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3.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap. 
1 TKP - Všeobecně.

3.1.1 Obecně

Tato kapitola zahrnuje odvodnění pozemních komu
nikací, a to otevřenými příkopy a rigoly, stokami a dre- 
nážemi včetně objektů k zachycování a čištění odpadních 
vod (splachů s povrchu komunikace), a chráničky pro 
všechny inženýrské sítě. Podmínky dodávky v této kapi
tole jsou souborem požadavků objednatele stavby na 
způsob a kontrolu provádění stavby a převzetí prove
dených prací. Způsob uložení inženýrských sítí v chrá- 
ničkách tyto technické kvalitativní podmínky (dále jen 
TKP) nepředepisují, je dán dokumentací stavby.

32 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

3.2.1 Obecně

Rozměry, materiál, typ, a případné další požadované 
vlastnosti trub a dílců pro odvodnění a pro chráničky 
určuje dokumentace stavby ve shodě s touto kapitolou 
TKP, pokud v ZTKP není uvedeno jinak. Jestliže 
v dokumentaci není předepsána délka trub, typ a výrob
ce, je možno použít trub libovolné délky a typu které
hokoliv výrobce tuzemského nebo zahraničního, pokud 
odpovídají požadavkům uvedeným v této kapitole.

3.2.2 Trouby pro odvodnění

Betonové a železobetonové trouby
Ve shodě s dokumentací stavby je možno používat trub 
hrdlových, s perem a polodrážkou, s patkou i bez patky. 
Minimální vrcholové zatížení na mezi porušení musí 
vyhovovat tabulce 1 ČSN 72 3155, a to pro betonové 

trouby pro třídu A a železobetonové trouby pro třídu C. 
Trouby musí mít vlastnosti podle čl. 38 až 44 ČSN 72 3155, 
mezní odchylky jsou dány v tabulce 2 ČSN 72 3155. Mate

riály použité k výrobě trub musí splňovat čl. 20 až 24 
ČSN 72 3155.

lAo beton se požaduje dodržet příslušná ustanovení kap. 
18 TKP.

Datum výroby, druh trouby a výrobce musí být vyzna
čen na každé troubě.

Kameninové trouby
Fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti kame
ninových trub hrdlových musí odpovídat tabulce 1 
ČSN 72 5200, pokud dokumentace stavby nebo ZTKP 

nestanoví dodržet vlastnosti pro třídu 2.

Dovolené rozměrové odchylky jsou uvedeny v tabul
kách č. 17,18,19, ČSN 72 5200. Dovolené vnější záva

dy pak v tabulce 20 ČSN 72 5200. Rok výroby, profil 

a výrobce musí být vyznačen na každé troubě.

Trouby z PVC
Ve shodě s dokumentací stavby je možno použít trub 
PVC hrdlových pro média (vodu) do teploty 60°C.

Vlastnosti trub z PVC, které je nutno doložit při každé 
dodávce:

- dovolené namáhání 10 MPa,

- min. pevnost v tahu na mezi kluzu 44 MPa při teplotě 
20°C, podle čl. 25, ČSN 64 3212,

- nasákavost max. 40gm'2.24h'1 podle čl. 30 ČSN64 3212.

Vzhled trub musí odpovídat čl. 14 ČSN 64 3212.

Značení trub se provádí přímo na troubě nebo na svazku 
trub. Musí být označen vnější profil, tlouštíka stěny, rok 
výroby a výrobce.

Trouby z lineárního polyetylénu
Podmínky použití trub z 1PE jsou stejné jako pro trouby 
z PVC, avšak pro média (vodu) do teploty 40°C.

Vlastnosti trub je nutno doložit při každé dodávce:

- min. pevnost v tahu 24 MPa při 20°C,

- rozměrová stálost do 2%,

- nasákavost max. 20 g m 2.24 h'1.

Trubky ocelové

Zhotovitel musí při každé dodávce doložit kvalitu trub 
předepsaných dokumentací stavby hutním atestem 
s výjimkou případů, kdy trouba bude sloužit pouze jako 
ztracené bednění. U svařovaných ocelových chrániček 
nutno použít trouby se zaručitelnou svařitelností. Ocelo
vé troub musí odpovídat ČSN 42 0250 a ČSN 42 5715.

Ocelové trouby musí být opatřeny systémem proti- 
korozní ochrany zajišťujícím jejich provozuschopnost 
po celou dobu předpokládané životnosti konstrukční 
části. Není-li systém protikorozní ochrany předepsán 
v DZPS, musí být uveden v ZTKP.

Trouby litinové
Požadavky na materiál trub a přípustné vady udává čl.15 
až 25, ČSN 13 2001. Mezní odchylky vnitřních rozměrů 

hrdla a vnějších rozměrů hladkého konce hrdlových trub 
a tvarovek se spojem temovaným a mezní odchylky 
hladkého konce spoje LKD udává tabulka 4 ČSN 13 2001.

Lze použít trub pro spoj temovaný, pružný LKD a příru
bový.

Litinových trub pro spoj ucpávkový je možno použít, jen 
předepisuje-li to výslovně dokumentace stavby. Pak 
trouby musí splňovat ČSN 13 2004, pokud dokumen

tace stavby nestanoví jinak. Mezní odchylky tloušťky 
stěn udává čl. 33 ČSN 13 2001. Mezní odchylky rozmě
rů děr v přírubách udává tab. 5 ČSN 13 2001. Hrdlové 
trouby musí odpovídat ČSN 13 2015 a ČSN 13 2010,
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pro přírubové trouby platí ČSN 13 2016 a ČSN 13 2001. 

Trouby musí mít ochranný povlak podle čl. 25 
ČSN 13 2011. Stavební dozor může požadovat, aby druh 

ochranného nátěru a technologie jeho provádění jím 
byly odsouhlaseny.

Každá trouba musí mít trvalé označení udávající profil, 
rok výroby a výrobce, u trub se spojem LKD označení 
LKD.

Azbestocementové trouby

Jejich užití předepisuje dokumentace stavby. Azbesto
cementové trouby kanalizační jsou hrdlové a musí odpo
vídat ČSN 72 3132.

Jiné druhy trub

Lze jich použít jen jsou-li předepsány dokumentací 
stavby a jejich popis a požadavky na kvalitu materiálu 
musí být popsány v ZTKP.

3.2.3 Chráničky pro inženýrské sítě

Pro chráničky je možno použít ve shodě s dokumentací 
stavby všech trub uvedených v čl. 3.2.2. Pokud chrá- 
nička nemá jen funkci ztraceného bednění, vztahuje se 
na trouby pro chráničku plně čl. 3.2.2. Určuje-li to 
dokumentace stavby, mohou se jako chráničky použít 
žlaby betonové nebo železobetonové, pokud odpovídají 
svými vlastnostmi ČSN 72 3376 Betonové kabelové 

tvárnice.

3.2.4 Betonové monolitické konstrukce pro 
odvodnění a chráničky

Požadavky na betony a výztuž stanoví kap. 18 TKP 
Beton pro konstrukce a kap. 17 TKP Betonové mosty 
a konstrukce. Požadavky na izolace proti vodě stanoví 
dokumentace stavby a kap. 21 TKP Izolace proti vodě.

3.2.5 Drenáže 

Trativodky z pálené hlíny

Pokud dokumentace stavby nestanoví jinak, musí odpovídat 
ČSN 72 2699. U profilů neuvedených v ČSN 72 2699 musí 

mít trativodka vlastnosti předepsané pro profil nejblíže vyšší, 
nejmenší povolený průměr je DN 50 mm a největší povolená 
délka je 500 mm.

Trouby z PVC

Je možno použít flexibilních trub navinutých na kotouči 
nebo hladkých trub. Celková průtoková plocha na metr 
musí být u průměrů do 63 mm min. 10 cm2/m, u větších 
průměrů 15 cm2/m, šířka otvorů do 1,2 mm s tolerancí 

0,20 mm, délka otvorů max. 10 mm. Drenážní trouby 
z plastů musí splňovat ČSN 13 8740.

Geotextilie pro vsakovací drenáže musí mít propustnost 
Ystř> 1.

Vlastnosti geotextilií a technologie jejich zabudování 
jsou popsány v technologických pokynech č. 9 a 10,

vydaných Sdružením pro výstavbu silnic. Pro geotexti
lie v této poblikaci neuvedené musí zhotovitel předložit 
stavebnímu dozoru ověření požadovaných vlastností 
výrobcem.

3.2.6 Šachty, vpusti a lapače splavenín

Betonové dílce pro šachty musí splňovat nároky čl. 3.6 
až3.13ČSN723121, délka dílců se však nepředepisuje. 

Betonové dílce pro vpusti musí mít vlastnosti předepsa
né v čl. 3.2 až 3.12 ON 72 3178, délka dílců se nepře
depisuje. Mříž kryjící vpusti a šachty musí mít únosnost 
min. 100 kN. Beton pro tyto dílce musí odpovídat poža
davkům uvedeným v kap. 18 TKP.

3.2.7 Příkopy, rigoly, žlaby a skluzy

Požadavky na beton rigolů, žlabů a skluzů betonova
ných na místě i prefabrikovaných stanoví kap. 18. Další 
vlastnosti prafabrikovaných rigolů, žlabů a skluzů 
stanoví ČSN 72 3185 Příkopové a meliorační tvárníce 

a kap. 18 TKP.

3.2.8 Nádrže, lapoly a odlučovače

Provádějí se podle samostatné části dokumentace 
stavby.

Materiály použité k výrobě betonu a cementových 
omítek musí odpovídat čl. 20 až 24 ČSN 72 3155 

a požadavkům uvedeným v kap. 17 a 18 TKP. Smí být 
použito jen ocelí se zaručenou svařitelností. Ochranu 
povrchu smáčených ocelových konstrukcí pro ropné 
látky a zaolejované vody stanoví dokumentace stavby. 
Pro ochranu oceli je nutno zásadně použít kombi
novaných ochranných systémů, jejichž požadovaná 
životnost je min. 12 let. Není-li ochrana oceli přesně 
určena v dokumentaci stavby nebo ZTKP, musí zhoto
vitel před zahájením prací předložit ochranný systém 
stavebnímu dozoru ke schválení.

3.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

3.3.1 Trouby pro odvodnění

Potrubí, které bude obetonováno nebo uloženo na beto
nové sedlo, se uloží na podkladní pražce betonové, 
železobetonové nebo prefabrikované z betonu min. tř. 
B 7,5. Na tyto podkladní betonové pražce se uloží potru
bí z trub hrdlových, a to kameninových, betonových 
a železobetonových. Výška pražce musí být min. tako
vá, aby pod nejnižším místem hrdla byl volný prostor 
min. 50 mm. Min. šířka pražce je 100 mm. Osadí se vždy 
dva pražce pod jednu troubu. Ostatní druhy trub se 
ukládají do pískového lože podle čl. 3.3.3, pokud doku
mentace stavby nestanoví jinak.

Rýhy musí být zhotovitelem zabezpečeny proti sesuvu 
zeminy. Pro zemní práce platí kap. 4 TKP.
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3.3.2 Chráničky pro inženýrské sítě

Chráničky ukládané na podkladní pražce se uloží podle 
čl. 3.3.1. Betonové kabelové tvárnice a trubky na sraz se 
uloží na podkladní betonovou desku tloušťky min. 100 
mm z betonu min tř. B 12,5. Součástí dodávky jsou 
i prostředky pro zatažení kabelů a potrubí.

3.3.3 Lože pod potrubí

Po provedení výkopu a úpravy dna rýhy, které musí 
tvořit rostlá nerozrušená zemina nebo zemina zhutněná 
na 95% PCS, požádá zhotovitel stavební dozor o její 
odsouhlasení. Není-li v dokumentaci předepsáno jinak, 
postupuje se následovně:

a) Dno rýhy je pod hladinou podzemní vody.
Před pokládáním vlastního potrubí se provede 
v rohu rýhy drenáž se štěrkovým obsypem. Drenáž 
buď funguje gravitačně, nebo se prosakující voda 
odčerpává z jímek, do kterých drenáž zaúsťuje. Na 
takto odvodněné dno rýhy se zřídí podkladní beto
nová deska nebo štěrkopískové lože, jak udává 
další postup pro dno rýhy bez podzemní vody.

b) Dno rýhy není pod hladinou podzemní vody

ba) Dno rýhy tvoří skalní a poloskalní horniny nebo 
zeminy se zrny většími než 32 mm
Potrubí, které podle dokumentace stavby nemá být 
obetonováno ani uloženo na podkladní bloky, se 
uloží do pískového lože min. tl. 100 mm. Maxi
mální velikost zrna pískového lože je 8 mm.
Pro potrubí, které podle dokumentace stavby má 
být obetonováno nebo uloženo na podkladní bloky, 
je nutno dno rýhy upravit do předepsaného spádu 
ložem z betonu, min. třídy B 7,5 v tl. 50 mm.

bb) Dno rýhy tvoří zeminy se zrny max. velikosti 32 mrt). 
Ocelové potrubí vně opláštěné a potrubí z umělých 
hmot se uloží do pískového lože min. tl.100 mm 
s max. velikostí zrna 8 mm. U ostatních druhů 
potrubí se dno urovná, zhutní a upraví do předepsa
ného spádu, vyčnívající kameny je nutno odstranit.

bc) Dno rýhy tvoří zeminy se zrny max. do velikosti 8 mm. 
Dno rýhy se urovná do předepsaného spádu.

bd) Dno rýhy tvoří neúnosné zeminy ( bažiny a pod.). 
Neúnosnou vrstvu nutno odstranit, a to v min. 
tl.200 mm a nahradit ji zhutněným pískovým 
ložem o max. velikosti zrna 8 mm. Pokud stavební 
dozor nařídí odstranění větší vrstvy neúnosné 
zeminy než je navrženo v dokumentaci stavby, 
hradí zvýšené náklady objednatel.

3.3.4 Spojování a těsnění potrubí

Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru technologický 
předpis spojování trub min. 14 dní před prováděním 
spojů potrubí. Pokud o to stavební dozor požádá, předlo
ží i vzorky komponentů potřebných k provedení spojů. 
Práce možno zahájit až po odsouhlasení techno
logického předpisu stavebním dozorem.

Ocelové potrubí

Spojuje se zásadně svařováním. Svary se provedou 
podle čl. 24 ČSN 38 6450. Svary smí provádět pouze 

svářeč se státní zkouškou. Pokud ocelová chránička 
nekončí v šachtě, nutno čelo chráničky utěsnit podle čl. 
26 ČSN 38 6450; způsob bude předepsán dokumentací 

stavby.

Kameninové potrubí

Povolen je pouze hrdlový spoj. Těsnění asfaltovým 
tmelem se provede podle ČSN 73 2256 Utěsňování kame

ninového kanalizačního potrubí asfaltem. Je možno využít 
schválené výjimky č. 65 - 173 z ČSN 73 2256, která povo

luje provaz s jílovým obalem při utěsňování asfaltovým 
tmelem nahradit pryžovým pásem, který se na vnitřní 
straně potře jílovou břečkou, aby se zabránilo přilnutí 
asfaltu, a který po připnutí napínací přezkou k hrdlu kame
ninové trouby vytvoří potřebnou zalévací dutinu. Platnost 
výjimky je omezena platností ČSN 73 2256.

Betonové a železobetonové potrubí

Trouby betonové hrdlové, pokud nejde o trouby vyrá
běné pro spojení gumovým kroužkem, se těsní asfalto
vým provazcem nebo asfaltovým tmelem. Při těsnění 
asfaltovým provazcem se zatemuje do 1/3 hrdla suchý 
provazec, do druhé třetiny hrdla provazec impregno
vaný asfaltem a zbytek hrdla se zaplní cementovou 
maltou (400 kg cementu na 1 m3 písku). Při těsnění 

asfaltovým tmelem se do hrdla zatemuje suchý provazec 
a zbytek hrdla se vyplní asfaltovým tmelem. Zhotovitel 
může volit i jiné způsoby těsnění, pokud s nimi vysloví 
souhlas stavební dozor.

Trouby hrdlové pro spojení gumovým kroužkem, lze 
těsnit pouze gumovým kroužkem k tomu určeným 
výrobcem trub.

Trouby s perem a polodrážkou lze těsnit gumovým 
prstencem, pokud je výrobcem k danému typu určen, 
a musí být použito technologie, kterou výrobce určil.

Těsnění spar trub s perem a polodrážkou a trub slovný
mi čely bandážováním, t.j. obetonováním spoje, lze užít 
při splnění těchto podmínek: beton třídy min. B 20, 
pokud dokumentace stavby nestanoví třídu vyšší s ohle
dem na agresivitu prostředí, šířka bandáže min. 200 mm, 
tloušťka bandáže min. 100 mm, avšak ne méně než činí 
tloušťka trub.

Pokud trouby slouží pouze jako ztracené bednění, není 
je třeba těsnit, stačí hrdla zaplnit cementovou maltou.

Potrubí litinové

Hrdlové trouby se těsní spojem temovaným nebo 
pružným LKD.

Spoje přírubové se provedou jen v případě, jsou-li poža
dovány DZPS. Spoje se provedou podle ČSN 13 2101, 

čl. 5,6,7 a 8.
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Potrubí z PVC

Je dovoleno pouze spojení těsnícím gumovým krouž
kem, předepsaným výrobcem k danému typu trub.

Potrubí z lineárního polyetylénu

Spojuje se zásadně svařováním podle předpisu výrobce 
trub.

Azbestocementové potrubí

Azbestocementové potrubí se spojuje Gibaultovými 
nebo Simplex spojkami. Pro azbestocementové potrubí 
hrdlové platí stejná zásada jako pro betonové a žele
zobetonové potrubí.

Nestandartní těsnění potrubí

Jiného těsnění než je uvedeno v této kapitole je možno 
použít, pokud je uvedeno v dokumentaci stavby, nebo 
ho povolí stavební dozor a nebude mít nižší životnost 
než výše uvedené způsoby.

3.3.5 Obetonování nebo obsyp potrubí a chrá- 
niček

Kameninové potrubí nutno obetonovat vždy, je-li ulože
no v silničním tělese, zpevněné ploše, chodníku nebo 
cyklistické stezce.

Potrubí z plastů se neobetonovává, pokud dokumentace 
stavby nestanoví jinak. Minimální tloušťka obetonováni 
potrubí je 50 mm, betonem min. třídy B 12,5. Rozsah 
a třídu betonu na obetonování stanoví dokumentace 
stavby.

Potrubí, i obetonované, je nutno vždy opatřit obsypem, 
a to v min. tl. 200 mm. Potrubí z plastů a ostatní druhy 
potrubí se obsypávají vždy pískem o maximální veli
kosti zrna 8 mm v min. tl. 200 mm. Zbytek rýhy se 
doplní hutněným zásypem z prohozené zeminy o zrni
tosti do 30 mm. Obsyp jílem, slínem a navážkami není 
dovolen. Tloušťka obsypu se měří od vnějšího povrchu 
obetonování, u neobetonovaných trub od dříku trouby ( 
ne od hrdla ) a musí být dodržena ve všech směrech 
v horní polovině trouby.

U neobetonovaných trub uložených na pražec bez sedel 
nutno prostor pod troubou vyplnit zhutněným štěrko
pískem.

Obetonování a zhotovení betonového sedla lze provádět 
až po úspěšné tlakové zkoušce, nebo pokud stavební 
dozor tlakovou zkoušku nepožaduje, po odsouhlasení 
smontovaného potrubí.

Tlaková zkouška je součástí zhotovovacích prací a pro
vádí se podle ČSN 73 6716.

3.3.6 Stoky monolitické

Pro podkladní konstrukce se použije betonu kvality 
předepsané v dokumentaci stavby a této kap. TKP při 
použití složek betonu a výztuže podle kap. 18 TKP. 
Jiných komponentů pro betonovou směs lze použít jen

se souhlasem stavebního dozoru. Pro stoky monolitické 
platí totéž co je uvedeno výše, avšak beton musí být 
vodotěsný podle kap. 18 TKP min. tř. C25/30. Mono
litické stoky musí mít kynetu z houževnatého betonu 
třídy stanovené v dokumentaci stavby, nebo z obklad- 
ních kameninových desek min. 1/10 průměru stoky. 
Vnitřní stěny stoky musí být hladké. Bednění musí být 
na vnitřní straně z hladkého materiálu (na př. z plechu), 
s minimálním množstvím spojů - je povolen jeden na 
1 m stoky v příčném řezu. Beton musí být dokonale 
hutněn tak, aby na vnitřní stěně nevznikla hnízda. Pokud 
hnízda vzniknou, musí zhotovitel vadu spolehlivě opra
vit v souladu s ustanovením kap. 17 a 18 TKP ke spoko
jenosti stavebního dozoru.

3.3.7 Drenáže

Drenáž pro trvalé odvodnění silniční pláně

se provádí podle dokumentace stavby, v níž je stanoven 
druh materiálu, hloubka a profil denáže, její poloha 
i konstrukční uspořádání. Mezi čely jednotlivých trubek 
nesmí být žádná mezera.

Drenáže je možno vyústit do dešťové kanalizace, do 
vodního toku, výjimečně do vsakovacích jam. Do 
splaškové kanalizace pouze s písemným souhlasem 
správce.

V případě použití drenážního potrubí z PVC (zvláště 
flexibilního), je nutno tyto úseky vyloučit ze staveništní 
dopravy, aby nebyly poškozeny.

Drenáž pro dočasné odvodnění stavebních rýh 

a jam po dobu stavby

Jediným požadavkem je, aby stavební rýhy nebo jámy 
byly bezpečně odvodněny. Pokud je drenáž uložena pod 
konstrukcí, bude kryta štěrkovým zásypem tl. min. 
80 mm. U trub odvodnění kladených na pražce a pod 
objekty bude drenáž kryta štěrkovým zásypem tl. min. 
100 mm.

Zrušení či ponechání dočasných drenáží se provede 
podle realizační dokumentace pomocných prací nebo 
podle pokynu stavebního dozoru.

Drenáže pro odvodnění zemědělských půd

Drenáže se provedou podle dokumentace stavby, která 
musí být odsouhlasena všemi majiteli odvodňovaných 
a dotčených pozemků. Čela trubek na sraz musí mít 

mezi sebou mezeru šířky min. 10 mm, max. 15 mm. Pro 
provádění drenáží platí ON 75 4202 a ON 75 4203.

Vsakovací drenáž

V sakovací drenáž se provede podle dokumentace stavby 
v níž je určen druh vrstev, hloubka, profil, její poloha 
i konstrukční uspořádání. Provádí se podle TP 51.

3.3.8 Zásyp rýhy pro odvodnění

Pokud dokumentací stavby není stanoveno jinak, prová
dí se zásyp rýh podle tohoto článku v závislosti na
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budoucím provozu nad zasypanou rýhou. Zároveň platí 
požadavky na provádění prací uvedené v kap. 4 TKP.

Nad rýhou bude vybudována vozovka nebo jiná 
zpevněná plocha, chodník, cyklistická stezka, dlažba.

K zásypu je možno použít štěrkopísku nebo jiných 
vhodných hlinitopísčitých zemin ve smyslu ČSN 72 1002. 

Použití konkrétního zásypového materiálu povoluje 
stavební dozor, který si může vyhradit provedení labo
ratorních zkoušek zhutnitelnosti zásypového materiálu. 
Zásyp je nutno hutnit ve vrstvách tl. max. 150 mm tak, 
aby zhutněná zemina měla alespoň stejné parametry 
jako zemina na bocích rýhy.

Nad rýhou nebude zhotovena zpevněná plocha

Podmínky pro zásyp v místech v těsném sousedství 
s vozovkou a jinými pojížděnými plochami do vzdá
lenosti rovné krytí potrubí (měřeno po úroveň vozovky 
nebo zpevněné plochy) jsou stejné jako v předchozím 
odstavci.

V ostatních případech nutno dodržet následující:

K zásypu se použije zeminy získané z výkopu s výjim
kou rozpojených skalních hornin, zeleného a šedého 
jílu. Pokud se použije zeminy ze zemníku nebo jiného 
výkopu, nesmí se při záhozu rýh na zemědělské půdě 
použít štěrku, štěrkopísku, písku, haldoviny, navážky, 
jílů. slínů. pokud vlastník pozemku s těmito materiály 
nevysloví souhlas. Maximální velikost zrna zásypu je 80 
mm. Zásyp nutno hutnit ve vrstvách tl. max. 300 mm.

Obecné požadavky na zhutnění zásypů

Hutnění zásypu rýh je nutno zajistit vhodnou mechani
zací odsouhlasenou stavebním dozorem. Stavební dozor 
může požadovat kontrolu kvality zhutnění zásypu, avšak 
maximálně do rozsahu čl. 118 a 119 ČSN 73 3050, pokud 

dokumentace nebo ZTKP nestanoví jinak. Přípustné 
odchylky povrchu zásypu stanoví čl. 152 a 153 ČSN 
73 3050. Záhozový materiál nesmí mít nadměrnou 
vlkost způsobenou atmosferickými srážkami nebo 
zaplavením figury zeminy vodou. Stavební dozor může 
v těchto případech provádění zásypu zakázat. Zásyp rýh 
není dovolen dříve než 14 dní po skončení betonáže 
monolitických stok a 7 dní po skončení obetonování 
stok. Veškeré škody způsobené pohybem vozidel 
a stavebních strojů přes stavební rýhy jdou k tíži zhoto
vitele.

Zhotovitel je povinen na místech volně přístupných 
pěšímu provozu provádět průběžně kontrolu sedání 
zásypu a prohlubně ihned zaplnit vhodným materiálem 
tak, aby nedošlo k úrazu osob. Na ostatních místech je 
povinen toto učinit na vyzvání stavebního dozoru. 
Převýšení zásypu nad okolní terén se provede podle 
pokynů stavebního dozoru. Pokud zemina nesedne, 
zhotovitel je povinen na vyzvání stavebního dozoru 
bezplatně přebytečnou zeminu odstranit. Další vrstvy 
nad zásypem (humus, dlažby, podkladní vrstvy vozo
vek) smí zhotovitel provádět po souhlasu stavebního 
dozoru.

3.3.9 Šachty, vpusti, lapače splavenín a lapoly

Provádějí se po položení potrubí. Potrubí z PVC se 
nesmí zabetonovat do šachty, nutno použít šachtovou 
vložku, osazenou do stěny šachty. Spáry mezi skružemi 
je nutné vyplnit cementovou maltou. Smáčené stěny 
šachet musí být hladké; bez hnízd.

Podkladní betony se provedou podle čl. 3.3.6, beton 
musí být min. B5. Spojení jednotlivých stavebních dílců 
šachet a vpustí se provede vrstvou cementové malty 
a spáry se z obou stran vyspraví cementovou maltou. 
Použije se malta z 350 kg cementu/m3. V konstrukci lze 

ponechat pouze prefabrikáty mechanicky nepoškozené, 
odpovídající požadavkům čl. 3.2.6. Pokud montáž bude 
prováděna jeřábem, musí být volen takový počet zavě
šení, aby nebyla překročena únosnost prefabrikátů. 
Stavební dozor má právo požádat zhotovitele o dodání 
výkresu zavěšení, případně statického výpočtu mon
tážního stadia.

Šachty, vpusti a lapače splavenín musí být okamžitě po 

zhotovení opatřeny koši a poklopy. Jakostní parametry 
malt pro zdění a spárování stanoví dokumentace stavby 
podle agresivity prostředí.

Veškeré povrchové úpravy musí být provedeny ke 
spokojenosti stavebního dozoru.

Montáž lapolů ocelových a betonových montovaných 
na stavbě je třeba provádět podle zásad stanovených 
výrobcem. Pokud výrobce nepředepisuje montážní po
stup, postupuje se podle zásad stanovených v této kapi
tole pro prefabrikáty. Pro lapoly budované na stavbě 
platí zásady z čl. 3.3.6 platné pro monolitické stoky.

3.3.10 Příkopy, rigoly, žlaby a skluzy

Provádějí se v souladu s dokumentací stavby. Rigoly 
a žlaby mohou být betonovány speciálním finišerem 
nebo do bednění. Materiál bednění musí zaručit hladké 
lícní plochy. Horní plocha betonu musí být vyhlazena. 
Podklad pod betonáž musí být pevný, řádně zhutněný. 
Může ho tvořit nestmelené kamenivo těžené nebo drce
né, případně cementem nebo živicí stmelené vozovkové 
vrstvy. Hutnění bude prováděno běžnými hutnícími me
todami tak, aby bylo dosaženo maximální objemové 
hmotnosti. Pracovní záběr musí končit výhradně dila
tační spárou. Dilatační spáry jsou kolmé k podélné ose 
a zřizují se v úrovni dilatačních spár přilehlé betonové 
vozovky, avšak v maximální vzdálenosti 10 m. Prvních 
sedm dní po betonáži se provádí ošetřování betonu podle 
ČSN 73 2400.

U skluzů situovaných na svazích zářezů nebo násypů je 
nutno zajistit stabilitu jednotlivých tvárnic jejich ulože
ním do betonového lože tl. min. 100 mm a vybudováním 
příčných betonových prahů, které by zachytily složku 
tíhy tvárnic ve směru možného pohybu.

Zamezení přetékání vody ze skluzu v místě jeho ukon
čení pod svahem (zářezem) řeší zhotovitel v rámci reali
zační dokumentace, neni-li obsaženo v DZPS.
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Pro provádění betonářských prací platí pokyny a poža
davky uvedené v kap. 18 TKP.

3.3.11 Připojení na stávající trubní vedení

Pokud provoz na dosavadním vedení nelze přerušit, 
nebo doba výluky je příliš krátká ke kompletnímu prove
dení prací, zpracuje zhotovitel harmonogram provádění 
prací, který předloží stavebnímu dozoru a správci vede
ní k odsouhlasení. Při vlastním provádění připojení 
zajistí zhotovitel stálý dozor technického pracovníka.

Zlábky v šachtách a komorách, které budou ve styku 
s vodou, je nutno provést z houževnatého betonu min. 
HB - B 30 podle ČSN 73 1209 (pokud dokumentace 

stavby nestanoví houževnatost vyšší") podle STŘ S.2.2. 
V případě, že po uvedení do provozu dojde k porušení 
betonových částí vodou, opraví je zhotovitel na vlastní 
náklad.

3.3.12 Propustná vrstva za rubem opěrných zdí

Provádí se podle dokumentace stavby, předepsanou 
zrnitost je nutno dodržet. Postupuje se přiměřeně podle 
čl. 3.3. Před záhozem rýhy požádá zhotovitel o převzetí 
propustné vrstvy.

3.3.13 Vyčištění potrubí

Součástí provedení prací je i vyčištění veškerého potru
bí, šachet, atd. od zeminy, betonu a všech dalších nežá
doucích znečištění.

3.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Zhotovitel požádá při každé dodávce trub stavební 
dozor o povolení k použití dodaných trub, přičemž 
předloží doklad o dodávce (dodací list, osvědčení 
o jakosti), ze kterého je patrno, že trouby splňují 
technické požadavky na ně kladené (dokumentací 
stavby a TKP). Zhotovitel umožní stavebnímu dozoru 
kontrolu dodaných trub. Pokud některé trouby nebudou 
stavebním dozorem schváleny, budou okamžitě odstra
něny ze staveniště.

Trubky a dílce křehké a snadno deformovatelné musí 
být na skládkách proloženy dřevěnými latěmi. Pokud 
o to stavební dozor požádá, provede zhotovitel zkoušky 
vybraného množství trubek na pevnost, vodotěsnost 
a nasákavost. Náklady na zkoušku jsou hrazeny objed
natelem jen tehdy, jestliže zkouška požadované hodnoty 
prokáže.

Pokud dokumentace stanoví, že vodotěsnost bude 
zajištěna vodotěsným betonem, předloží zhotovitel 
návrh receptury betonu, kterou doloží průkazní zkou
škou vodotěsnosti vzorků (minimálně 3 ks). Průkazní 
zkoušky betonu se provádějí podle kap. 18 TKP.

3.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky betonu se provádějí podle kap. 18 
a zemin a zemních prací podle kap. 4 TKP. Zkoušky 
hotového díla na vodotěsnost se provádějí před zásypem 
potrubí nebo konstrukce. Elektrojiskrová zkouška izola
ce, pokud ji předepisuje dokumentace, se provádí v roz
sahu čl. 214 ČSN 38 6410 za přítomnosti stavebního 

dozoru. Zkoušky svarů předepisuje dokumentace 
stavby. O všech zkouškách musí být vystaven doklad.

Drenážní potrubí se nezkouší ani nečistí, stavební dozor 
však musí být přizván k odsouhlasení odkrytého drenáž
ního potrubí. Kanalizační potrubýs výjimkou přípojek 
se zkouší na vodotěsnost podle ČSN 73 6716. Pokud 
není v dokumentaci stavby stanoveno jinak, je možno 
zkoušet pouze potrubí bez šachet. Spoje trub při zkoušce 
musí zůstat volné.

Kanalizační přípojky se na vodotěsnost nezkoušejí, 
stavební dozor však může zkoušku vodotěsnosti nařídit. 
Zhotovitel je však na požádání stavebního dozoru povi
nen prokázat, že přípojka je průtočná. Potrubí se za 
účasti stavebního dozoru čistí proudem vody. Čištění je 

ukončeno, když přestane z potrubí vytékat znečištěná 
voda.

U chrániček se tlaková zkouška provádí tehdy, jestliže 
v chráničce prochází potrubí s ekologicky nebezpeč
ným médiem (ropa, chemické tekutiny a podobně). 
Chránička se neprodyšně utěsní, zkušební tlak určuje 
dokumentace stavby.

Zkoušky vodotěsnosti nádrží se provedou podle 
CSN 73 0903, pokud dokumentace stavby nebo smlou
va o dílo nestanoví jinak. Ocelové válcované materiály 
musí mít vlastnosti (hlavně svařitelnost a pevnost) 
předepsané dokumentací stavby, což musí zhotovitel 
doložit předložením dokladů před zabudováním mate
riálu. Hotová technologická zařízení dodaná výrobci 
musí mít doklad, ze kterého lze jednoznačně usoudit, že 
jde o výrobky předepsané dokumentací stavby. Tyto 
doklady předloží zhotovitel stavebnímu dozoru ke 
kontrole.

3.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Odchylky výškové

Dovolené odchylky dna íýhy řeší kap. 4 TKP. Dovolené 
odchylky v uložení trub jsou dány čl. 216 a 217 
ČSN 73 6701. Pro monolitické stoky platí čl. 218 a 219 
ČSN 73 6701. Poklopy šachet a vpustí umístěné ve 

vozovce, zpevněné ploše nebo chodníku musí být v úrovni 
přilehlé úpravy, odchylka se nepřipouští. V ostatních 
případech je přípustná odchylka 30 mm. Příkopy, rigoly, 
žlaby a skluzy smějí mít odchylku 10 mm, nesmí však 
dojít k vytváření kaluží nebo stupňů ve dně.
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Polohové odchylky

Příkopy, žlaby, rigoly a skluzy mohou mít oproti doku
mentaci odchylku 10 mm. Průběh odchylek musí být 
plynulý, bez viditelných nerovností. U mříží vpustí umístě
ných vedle obrubníku se připouští odchylka 10 mm. Poklopy 
šachet v extravilánu mohou mít odchylky 600 mm a v intra
vilánu 100 mm, pokud se tím nezmění majitel nebo prona
jimatel pozemku.

U objektů musí být vždy zachovány vnitřní rozměry.

3.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Tlakové zkoušky se nesmějí provádět, pokud teplota 
vzduchu v místě zkoušky klesne pod 5°C. Výjimku 
může povolit stavební dozor, pokud zhotovitel prokáže 
splnění podmínek čl. 6 ČSN 73 6716.

Betonářské a omítkářské práce se smějí provádět v období, 
kdy průměrná denní teplota v průběhu tří dnů neklesla pod 
5°C při použití portlandských cementů a pod 8°C při použití 

směsných cementů. Noční teplota nesmí nikdy klesnout pod 
bod mrazu. Toto omezení neplatí při betonáži v uzavřených 
objektech, které jsou vytápěny alespoň na výše uvedené 
teploty. Podmínky betonáže jsou stanoveny ČSN 73 2400.

Svařovat je povoleno pouze při teplotách nad bodem 
mrazu. Není povoleno svařovat za deště a sněžení.

3.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Konstrukce nebo objekty, které budou následně zakryty 
(nepřístupné), se odsouhlasují nebo přejímají před jej ich 
zasypáním. Tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti se 
provádějí tak, jak je uvedeno v předchozích článcích. 
Vodotěsné izolace vnějších stěn a stropů se přejímají 
před zásypem, izolace vnitřních stěn až v rámci dílčí 
přejímky. Upravený povrch terénu se přejímá v rámci 
objektu, do kterého je v dokumentaci zahrnut.

Následně zakryté i ostatní přístupné zhotovovací práce 
nebo objekty se zkoušejí, odsouhlasují nebo přejímají 
v souladu s články 1.4, 1.6 a 1.7 kap. 1 TKP - Všeo
becně. Objekty nebo jejich části, které budou uvedeny 
do provozu v průběhu stavby, se přejímají v dřívějších, 
předem určených termínech. Zhotovitel je povinen 
předat kromě zakreslení změn, ke kterým došlo oproti 
dokumentaci stavby, i dokumentaci dodaných techno
logických souborů a předpisy o jejich provozu a údržbě.

Před odsouhlasením prací zaměří zhotovitel polo
hopisné kanalizační síť a drenáže v souřadnicovém 
systému JTSK a výškopisném systému Balt po vyrovná
ní. O úmyslu provádět zaměření informuje předem 
zhotovitel písemně stavební dozor.

U kanalizačních a drenážních šachet se zaměří poloha 
a výška středu poklopu, kóta dna žlábku v šachtě 
a odlehlost středu poklopu a osy kanalizace.

U vpustí se zaměří poloha a výška středu mříže.

Je-li kanalizace vedena v oblouku, zaměří se poloha osy 
kanalizace na začátku, na konci a uprostřed oblouku.

U výústních objektů se zaměří výška osy kanalizace 
v místě přechodu ze zakryté do otevřené části, u vyústě
ní do šachty výška vyústění ve stěně šachty.

U lapačů splavenín se zaměří poloha a výška odto
kového potrubí a úhlová odchylka osy lapače a odpadní
ho potrubí ve stupních.

Zaměření předá zhotovitel stavebnímu dozoru v soula
du s čl. 1.9.4 kapitoly č. 1 TKP - Všeobecně.

3.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

3.10 EKOLOGIE

Veškerá stavební činnost prováděna podle této kapitoly 
musí být v souladu s čl. 1.10 (životní prostředí) kap. 1 
TKP - Všeobecně.

3.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

3.11.1 Související normy
ČSN 03 8103 - 1985, Ochrana proti korozi. Kovové 

a nekovové anorganické povla
ky. Vizuální kontrola vzhledu 
(1.7.1986)

ČSN 03 8330 - 1984, Ochrana ocelových trubek. Zása

dy pro manipulaci s ocelovými 
trubkami s asfaltovou izolací 
(1.8.1985)

ČSN 03 8331 - 1987, Ochrana proti korozi. Povlaky 

ocelových potrubí. Obecné 
technické požadavky (1.1.1988) 

ČSN 03 8375 - 1986, Ochrana kovových potrubí

uložených v půdě nebo ve vodě 
proti korozi (1.11.1987)

ČSN 13 2001 - 1988, Litinové tlakové trouby

a tvarovky. Technické předpisy
(1.1.1989)

ČSN 13 2004 - 1988, Litinové tlakové trouby

a tvarovky .Litinové tlakové 
trouby a tvarovky s ucpávko
vým spojem (1.1.1989)

ČSN 13 2005 - 1988, Litinové tlakové trouby

a tvarovky. Litinové tlakové 
trouby a tvarovky s pružným 
spojem LKD (1.1.1989)

ČSN 13 2010 - 1976, Litinové tlakové trouby

a tvarovky. Hrdlo pro temovaný 
spoj (1.10.1978)

ČSN 13 2011 - 1976, Litinové tlakové trouby

a tvarovky. Příruba (1.10.1978) 
ČSN 13 2015 - 1976, Litinové tlakové trouby

a tvarovky. Hrdlové trouby 
třídy LA, A, B (1.10.1978)

- změna a (1.2.1989)
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ČSN 13 2016 - 1976, Litinové tlakové trouby

a tvarovky. Přírubové trouby 
třídy B (1.10.1978)

ČSN 13 2024 - 1988, Litinové tlakové trouby 

a tvarovky. Dvojhrdlo 
s pružným spojem LKD
(1.1.1989)

ČSN 13 2101 - 1984, Rdry a tvarovky zo sivej liatiny.

Spoločné ustanovenia (1.1.1985)
ČSN 13 8740 - 1987, Drenážné rúrky z plastov.

Spoločné ustanovenia (1.5.1988)
ČSN 38 6410 - 1981, Plynovody a přípojky s vyso

kým a velmi vysokým tlakem 
(1.6.1982)

- změna a (1.2.1987)
- změna b (1.1.1988)
- změna c (1.2.1989)
- změna 4 (4/92)

ČSN 38 6450 - 1985, Uložení plynového potrubí

v ocelové chráničce (1.8.1986)
ČSN 42 0250 - 1988, Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 

až 16 tvářené za tepla.
Technické dodací předpisy
(1.1.1989)

ČSN 42 5715 - 1981, Trubky ocelové bezešvé tvářené 

za tepla. Rozměry (1.1.1985)
- změna a (1.6.1983)

ČSN 64 3200 - 1990, Plasty. Polyvinylchlorid.

Základné ustanovenia (1.1.1992)
- změna 1 (2/92)

ČSN 64 3212 - 1985, Plasty. Rúry z nemäkčeného 

polyvinylchloridu (PVC) pre 
tlakové potrubia. Technické 
požiadavky (1.5.1986)

- změna a (1.5.1988)
- změna 2 (2/92)

ČSN 72 1002 - 1977, Klasifikace zemin pro silniční 

komunikace (1.10.1972)
- změna a (1.7.1982)

ČSN 72 1512 - 1990, Hutné kamenivo pro stavební 

účely. Technické požadavky 
(1.1.1992)

ČSN 72 2121 - 1972, Portlandský cement (1.1.1973)

- změna a (1.2.1974)
' - změna b (1.7.1976)

- změna c (1.11.1976)
ČSN 72 2699 - 1979, Cihlářské prvky pro zvláštní 

účely. Trativodky (1.8.1980)
ON 72 3121 - 1989, Betonové dílce pro studny,

vstupní šachty a drenážní šachti- 
ce (1.11.1990)

ČSN 72 3132 - 1975, Azbestocementové rúry, spojky 

a tvarovky pre kanalizáciu 
(1.6.1977)

- změna a (1.6.1979)
- změna b (1.9.1989)

ČSN 72 3151 - 1970, Betonové prefabrikáty. Zkou

šení betonových a žele
zobetonových trub (1.7.1971)

- změna a (1.1.1980)

ČSN 72 3155 - 1987, Betonové rúry. Spoločné usta

novenia (1.8.1988)
ON 72 3178 - 1988, Betonové dílce pro dešťové 

vpusti (1.12.1989)
ON 72 3185 - 1987, Betonové dílce pro vedení 

povrchové vody. Technické 
požadavky (1.1.1988)

ČSN 72 3376 - 1985, Betonové kabelové tvárnice.

Technické požadavky (1.9.1986)
ČSN 72 5200 - 1991, Kanalizační kamenina. Jakost, 

rozměry a tvary (1.9.1991)
ČSN 73 1201 - 1986, Navrhování betonových 

konstrukcí (1.10.1988)
- změna a (1.9.1989)

ČSN 73 1209 - 1990, Vodostavebný betón (1.12.1986)

- změna a (1.5.1990)
- změna b (1.10.1990)
- změna 3 (12/92)

ČSN 73 2256 - 1959, Utěsňování potrubí. Utěsňování 

kameninového kanalizačního 
potrubí asfaltem (1.4.1960)

- změna a (1.10.1966)
ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola beto

nových konstrukcí (1.1.1989)
- změna a (1.1.1988)
- změna b (1.10.1989)
- změna c (1.4.1991)
- změna 4 (11/92)

ČSN 73 3050 - 1986, Zemné práce (1.9.1987)

- změna a (1.5.1991)
ON 73 6631 - 1965, Utěsňování hrdel litinového

a ocelového tlakového potrubí 
pro vodovody taveným olovem, 
dřevem (1.3.1966)

ČSN 73 6701 - 1983, Stokové siete a kanalizačné 

prípojky (1.5.1984)
- změna a (1.3.1989)

ČSN 73 6716 - 1986, Skúšanie vodotesnosti stôk

(1.1.1989)
ČSN 75 0905 - 1992, Zkoušky vodotěsnosti vodá

renských a kanalizačních nádrží
ON 75 4202 - 1987, Hydromeliorace. Odvodnění 

zemědělských půd. Podklady 
pro návrh intenzity odvodnění
(1.1.1989)

ON 75 4203 - 1987, Hydromeliorace. Odvodnění 
zemědělských půd. Trubková 
drenáž (1.1.1989)

ČSN 83 0917 - 1977, Ochrana vody před ropnými 

látkami (1.9.1978)

3.11.2 Související předpisy:

TP 51 Odvodnění silnic vsakovací
drenáží, účinnost 1991

STR S.2.2 Odvodňovací zařízení, účinnost
1989

Technologické pokyny sdružení pro výstavbu silnic
TP 9 Geotextilie I. - materiály
TP 10 Použití textilií jako filtračně

separační vrstvy
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