnění
PK;

b) Podélný proﬁl

Pokud neurčují ZOP-D jinak, provede se odsouhlasení dokumentace podle oddílu 1.15 kapitoly 1 TKP-D.

Část odvodnění PK se projedná:
a) s územně příslušným vodoprávním úřadem;

d) s objednatelem dokumentace.

Původní podélný proﬁl se vykresluje v černé nebo šedé
barvě a proﬁl skutečného stavu červeně. V proﬁlu se
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5.5

ODSOUHLASENÍ PŘEDÁNÍ
A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

5.5.1

Odsouhlasení dokumentace

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

5.5.2

Předání a převzetí dokumentace

•

Pokud neurčují ZOP-D jinak, provede se předání
a převzetí dokumentace podle oddílu 1.16 kapitoly 1
TKP-D.

ČSN EN 598 – (13 8101) Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí – Požadavky a metody zkoušení,

•

ČSN EN 124-(13 6301) Poklopy a vtokové mříže
pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, zkoušení,
označování, řízení jakosti,

•

ČSN EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin (např.
oleje a benzinu) – část 1 – Zásady pro navrhování
provádění a zkoušení,

•

ČSN 42 0250 – 1988, Trubky bezešvé z ocelí tříd 10
až 16 tvářené za tepla. Technické dodací předpisy,

•

ČSN 42 5715 – 1981, Trubky ocelové bezešvé tvářené
za tepla. Rozměry,

•

ČSN 64 3041 – 1981 Plasty. Rúry a tvarovky z polyetylénu,

•

ČSN EN 1452-2 (64 3185) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – neměkčený polyvinylchlorid
(PVC–U) – část 2: Trubky,

•

ČSN 72 1002 (72 1002) Klasiﬁkace zemin pro dopravní stavby,

•

ČSN 72 3376 – 1985, Betonové kabelové tvárnice.
Technické požadavky,

•

ČSN EN 295-1 (72 5201), Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci.
Část 1: Požadavky,

•

ČSN EN 295-2 (72 5201), Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci.
Část 2: Kontrola jakosti a odběr vzorků,

•

ČSN EN 295-3 (72 5201), Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci.
Část 3: Zkušební postupy,

•

ČSN 73 0205, Geometrická přesnost ve výstavbě.
Navrhování geometrické přesnosti,

•

ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton – Část 1: Speciﬁkace,
vlastnosti, výroba a shoda,

•

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení,

•

ČSN 75 0101 Vodní hospodářství. Základní terminologie,

•

ČSN EN 1433 (13 6302) Odvodňovací žlábky pro
dopravní a pěší plochy. Klasiﬁkace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody,

•

ČSN EN 1085 Čištění odpadních vod. Slovník,

•

ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových
vod,

5.6

SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Do seznamu norem a předpisů dále uvedených jsou zařazeny ty dokumenty, které mají přímou souvislost s navrhovaným odvodněním PK. Kromě těchto uvedených
norem a předpisů platí pro navrhování i normy a předpisy
uvedené v těchto normách jako citované a související.
Uvedený seznam norem odpovídá stavu ke dni schválení
těchto TKP-D, v době uzavření smlouvy se použijí normy
a TP v platném znění.
Platnost technických norem, předpisů a podkladů v dokumentaci stavby je k datu vydání zadávací dokumentace
na zhotovení dokumentace stavby. Platnost v případě
jejich pozdějších změn je uvedena v oddílu 1.3 kapitoly 1
TKP-D.

5.6.1

Citované normy

•

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací,

•

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,

•

ČSN 75 6101 – 1995, Stokové sítě a kanalizační přípojky,

•

ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů
(1995),

•

ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními,

•
•

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními,
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

5.6.2

Související ČSN

•

ČSN 13 2001 – 1988, Litinové tlakové trouby a tvarovky,

•

ČSN 13 2010 – 1976, Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlo pro temovaný spoj,

•

ČSN 13 2011 – 1976, Litinové tlakové trouby a tvarovky. Příruba

•

ČSN EN 545 – (13 2070) Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody,
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•

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských
a kanalizačních nádrž,í

•

ČSN 75 4200 Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním,

•

ČSN 75 4210 Hydromeliorace. Odvodňovací kanály,

•

ČSN EN 752 (75 6110) Venkovní systémy stokových
sítí a kanalizačních přípojek

•

5.6.4

Zákony a vyhlášky

•

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

•

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – platnost od 1. ledna
2007 – do té doby zákon č. 50/1976 ve znění pozdějších předpisů;

Část 3: Navrhování

•

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů;

Část 4: Hydraulické výpočty z hlediska ochrany
životního prostředí

•

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů;

•

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění
zákona č. 317/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

•

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ve znění zákona 238/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky
č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

•

Zákon č. 185/2002 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů;

•

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů;

•

Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve
znění pozdějších předpisů;

•

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výrobky
ve znění NV č. 312/2005 Sb.;

•

Metodický pokyn Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK úplné znění uvedeno
ve Věstníku dopravy 14-15/2005;

•

Vyhláška 333/2003, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností
souvisejících se správou vodních toků;

Část 1: Všeobecně a deﬁnice
Část 2: Požadavky

Část 5: Sanace
Část 6: Čerpací stanice
Část 7 Provoz a údržba
•

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení,

•

ČSN 75 6230 (75 6230) Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací,

•

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže,

•

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok,

•

ČSN EN 13508-1 Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 1:
Všeobecné požadavky.

5.6.3

DOS – T 04.03.02.001. Optická inspekce kanalizace
– Doporučený standard technický – Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 07/1998.

Technické předpisy

•

TP 51 Odvodnění silnic vsakovací drenáží;

•

TP 83 Odvodnění pozemních komunikací;

•

TP 97 Geotextílie a další geosyntetickíé materiály
v zemním tělese pozemních komunikací;

•

TP 107 Odvodnění mostů pozemních komunikací;

•

TP 152 Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích;

•

Nařízení vlády ČSR 27/1975 Sb., o ochraně před
povodněmi;

Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 2.2
Odvodnění;

•

Nařízení č. 61/2003 Sb., Nařízení vlády o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech;

•
•

Podchody vedení technického vybavení pod pozemními komunikacemi. směrnice. 1993;

•

TyPo Trubní propustky poz. kom. – 1992;
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•

Zákon č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – ve znění pozdějších předpisů;

•

Vyhláška MŽP č. 137/1999 Sb. – ochranná pásma
vodních zdrojů Ministerstva životního prostředí

č. 137/1999 Sb. ze dne 10. června 1999, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.
•

12

Zákon č. 137/06 Sb., o veřejných zakázkách.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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