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3.1 ÚVOD

3.1.1 Obecně

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

Tato kapitola zahrnuje odvodnění pozemních komuni
kací a to otevřenými příkopy a rigoly, stokami a drená- 
žemi včetně objektů k zachycování a čištění odpadních 
vod (splachů z povrchu komunikace) a chráničky pro 
všechny inženýrské sítě. Nezahrnuje zařízení pro odvá
dění splaškových odpadních vod. Podmínky dodávky 
v této kapitole jsou souborem požadavků objednatele 
stavby na způsob a kontrolu provádění stavby a převzetí 
provedených prací. Způsob uložení inženýrských sítí 
v chráničkách tyto technické kvalitativní podmínky (dá
le jen TKP) nepředepisují, je dán dokumentací stavby.

3.1.2 Všeobecné požadavky

Odvodnění a chráničky musí odpovídat především 
TP 83 Odvodnění pozemních komunikací, ČSN 75 6101 
Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 73 6101 Pro
jektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací a směrnici Podchody vedení tech
nického vybavení pod pozemními komunikacemi.

3.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MA
TERIÁLŮ

3.2.1 Obecně

Rozměry, materiál, typ, jakost a případně další požado
vané vlastnosti trub a dílců pro odvodnění a pro chránič
ky určuje dokumentace stavby ve shodě s touto 
kapitolou TKP, pokud v ZTKP není uvedeno jinak. Jest
liže v dokumentaci stavby není předepsána délka trub, 
typ a výrobce, je možno použít trub libovolné délky 
a typu kteréhokoliv výrobce tuzemského nebo zahranič
ního, pokud odpovídají požadavkům uvedeným v této 
kapitole. V tom případě musí být užití konkrétních ma
teriálů předem odsouhlaseno stavebním dozorem.

Pro všechny trouby platí, že na každé troubě musí být 
vyznačen trvanlivým způsobem rok výroby, profil a vý
robce. Umístění značení musí být na vnějším plášti trub.

Je nutno používat výhradně trub, dílců a materiálů dolo
žených certifikátem, pokud dokumentace stavby nebo 
ZTKP neurčí jinak.

3.2.2 Trouby pro odvodnění

3.2.2.1 Zděné stoky

Materiály pro stavbu musí být ve shodě s ČSN 75 6101.

3.2.2.2 Betonové a železobetonové trouby

Vlastnosti trub, mezní úchylky a materiál musí odpoví
dat požadavkům TP 83. Pro beton použitý pro výrobu

platí všeobecně podmínky kap. 18 TKP, pokud doku
mentace stavby nebo ZTKP nestanoví jinak.

3.2.2.3 Kameninové trouby

Fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti musí od
povídat ČSN EN 295, pokud dokumentace stavby nebo 
ZTKP nestanoví jinak.

3.2.2.4 Trouby z plastických hmot

Vlastnosti trub PVC musí odpovídat ČSN 64 3212, 
pokud dokumentace stavby nebo ZTKP nestanoví jinak.

Vlastnosti trub z lineárního polyetylénu 1PE musí odpo
vídat ČSN 64 3041, pokud dokumentace stavby nebo 
ZTKP nestanoví jinak.

3.2.2.5 Trouby ze sklolaminátu

Použití a vlastnosti předepisuje dokumentace stavby ne
bo ZTKP.

3.2.2.6 Litinové trouby

Pokud dokumentace stavby nebo ZTKP nestanoví jinak, 
pak požadavky na materiál, přípustné vady a mezní od
chylky udává ČSN 13 2001. Hrdlové trouby musí odpo
vídat ČSN 13 2010 a ČSN 13 2015 a přírubové ČSN 13 
2016 a ČSN 13 2001. Trouby musí mít ochranný povlak 
podle čl. 25 ČSN 13 2011.

3.2.2.7 Ocelové trouby

Ocelové trouby (s výjimkou speciálních trub v provede
ní nerez nebo se zvláštní, pro daný účel přímo určenou 
protikorozní ochranou) jsou pro stoky s volnou hladinou 
nevyhovujícím materiálem. Jejich užití, pokud je přede
pisuje dokumentace stavby, v ní musí být vždy zvlášť 
odůvodněno.

3.2.2.8 Jiné druhy trub

Pro odvodnění je možno použít jakýkoli jiný, pro daný 
účel vhodný druh trub. V tom případě je nutno, aby 
technické kvalitativní podmínky byly stanoveny v do
kumentaci stavby nebo 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. Určuje-li to 
dokumentace stavby, mohou se jako chráničky použít 
žlaby betonové nebo železobetonové, pokud odpovídají 
svými vlastnostmi ČSN 72 3376.

U svařovaných ocelových chrániček nutno použít trouby 
se zaručenou svařitelností. Ocelové trouby musí odpo
vídat ČSN 42 0250 aČSN42 5715. Ocelové trouby musí 
být opatřeny systémem protikorozní ochrany zajišťují
cím jejich provozuschopnost po celou dobu předpoklá
dané životnosti konstrukční části. Není-li systém 
protikorozní ochrany předepsán v dokumentaci stavby, 
musí být uveden v ZTKP.
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3.2.4 Betonové monolitické konstrukce pro od
vodnění a chráničky

Požadavky na betony a výztuž stanoví dokumentace 
stavby v souladu s TP 83 a kap. 18 TKP. Požadavky na 
izolaci proti vodě stanoví dokumentace stavby a kap. 21 
TKP, pokud ZTKP nestanoví jinak.

3.2.5 Trubní propustky

Pro trubní propustky je možno použít ve shodě s doku
mentací stavby všech trub uvedených v čl. 3.2.2. Pokud 
dokumentace stavby nebo ZTKP neurčí jinak, platí pro 
ně stejné kvalitativní podmínky.

3.2.6 Drenáže

Pro svodnou drenáž se užívají všechny druhy trub uvá
děných v kap. 3.2.2. Platí pro ně stejné podmínky užití. 
Druh a vlastnosti trub uvádí dokumentace stavby.

Pro sběrnou drenáž se používají i další druhy trub:

- a/ šamotové drenážní trubky,

- b/ betonové trubky s hladkými konci (maximální 
délka 0.50 m),

- c/ porézní trubky z mezerovitého betonu,

- d/ kameninové trubky děrované,

- e/ drenážní perforované trubky z plastů.

Materiál musí vyhovovat účelu a plánované životnosti 
díla. Vlastnosti stanovuje dokumentace stavby v soula
du s TP 83, případně vlastnosti stanoví ZTKP.

3.2.7 Šachty, vpusti a příslušenství kanalizace

Pro stavbu šachet, vpustí a příslušenství kanalizace je 
nutno užít materiálů podle dokumentace stavby nebo 
ZTKP v souladu s TP 83, které určují užití a vlastnosti.

Beton konstrukcí musí odpovídat podmínkám dle kap. 
18 TKP.

Pro šachty, vpusti a další kanalizační objekty se připouš
tí použití jiných než klasických materiálů - především 
umělých hmot v souladu s dokumentací.

3.2.8 Příkopy, rigoly, žlaby a skluzy

Požadavky na beton rigolů, žlabů a skluzů betonova
ných na místě i prefabrikovaných stanoví dokumentace 
stavby a TP 83 nebo ZTKP. Betony pro konstrukce 
obecně musí odpovídat kap. 18 TKP.

3.2.9 Nádrže, lapoly a odlučovače

Pro stavbu septiků, čistících zařízení včetně lapačů spla
venín a ropných látek je nutno užít materiálů v souladu 
s dokumentací a TP 83.

Beton konstrukcí musí odpovídat podmínkám dle kapi
toly 18 TKP.

U ocelových konstrukcí je nutno jako ochranu užít 
kombinovaných ochranných systémů dle dokumentace 
stavby a kap. 19 TKP. Není-li ochrana oceli přesně

specifikována v dokumentaci nebo ZTKP, je nutno, aby 
zhotovitel před zahájením prací předložil návrh prove
dení ochrany stavebnímu dozoru k odsouhlasení. Pokud 
použitá ocel není jen výplňový nekonstrukční materiál, 
je nutno užít vždy ocel se zaručenou svařitelností.

Použité konkrétní technologické zařízení musí odpoví
dat dokumentaci.

3.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

3.3.1 Lože pod potrubí kanalizace a chrániček

Výkop rýhy pro inženýrské sítě, odvodnění a pod objek
ty, pažení a zpětný zásyp těchto výkopů musí vyhovovat 
požadavkům kap. 4 TKP.

S výkopem se postupuje proti sklonu stoky, pokud do
kumentace stavby nebo ZTKP neurčí jinak. Po provede
ní výkopu a úpravy dna rýhy, které musí tvořit rostlá 
nerozrušená zemina nebo zemina zhutněná na min. 95 % 
PCS, požádá zhotovitel stavební dozor o její odsouhla
sení.

Není-li v dokumentaci předepsáno jinak, postupuje se 
při úpravě dna rýhy následovně:

a/ Dno rýhy je pod hladinou podzemní vody.

Před pokládáním vlastního potrubí se provede v rohu 
drenáž se štěrkovým obsypem. Drenáž funguje buď gra
vitačně nebo se voda odčerpává z jímek, do kterých je 
drenáž zaústěna. Na takto odvodněné dno rýhy se zřídí 
podkladní betonová deska nebo štěrkopískové lože, jak 
udává další postup dle bodu b/. Funkce drenáže ve dně 
rýhy končí po vybudování stoky. Nesmí se napojit do 
vybudované stoky. Výjimečně a ve zvlášť odůvodně
ných případech je to možné za předpokladu, že napojení 
nebude mít negativní důsledky (nežádoucí snížení hla
diny podzemní vody, unikání média v potrubí do terénu, 
agresivní účinky na beton a pod.) a to pouze v případě, 
že to stanovuje dokumentace stavby nebo to povolí 
stavební dozor.

b/ Dno rýhy je nad hladinou podzemní vody

baJ Dno rýhy tvoří skalní a poloskalní hominy, nebo 
zeminy se zmy většími jak 32 mm a soudržné 
zeminy tuhé až pevné konzistence (Ic 0.7).

Dno se urovná a upraví do předepsaného sklonu, vyční
vající kameny nutno odstranit. Potrubí, které nemá být 
dle dokumentace obetonováno ani uloženo na podkladní 
sedlo, se uloží do pískového lože min. tl. 100 mm. 
Maximální velikost zrna je 8 mm. Pro potrubí, které dle 
dokumentace stavby má být obetonováno nebo uloženo 
na betonové podkladní sedlo, je nutno dno rýhy upravit 
do předepsaného sklonu betonem min. třídy B 7,5 v tl. 
min. 50 mm.

bb/ Dno rýhy tvoří zeminy se zrny max. velikosti 
do 32 mm.

Potrubí, které nemá být dle dokumentace obetonováno 
ani uloženo na podkladní sedlo, se uloží do pískového 
lože min. tl . 100 mm s max. velikostí zrna do 8 mm. 
U ostatních druhů potrubí se dno urovná, zhutní a upraví
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do předepsaného sklonu. Vyčnívající kameny nutno od
stranit.

c/ Dno rýhy tvoří neúnosné zeminy

Neúnosnou vrstvu nejprve nutno odstranit a to v min. ti. 
200 mm a nahradit ji zhutněným pískovým ložem 
o max. velikosti zrna do 8 mm nebo betonem alespoň B 
7,5. Pokud stavební dozor nařídí odstranění větší vrstvy 
neúnosné zeminy než je navrženo v dokumentaci stavby, 
potom zvýšené náklady plynoucí z této skutečnosti hradí 
objednatel.

3.3.2 Uložení potrubí kanalizace a chrániček

Způsob uložení potrubí ve výkopu určuje dokumentace 
stavby v souladu s VL. 2.2. Pokud je určeno, že potrubí 
bude uloženo do lože, pak min. tl. tohoto lože musí být 
100 mm, maximální velikost zma 8 mm. Pro tento účel 
se užívá písek, písčitá nebo hlinitopísčitá zemina. V rýze 
se nesmí vyskytnout žádné větší kameny (např. náhodně 
vypadlé ze stěn výkopu).

Potrubí z trub hrdlových kameninových nebo betono
vých, které bude obetonováno nebo uloženo na betonové 
sedlo, se uloží na podkladní pražce, betonové, železobe
tonové nebo prefabrikované. Výška pražce musí být 
taková, aby pod nejnižším místem hrdla byl volný pro
stor min. 50 mm. Min. šířka pražce je 100 mm. Pro 
každou troubu se osadí dva pražce.

Pražce musí být urovnány do konečného sklonu dna 
nivelety. Kvalita betonu pražce musí odpovídat kvalitě 
betonu pro obetonování nebo sedlo. Použití cihel klasic
kých nebo vápenopískových jako pražce je nepřípustné. 
Proti odvalení se trouby na pražcích zajišťují klíny 
z vhodného materiálu (obvykle dřevo). Při betonáži sed
la nebo při obetonování trub je nutno tyto klíny odstranit. 
Kvalitu betonu předepisuje dokumentace stavby. Musí 
odpovídat agresivitě prostředí okolní zeminy, respektive 
agresivity podzemní vody, pokud se zde tato nachází.

Pokud se stoka obetonovává, musí být min. tloušťka 
obetonování 100 mm a musí být provedeno z betonu 
min. třídy B 12,5, pokud dokumentace nebo ZTKP 
nestanovují třídu vyšší.

3.3.3 Pokládka a spojování trub

Práce možno zahájit až po odsouhlasení technologické
ho předpisu pro pokládku a spojování trub stavebním 
dozorem. Pokud o to stavební dozor požádá, předloží 
zhotovitel vzorky komponentů potřebných k provedení 
spojů.

Trouby se vždy kladou od nejnižšího konce hrdlem proti 
sklonu. Pro stavbu se nesmí použít poškozených trub. 
Ve sporných případech rozhoduje stavební dozor. Při 
pokládce musí být potrubí zabezpečeno proti znečistění 
nebo ucpání. Pokud by k tomuto došlo, je nutno potrubí 
vyčistit a zprůchodnit ještě před pokračováním v po
kládce trub návazných. Spodní plocha trub musí ležet 
plně na správně vyrovnaném a upraveném podloží nebo 
betonovém sedle. Bodové uložení (na pražcích) je mož
né pouze při montáži

U spojů je nutno dodržet postup provádění spoje a po
užití prvků ke spojování podle typu spoje a podle tech
nologických předpisů montáže jednotlivých druhů 
potrubí. Nepřipojené odbočky musí být před započetím 
zásypu zaslepeny zátkami a vodotěsně zatmeleny.

Způsob spoje musí vyhovovat svým provedením a ži
votností danému užití a TP 83.

Zkoušku vodotěsnosti zajišťuje zhotovitel před provede
ním obetonování a před částečným nebo úplným zasy
páním rýhy, pokud dokumentace stavby, ZTKP nebo 
stavební dozor neurčí jinak.

3.3.4 Obsyp a zásyp potrubí

3.3.4.1 Obecné požadavky

Pokud dokumentací stavby nebo ZTKP není stanoveno 
jinak, provádí se zásyp rýh podle tohoto článku v závis
losti na budoucím provozu nad zasypanou rýhou. Vše
obecně platí požadavky na provádění těchto prací 
uvedené v kap. 4 TKP.

Obsyp potrubí se provádí vhodným materiálem (ve 
smyslu kap. 4 TKP) za současného hutnění po vrstvách 
nejvíce 150 mm tlustých a do výšky alespoň 300 mm 
nad vrchol potrubí. Pro stoky s výškou větší jak 600 mm 
se obsyp může hutnit po vrstvách 250 mm podle zhoto
vitelem vypracovaného technologického předpisu 
schváleného stavebním dozorem. Maximální velikost 
zrna obsypu je 16 mm. U obetonovaných trub se provede 
zásyp do výšky 300 mm nad vrchol obetonování mate
riálem vhodným na obsyp s maximálním zrnem 32 mm, 
pokud dokumentace stavby či ZTKP nestanoví jinak.

Potrubí z plastů a sklolaminátu se obsypává pískem. 
Max. velikost zma je 8 mm. Jiný způsob včetně užití 
geotextilie a zálivky z emulgovaného popílku, pokud 
není uveden v dokumentaci, musí odsouhlasit stavební 
dozor.

Při zásypu a následném hutnění nesmí dojít k poškození 
ani vybočení stoky.

Pažení se s postupujícím zásypem odstraňuje, pokud 
dokumentace stavby nebo ZTKP nestanoví jinak.

Ve volném terénu se zásyp přiměřeně nadvýší oproti 
původnímu terénu a vrchní vrstva v parcích a na země
dělských pozemcích se provede shodně s původním sta
vem z ornice.

3.3.4.2 Nad rýhou bude vybudována vozovka ne
bo jiná zpevněná plocha.

K zásypu je možno použít štěrkopísku nebo jiných vhod
ných hlinitopísčitých zemin ve smyslu ČSN 72 1002. 
Použití konkrétního zásypového materiálu povoluje sta
vební dozor, který si může vyhradit provedení laborator
ních 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.

Zásyp se rozumí do úrovně pláně komunikace. Nad tuto 
úroveň jde již o konstrukční vrstvy vozovky.
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3.3.4.3 Nad rýhou nebude zhotovena zpevněná
plocha

Podmínky pro zásyp v místech v těsném sousedství 
s vozovkou a jinými pojížděnými plochami do vzdále
nosti rovné krytí potrubí (měřeno od vrchu potrubí k po
vrchu zpevnění plochy či vozovky) 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.

3.3.4.4 Požadavky na zhutnění zásypů

Hutnění zásypu rýh je nutno zajistit vhodnou mechani
zací odsouhlasenou stavebním dozorem. Míru zhutnění 
a provedení určuje kap. 4 TKP, dokumentace stavby 
nebo ZTKP. Obecně má být míra hutnění taková, aby při 
sedání rýhy nedošlo k poškození nebo ohrožení kon
strukcí nad zásypem. Kontrola míry zhutnění zásypů rýh 
se provádí metodami dle kap. 4 TKP. Záhozový materiál 
musí mít takovou vlhkost, aby bylo dosaženo předepsa
né míry zhutnění. Stavební dozor může v případě nad
měrné vlhkosti materiálu provádění zásypu zakázat.

Zásyp rýh není dovolen dříve než 14 dní po skončení 
betonáže monolitických stok a 7 dní po skončení obeto
nování stok. Veškeré škody způsobené pohybem vozi
del a stavebních strojů přes stavební rýhy jdou k tíži 
zhotovitele.

Další vrstvy nad zásypem (humus, dlažby, podkladní 
vrstvy vozovek) smí zhotovitel provádět po souhlasu 
stavebního dozoru.

3.3.5 Stoky monolitické a zděné

Pro beton a výztuž platí podmínky kap. 18 TKP. 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 straně k betonu z hladkého materiálu (např. z ple
chu), s minimálním množstvím spojů - je povolen jeden 
na 1 m stoky v příčném řezu. Beton musí být dokonale 
hutněn.

U cihelných stok zhotovitel zpracuje podrobný techno
logický předpis postupu prací vzhledem k použitému 
druhu cihel, tvaru stoky a její velikosti a použité malty 
a předloží jej stavebnímu dozoru k odsouhlasení. Při 
zdění nesmí vzniknout ve spárách dutiny. V nitřní povrch 
musí být hladký a pečlivě vyspárovaný.

3.3.6 Drenáže

3.3.6.1 Drenáž pro trvalé odvodnění silniční pláně

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

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

3.3.6.2 Drenáž pro dočasné odvodnění staveb
nich 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.

Zrušení či ponechání dočasných drenáží se provede pod
le realizační dokumentace nebo podle pokynu stavební
ho dozoru.

3.3.6.3 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 ČSN 75 4200 a ČSN 75 4210

3.3.Ó.4 Vsakovací drenáž

Vsakovací drenáž se provede podle dokumentace stav
by, v níž je určen druh vrstev, hloubka, profil, její poloha 
i konstrukční uspořádání. Provádí se podle TP 51 a vzo
rových listů VL 2.2.

3.3.7 Šachty, vpusti, lapače splavenín a lapoly

Práce je možno zahájit až po odsouhlasení technologic
kého předpisu pro betonáž monolitických částí, montáž 
a spojování prefabrikátů stavebním dozorem. Pokud 
o to stavební dozor požádá, předloží zhotovitel vzorky 
komponentů potřebných k provedení spojů. Spoj musí 
vyhovovat životností a provedením danému užití a TP 
83.

Tyto objekty se provádějí po položení potrubí. Potrubí 
z PVC se nesmí zabetonovat do šachty, nutno použít 
šachtovou vložku osazenou do stěny šachty.

Betonářské práce musí probíhat v souladu s podmínka
mi kap. 18 TKP.

Podkladní betony se provedou podle čl. 3.3.2, beton 
musí být min. B 7,5. V konstrukci lze ponechat pouze 
prefabrikáty mechanicky nepoškozené, jež odpovídají 
požadavkům čl. 3.2.7.

Stavební dozor má právo požádat zhotovitele o dodání 
výkresu zavěšení, případně statického výpočtu montáž
ního stadia.

Šachty, vpusti a lapače splavenín musí být okamžitě po 
zhotovení opatřeny koši a poklopy. Jakostní parametry
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malt pro zdění a spárování stanoví dokumentace stavby 
podle agresivity prostředí.

Veškeré povrchové úpravy musí být provedeny ke spo
kojenosti 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 kap. 3.3.5.

3.3.8 Příkopy, rigoly, žlaby a skluzy

Provádějí se v souladu s dokumentací stavby. Opevnění 
příkopů, rigolů, žlabů a skluzů může být prováděno na 
místě (betonáž) nebo se provádějí z prefabrikovaných 
dílců.

Práce je možno zahájit až po odsouhlasení technologic
kého předpisu pro betonáž monolit, konstrukcí a pro 
pokládku a spojování prefabrikátů stavebním dozorem. 
Pokud o to stavební dozor požádá, předloží zhotovitel 
vzorky komponentů potřebných k provedení spojů.

Monolitické rigoly a žlaby mohou být betonovány spe
ciálním finišerem nebo do bednění. Materiál bednění 
musí zaručit hladké lícní plochy. Podklad pod betonáž 
musí být pevný, řádně zhutněný. Může ho tvořit nestme- 
lené kamenivo těžené nebo drcené, případně cementem 
nebo asfaltem stmelené vrstvy. Hutnění bude prováděno 
běžnými hutnícími metodami tak, aby bylo dosaženo 
maximální objemové hmotnosti. Pracovní záběr musí 
končit kolmou pracovní spárou. Kontrakční spáry jsou 
kolmé k podélné ose a zřizují se v max. vzdálenosti 3 m. 
V případě betonové vozovky se zřizují vždy v místě 
příčných spar ve vozovce, max. však po 3 m. Podélné 
spáry nutno těsnit.

Pokud dokumentace stavby předepisuje užití prefabri
kovaných žlabů postupuje se při jejich uložení a spojo
vání dle dokumentace stavby v souladu s TP 83.

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 zachycují složku tíhy 
tvárnic ve směru možného pohybu.

Pro skluzy je vždy z důvodu stability výhodnější použí
vat příkopových tvárnic se svázáním na pero a drážku, 
nebo na polodrážku.

Zamezení přetékání vody ze skluzu v místě jeho ukon
čení pod svahem (zářezem) řeší zhotovitel v rámci rea
lizační dokumentace.

Pro provádění betonářských prací platí pokyny a poža
davky uvedené v kap. 18 TKP.

3.3.9 Připojení na stávající trubní vedení

Pokud provoz na dosavadním vedení nelze přerušit nebo 
doba výluky je příliš krátká ke kompletnímu provedení 
prací, zpracuje zhotovitel harmonogram provádění pra
cí, který předloží stavebnímu dozoru a správci vedení

k odsouhlasení. Při vlastním provádění připojení zajistí 
zhotovitel stálý dozor technického pracovníka.

V případě, že po uvedení do provozu dojde k porušení 
betonových částí vodou, opraví je zhotovitel na vlastní 
náklad.

3.3.10 Trubní propustky

Pro trubní propustky platí shodné technologické postupy 
prací uvedené výše pod čl. 3.3.1, 3.3.2 a 3.3.3. Pro 
betonové a cihelné konstrukce - čela pak postupy dle čl. 
3.3.5.

Trubní propustky se provádí podle dokumentace stavby 
v souladu s TP 83, VL 2.2. a typovým podkladem Trub
ní propustky PK a dále kap. 18 TKP a kap. 4 TKP.

3.3.11 Vyčištění potrubí

Součástí provedení prací je i vyčištění veškerého potru
bí, šachet atd. od zeminy, betonu a všech dalších nežá
doucích znečištění. Potrubí se za účasti stavebního 
dozoru čistí proudem vody. Čištění je ukončeno, když 
přestane z potrubí vytékat znečištěná voda.

Drenážní potrubí se nezkouší ani nečistí, stavební dozor 
však musí být přizván k odsouhlasení odkrytého drenáž
ního potrubí

3.4 DODÁVKA SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ 
ZKOUŠKY

Zhotovitel požádá při každé dodávce trub a stavebních 
dílců stavební dozor o povolení k použití dodaných trub 
a dílců, přičemž předloží doklad o dodávce (dodací list, 
osvědčení o jakosti, certifikát) ze kterého je patrno, že 
trouby splňují technické požadavky na ně kladené (do
kumentací stavby, ZTKP a TKP). Zhotovitel umožní 
stavebnímu dozoru kontrolu dodaných trub a dílců. Po
kud některé trouby nebo stavební dílce nebudou staveb
ním dozorem schváleny, budou neprodleně odstraněny 
ze staveniště.

Trouby 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.

Průkazní zkoušky betonu pro monolitické konstrukce se 
provádějí podle kap. 18 TKP.

3.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

3.5.1 Obecně

Zkoušky hotového díla na vodotěsnost se provádějí před 
zásypem potrubí nebo konstrukce. O všech zkouškách 
musí být vystaven doklad, který je součástí stavebního 
deníku.
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3.5.2 Zkoušky betonu, zemin a zemních prací

Kontrolní zkoušky betonu se provádějí podle kap. 18 
TKP a zemin a zemních prací podle kap. 4 TKP.

3.5.3 Kanalizační potrubí

Kanalizační potrubí s výjimkou přípojek se zkouší na 
vodotěsnost podle ČSN 75 6909, ČSN EN 295, případně 
ČSN 75 0905. Vodotěsnost kameninových trub a jejich 
spojů se zkouší podle ČSN EN 295-3 a vyhodnocuje 
podle ČSN EN 295-1: 1995. Zkoušky zajišťuje zhotovi
tel a provádí vždy nezávislá organizace.

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, sta
vební dozor však může zkoušku vodotěsnosti nařídit. 
Zhotovitel je však na požádání stavebního dozoru povi
nen prokázat, že přípojka je průtočná.

3.5.4 Chráničky

U chrániček se tlaková zkouška provádí tehdy, jestliže 
v chráničce prochází potrubí s ekologicky nebezpečným 
médiem (ropa, chemické tekutiny a podobně). Čhránič- 

ka se neprodyšně utěsní, zkušební tlak určuje dokumen
tace stavby.

Ocelové válcované materiály musí mít vlastnosti (hlav
ně svařitelnost a pevnost) předepsané dokumentací stav
by, což musí zhotovitel doložit předložením dokladů 
před zabudováním materiálu.

Elektrojiskrová zkouška izolace ocelových chrániček, 
pokud ji předepisuje dokumentace, se provádí v rozsahu 
podle CSN 38 6410 nebo ČSN 38 6413 za přítomnosti 
stavebního dozoru. Zkoušky svarů předepisuje doku
mentace stavby.

3.5.5 Technologická zařízení

Hotová technologická zařízení dodaná výrobci musí mít 
doklad, ze kterého lze jednoznačně usoudit, že jde o vý
robky předepsané dokumentací stavby. Tyto doklady 
předloží zhotovitel stavebnímu dozoru ke kontrole.

3.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Dovolené úchylky dna výkopu a provedení zásypu ne
jsou předpsány, musí však pro uložení potrubí být tako
vé, aby bylo možno dodržet dále uvedené tolerance ve 
výškovém uložení bez nutnosti snížení tloušťky dalších 
konstrukčních vrstev. U zásypu pod komunikacemi pak 
musí tolerance povrchu odpovídat podmínkám dle kap. 
4 TKP. Pro uložení trub platí, že výšková odchylka při 
sklonu nivelety do 1 % může být nejvíce 10 mm a při 
sklonu nad 1 % 30 mm oproti kótě určené dokumentací. 
Současně nesmí vzniknout v niveletě dna protisklon. Pro 
přímé úseky stok platí, že mezi dvěmi šachtami mohou 
mít směrovou odchylku od přímého směru při jmenovité 
světlosti do DN 500 včetně 50 mm a u vyšších průměrů 
nejvýše 80 mm.

Tolerance ve výškovém osazení poklopu a vtokové mří
že ve vozovce nebo v chodníku musí vyhovovat toleran
cím dle 4.10.1.4 a 4.10.15.15 ČSN 75 6101 a dále 
podmínkám ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. U mříží 
vpustí a poklopů šachet umístěných v komunikačních 
plochách se připouští odchylka max. - 5mm a + 0 mm 
nad okolní úroveň (v souladu s ČSN 75 6101).

Rigoly u dálnic a rychlostních komunikací smějí mít 
odchylku max. -15 mm, + 0 mm. U ostatních komuni
kací je tato hranice -20 mm, + 0. V obou případech nesmí 
však dojít k vytváření kaluží nebo stupňů ve dně.

Příkopy, a skluzy smějí mít odchylku max. 20 mm, 
nesmí však dojít k vytváření kaluží nebo stupňů ve dně.

U objektů musí být vždy zachovány vnitřní rozměry dle 
ČSN 73 0205.

3.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Tlakové zkoušky se nesmějí provádět, pokud teplota 
vzduchu v místě zkoušky klesne pod 5°C. Výjimku mů

že povolit stavební dozor, pokud zhotovitel prokáže 
splnění podmínek čl. 6 ČSN 73 6716.

Při pracích spojování trub a prefabrikátů a dále při pro
vádění protikorozních nátěrů a při provádění hydroizo- 
lace je nutno postupovat podle podmínek výrobce.

Betonářské a omítkářské práce se smějí provádět v ob
dobí, 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 v kap. 18 TKP.

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 jejich 
zasypáním. Tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti se 
provádějí před zásypem rýhy. Vodotěsné izolace vněj
ších stěn a stropů se odsouhlasují před zásypem, izolace 
vnitřních stěn až v rámci dílčí přejímky. Upravený po
vrch 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 kap. 1 TKP. Objekty nebo jejich části, které 
budou uvedeny do provozu v průběhu stavby, se přejí
mají v dřívějších, předem určených termínech. Zhotovi
tel je povinnen předat kromě zakreslení změn, ke kterým 
došlo oproti dokumentaci, i dokumentaci dodaných 
technologických souborů a předpisy o jejich provozu 
a údržbě.

Před odsouhlasením prací zaměří zhotovitel polohopis
né kanalizační síť a drenáže v tom souřadnicovém a výš
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kopisném systému, v jakém je vyhotovena dokumen
tace. 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 od
lehlost 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 odtokové
ho potrubí a úhlová odchylka osy lapače odpadního 
potrubí ve stupních.

Zaměření předá zhotovitel stavebnímu dozoru v souladu 
s čl. 1.9.4 kapitoly č. 1 TKP.

3.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

3.10 EKOLOGIE

Při navrhování nátěrů konstrukcí a hydroizolací musí 
být dodrženy příslušné hygienické požadavky, obsažené 
v souvisejících předpisech. Při použití nových materiálů 
nebo technologií ve skladbě hydroizolace nebo nátěru, 
na které dosud nejsou vydány předpisy obsahující hygi
enické požadavky, musí jejich nezávadnost schválit 
Hlavní hygienik ČR.

Hydroizolační vrstvy, vzhledem k tomu, že jsou obvykle 
v bezprostředním styku s vodou, nesmějí uvolňovat 
žádné škodlivé látky, které by mohly ohrozit kvalitu 
povrchové a podzemní vody, popř. vody provozní.

Materiály, které přicházejí do styku s potravinami nebo 
s pitnou vodou, musí být schváleny příslušným orgánem 
hygienické služby.

Požaduje se přihlížet k ekologické nezávadnosti mate
riálů v případě požáru nebo při jejich likvidaci po opra
vách a rekonstrukcích.

Pro veškeré odpady vzniklé z procesu stavby platí, že 
pokud musí být skladovány v prostoru stavby, musí to 
být provedeno tak, aby neohrozily životní prostředí a de
finitivně likvidovány v souladu se zákonem o odpadech 
(238/91 Sb.) dle druhu odpadu podle katalogu (opatření 
FVŽP 69/91 Sb.).

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 tech
nické požadavky (1.1.1988)

ČSN 03 8375 - 1986, Ochrana kovových potrubí ulo
žených v půdě nebo ve vodě pro
ti korozi (1.11.1987)

ČSN 13 2001 - 1988, Litinové tlakové trouby a tvarov
ky. Technické předpisy 
(1.1.1989)

- změna a (5.1991)
ČSN 13 2004 - 1988, Litinové tlakové trouby a tvarov

ky. Litinové tlakové trouby 
a tvarovky s ucpávkovým spo
jem (1.1.1989)

ČSN 13 2005 - 1988, Litinové tlakové trouby a tvarov
ky. Litinové tlakové trouby 
a tvarovky s pružným spojem 
LKD (1.1.1989)

ČSN 13 2010 - 1976, Litinové tlakové trouby a tvarov
ky. Hrdlo pro temovaný spoj 
(1.10.1978)

ČSN 13 2011 - 1976, Litinové tlakové trouby a tvarov
ky. Příruba (1.10.1978)

ČSN 13 2015 - 1976, Litinové tlakové trouby a tvarov
ky. Hrdlové trouby třídy LA,
A aB (1.10.1978)

- změna a (2.1989)
ČSN 13 2016 - 1976, Litinové tlakové trouby a tvarov

ky. Přírubové trouby třídy B 
a tvarovky (1.10.1978)

ČSN 13 2024 - 1988, Litinové tlakové trouby a tvarov
ky. Dvojhrdlo s pružným spo
jem LKD (1.1.1989)

ČSN 13 2101 - 1984, Rúry a tvarovky zo sivej liatiny.
Spoločné ustanovenia (1.1.1985)

ČSN 13 8740 - 1987, Drenážné rúrky z plastov. Spo
ločné ustanovenia (1.5.1988)

ČSN 38 2156 - 1987, Kabelové kanály, šachty, mosty 
a prostory (1.9.1988)

- změna 1 (4.1992)
-změna 2 (12.1992)

ČSN EN 124 (13 6301) - 1996, Poklopy a vtokové
mříže pro dopravní plochy. Kon
strukční zásady, zkoušení, ozna
čování, řízení jakosti (2.1996)

ČSN 38 6410 - 1981, Plynovody a přípojky s vyso
kým a velmi vysokým tlakem 
(1.6.1982)

- změna a (2.1987)
- změna b (1.1988)
- změna c (2.1989)
- změna 4 (4.1992)

ČSN 38 6413 - 1989, Plynovody a přípojky s nízkým 
a středním tlakem (1.11.1990)

ČSN 38 6450 - 1985, Uložení plynového potrubí
v ocelové chrániččce (1.8.1986)
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ČSN 42 0250 - 1988, Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 
až 16 tvářené za tepla. Technic
ké dodací předpisy (1.1.1989)

ČSN 42 5715 - 1981, Trubky ocelové bezešvé tvářené 
za tepla. Rozměry (1.1.1985)

- změna a (6.1983)
ČSN 64 3041 Plasty. Rúry a tvarovky z polyetylénu 

(1.4.1983)
- změna a (11/85), b (2/87), c (5/88), d (3/89), e 1/90,

6 (2/94)
ČSN 64 3200 - 1990, Plasty. Polyvinylchlorid. Základ

né ustanovenia (1.1.1992)
- změna 1 (2.1992)

ČSN 64 3212 - 1985, Plasty. Rúry z nemäkčeného po
lyvinylchloridu (PVC) pre tlako
vé potrubia. Technické požia
davky (1.5.1986)

- změna a (5.1988)
- změna 2 (2.1992)

ČSN 72 1512 - 1990, Hutné kamenivo pro stavební 
účely. Technické požadavky 
(1.1.1992)

- změna 1(3.1995)
ČSN P ENV 197-1 (72 2101), Cement. Složení, ja

kostní požadavky a kritéria pro 
stanovení shody. Část 1: Cemen
ty pro obecné použití vydána 
10.1993

- oprava 4.94, 5.94
ČSN 72 2699 - 1979, Cihlářské prvky pro zvláštní úče

ly. Trativodky (1.8.1980)
ČSN 72 3129 - 1959, Betonové a železobetonové trou

by. Podmínky pro užití 
(1.10.1960)

- změna a (8.1960)
- změna b (1.1964)
- změna c (4.1984)

ČSN 72 3132 - 1975, Azbestocementové rúry, spojky 
a tvarovky pre kanalizáciu 
(1.6.1977)

- změna a (6.1979)
- změna b (9.1989)

ČSN 72 3149 - 1985, Navrhovanie betonových rúr 
(1.1.1988)

ČSN 72 3150 - 1968, Betonové prafabrikáty. Železo- 

betové trouby. Společná ustano
vení (1.7.1969)

ČSN 72 3151 - 1970, Betonové prefabrikáty. Zkouše
ní betonových a železobetono
vých trub (1.7.1971)

- změna (1.1980)
ČSN 72 3155 - 1987, Betónové rúry. Spoločné ustano

venia (1.8.1988)
ČSN 72 3163 - 1972, Betonové prefabrikáty. Betonové 

trouby pro dešťové odpadní vody. 
Technické požadavky (1.1.1973)

- změna a (3.1981)
ČSN 72 3164 - 1972, Betonové prefabrikáty. Betonové 

trouby pro splaškové odpadní

vody. Technické požadavky 
(1.1.1973)

- změna a (4.1982)
ČSN 72 3376 - 1985, Betonové kabelové tvárnice.

Technické požadavky (1.9.1986)
ČSN EN 295-1 (72 5201), Kameninové trouby, tva

rovky a spoje trub pro odpadní 
a stokovou kanalizaci.
Část 1: Požadavky

- vydána 1.1995
- oprava 9.94, 11.94

ČSN EN 295-2 (72 5201), Kameninové trouby, tva
rovky a spoje trub pro odpadní 
a stokovou kanalizaci. Část 2: 
Kontrola jakosti a odběr vzorků 
vydána 1.1995

ČSN 73 0205, Geometrická přesnost ve výstavbě. Na
vrhování geometrické přesnosti

- vydána 3.95
ČSN EN 295-3 (72 5201), Kameninové trouby, tva

rovky a spoje trub pro odpadní 
a stokovou kanalizaci. Část 3: 

Zkušební postupy
- vydána 1.1995

ČSN 73 0270 - 1990, Přesnost geometrických para
metrů ve výstavbě. Kontrola sta
vebních objektů (1.6.1991)

ČSN 73 1201 - 1986, Navrhování betonových kon
strukcí (1.10.1988)

- změna a (9.1989),
- změna 2 (9,1994)

ČSN 73 1209 - 1985, Vodostavebný betón (1.12.1986)
- změna a (5.1990)
- změna b (10.1990)
- změna 3 (12.1992)

ČSN 73 1326 - 1984, Stanovení odolnosti povrchu ce
mentového betonu proti působe
ní vody a chemických rozmrazo
vacích látek ( 1.10.1985)

ČSN 73 2256 - 1959, Utěsňování potrubí. Utěsňování 
kameninového kanalizačního 
potrubí asfaltem (1.4.1960)

- změna a (10.1966)
ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola betono

vých konstrukcí (1.1.1989)
- změna a (1.1988)
- změna b (10.1989)
- změna c (4.1991)
- změna 4 (11.1992)

ČSN P ENV 206 (73 2403) Betonové vlastnosti, výro
ba, ukládání a kritéria hodnoce
ní (10.1992)

ČSN 73 3050 - 1986, Zemné práce. Všeobecné ustano
venia (1.9.1987)

- změna a (5.1991)
ČSN 73 6005 - 1994, Prostorové uspořádání sítí tech

nického vybavení
- vydána 9.94
- změna 1 (1. 1996)

9



ČSN 73 6006 - 1991, Označovanie podzemných vede
ní výstražnými fóliami 
(1.9.1991)

ČSN 73 6101 - 1985, Projektování silnie a dálnic 

(1.7.1986)
- změna a (10.1988)
- změna 2 (3.1992)
- změna 3 (8.1994)
- změna 4 (8. 1995)

ČSN 73 6110 - 1986, Projektování místních komuni

kací (1.7.1987)
- změna 1 (6. 1995)

ČSN 73 6133 - Navrhování a provádění zemního těle

sa pozemních komunikací 
(1996)

CSN 73 6201 - Projektování mostních objektů (1995)
- vydána 2.95

ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok (1.1.1996)
ČSN 73 6822 - 1981, Křížení a souběhy vedení a ko

munikací s vodními toky 
(1.10.1982)

ČSN 73 6961 - 1983, Křížení a souběhy melioračních 

zařízení s komunikacemi a vede
ními (1.9.1984)

ČSN 73 7505 - 1994, Sdružené trasy městských vede

ní technického vybavení
- vydána 6.94

ČSN 75 0905 - 1992, Zkoušky vodotěsnosti vodáren

ských a kanalizačních nádrží
- vydána 12.92

ČSN 75 4200 - 1994, Hydromeliorace. Úprava vodní

ho režimu zemědělských půd od
vodněním

- vydána 1.94
ČSN 75 4210 - 1993, Hydromeliorace - Odvodňovací 

kanály
- vydána 2.93

ČSN 75 5630 - 1986, Podchody vodovodního potrubí 
pod železnicí a silniční komuni
kací (1.1.1988)

ČSN 75 6101 - 1995, Stokové sítě a kanalizační přípo

jky
- vydána 8.95

ČSN 75 6230 - 1987, Kanalizační podchody pod drá

hou a pozemní komunikací 
(1.4.1989)

ČSN 75 6551 - 1995, Čištění odpadních vod s obsa

hem ropných látek
- vydána 2.95

ON 72 3121 - 1989, Betonové dílce pro studny vstup
ní šachty drenážní šachtice 
(1.11.1990)

ON 72 3178 - 1988, Betonové dílce pro dešťové vpus
ti (1.12.1989)

ON 72 3185 - 1987, Betonové dílce pro vedení povr
chové vody. Technické požadav
ky. (1.1.1988)

ON 72 6631 - 1965, Utěsňování hrdel litinového a oce
lového tlakového potrubí pro vo
dovody taveným olovem, dře
vem. (1.3.1984)

3.11.2 Související předpisy

TP 51 Odvodnění silnic vsakovací drenáží, účinnost 
1991

Technologické pokyny sdružení pro výstavbu silnic
TP 9 Geotextilie I.- materiály
TP 10 Použití textilií jako filtračně separační vrstvy
TP 83 Odvodnění pozemních komunikací
Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 2.2 

Odvodnění, 1995
VL 2 Silniční tělasa, 1995
TyPo Trubní propustky poz. kom. - 1992, aktualizace 

1996
Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod 

poz. kom. 1993
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