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5.1 ÚVOD

Pro tuto kapitolu Technických kvalitativních podmínek 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále 
jen TKP- D) platí všechny pojmy, ustanovení, požadav
ky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP - D Všeobecně.

Kapitola 5 TKP-D stanovuje technické kvalitativní pod
mínky pro dokumentaci odvodnění pozemních komuni
kací (dále jen PK). Jedná se o zařízení na odvádění vod 
z PK, případně o zařízení na úpravu kvality vod před je
jich vypouštěním do recipientu.

Navrhování těchto zařízení má bezprostřední souvislost 
s kapitolami 2, 3, 4, 6, 7, 9 a 11 TKP-D.

Pro názvosloví a pojmy užívané v této kapitole platí 
ČSN 73 65 10, ČSN 73 65 22 a ČSN 75 61 01.

Pro návrh odvodnění pozemních komunikací jsou zá
kladem především technické normy a předpisy, zákony 
a nařízení vlády, jejichž seznam je součástí oddílu 5.6. 
této kapitoly.

5.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA NÁVRH

Základní požadavky pro návrh odvodnění PK jsou plat
né pro všechny stupně dokumentace staveb pozemních 
komunikací (dále jen dokumentace staveb). Umístění 
odvodňovacích zařízení nesmí ohrožovat, ani omezovat 
bezpečnost a plynulost dopravy na PK a dále musí spl
ňovat ustanovení technických norem a předpisů, záko
nů, vyhlášek, vládních nařízení a ustanovení platná pro 
územní celky (například Pokyny pro systém odvodnění 
území hlavního města Prahy). Mezi nejzákladnější nále
žitosti pro návrh odvodnění PK patří hydrotechnické vý
počty, na základě kterých jsou vesměs vodohospodářská 
díla navrhována.

Způsob hydrotechnických výpočtů stanoví kapitola 2. a 
4. Technických podmínek 83 Odvodnění pozemních 
komunikací z roku 1997 (dále jen TP83).

Odvodnění PK se dělí na části:

- trouby pro odvodnění;

- odvodnění plání PK - drenáže, trativody;

- příkopy, rigoly, žlaby a skluzy;

- šachty, spadiště, vpusti, lapače splavenín a výústní 
objekty;

- dešťové nádrže, lapoly, odlučovače a nomé stěny.

Kvalitativní podmínky pro tyto části stanovuje TP83 
a VL 2.2.

Pro odvodnění povrchu mostů a lávek platí ČSN 73 6201, 
TP 83,VL4 a kapitola 6 TKP-D.

Části odvodnění plání PK - drenáže, trativody, příkopy, 
rigoly, žlaby a skluzy jsou součástí vlastních stavebních 
objektů PK.

Podmínky pro křížení a souběhy melioračních zařízení 
s komunikacemi stanovuje ČSN 73 69 61.

Hydrotechnické výpočty pro stanovení prostorového 
uspořádání otvorů mostních objektů přes vodní překáž

ky se provádí podle této kapitoly TKP-D, avšak jsou 
součástí dokumentace příslušných stavebních objektů. 
Požadavky na velikost průtočného profilu stanoví 
ČSN 73 62 01 část 12 a 13. Pro hydrotechnický výpočet 
trubních propustků dále platí typový podklad Trubní 
propustky pozemních komunikací 1992.

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

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

Pro návrh kapacity odvodnění PK na území hlavního 
města Prahy platí Soubor normálií pražské kanalizace, 
ZÁVOS - základní vodohospodářský systém, Pokyny 
pro systém odvodnění území hl. m. Prahy.

Každý stupeň dokumentace stavby musí obsahovat:

a) písemnou část, členěnou podle druhu dokumentace 
na;

- průvodní, anebo technickou zprávu;
- hydrotechnické výpočty;
- doklady o postupu projednávání a schvalování 

dokumentace;
- soupis prací a dodávek (pouze u DZS);

b) výkresovou část:

- situace stavby - všechny stupně dokumentace;
- výškové řešení - v podrobnostech podle stupně 

dokumentace stavby (viz oddíl 5.3 této kapitoly);
- výkresy zařízení - v podrobnostech podle stupně 

dokumentace stavby (viz oddíl 5.3 této kapitoly).

5.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ DOKU
MENTACE

5.3.1 Studie (ST)

5.3.1.1 Podklady pro zhotovení ST

Podklady pro ST odvodnění PK jsou:

a) základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000;

b) Hydrologické poměry ČSSR;

c) seznam správců vodohospodářských zařízení v ře
šené lokalitě, jejichž zájmy budou, nebo mohou být 
dotčeny vypouštěním vod z odvodnění PK;

d) seznam vyhlášených pásem hygienické ochrany 
zdrojů pilné a užitkové vody (dále jen PHO), včet
ně zákresu jednotlivých PHO;

e) specifické podmínky správců vodohospodářských 
zařízení, za kterých lze jejich zařízení využít pro 
vypouštění vod pro odvodnění PK;

f) projekty ostatních plánovaných staveb včetně do
kladů o projednání těchto staveb v prostoru navr
hované stavby PK;
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g) specifické podmínky objednatele formulované
ve Zvláštních technických kvalitativních pod
mínkách pro dokumentaci staveb (dále jen 
ZTKP- D);

h) návrh směrového a výškového vedení odvodňované
PK;

i) návrh šířkového uspořádání PK.

Podklady, které předá objednatel zhotoviteli doku
mentace, jsou uvedeny ve Zvláštních dodacích pod
mínkách pro dokumentaci stavby, dále jen ZDP-D.

Prochází-li stavba plánované PK povodím vodárenské
ho toku, nebo toku vodohospodářsky významného, 
nebo chráněnou oblastí přirozené akumulace vod 
(CHOPAV), nebo chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) 
musí tyto skutečnosti objednatel uvést v zadávací doku
mentaci veřejné zakázky.

5.3.1.2 Náležitosti ST

Cílem technického řešení odvodnění PK ve stupni ST je 
optimalizovat ekonomické možnosti objednatele 
s ekologicko-technickými podmínkami tak, aby ST 
mohla sloužit pro rozhodování orgánů státní správy, ob
jednatele. eventuálně pro zpracovatele dokumentace 
o posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Zhotovitel ST odvodnění PK navrhne zejména:

- typ použitého odvodňovacího zařízení PK;

- množství a místa vypouštění dešťových vod z PK do 
recipientů;

- návrh rámcového technického opatření na eliminaci 
nebo zmírnění negativních účinků soustředěných 
a potenciálně kontaminovaných dešťových vod z od
vodňovaných PK.

Odvodnění PK tvoří nedílnou součást dokumentace PK, 
samostatně se zpracovává pouze ve výjimečných přípa
dech. V případě, že odvodnění je zpracováno samostat
ně, je obsah dokumentace odvodnění PK obdobný 
s dokumentací PK.

Průvodní zpráva musí obsahovat:

- popis návrhu řešení odvodnění PK a jeho 
zdůvodnění;

- předpokládaný rozsah řešení (např. druh, délka a ka
pacita odvodňovacích systémů);

- předběžné hydrotechnické výpočty.

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

5.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DÚR)

5.3.2.1 Podklady pro zhotovení DÚR:

Podklady pro DÚR odvodnění PK jsou:

a) územně plánovací dokumentace, včetně příloh (po
kud byla zpracována a přijata);

b) studie podle pododdílu 5.3.1 této kapitoly, včetně 
podkladů ( pokud byla zpracována);

c) údaje o polohách a profilech inženýrských sítí v ře
šeném prostoru;

d) katastrální mapy;

e) dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní 
prostředí podle zákona č. 244/92 Sb. (EIA), včetně 
oponentního posudku, pokud byla vypracována - 
viz kapitola 11 TKP-D;

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

g) údaje o kvalitě vody v recipientech při průtoku 
Q355;

h) specifické podmínky objednatele formulované 
v ZTKP - D;

i) podklady uvedené v pododílu 5.3.1 této kapitoly, 
v případě, že ST nebyla zpracována;

j) návrh směrového a výškového vedení odvodňované 
PK;

k) návrh šířkového uspořádání PK.

Podklady, které předá objednatel zhotoviteli doku
mentace, jsou uvedeny v ZDP-D.

Prochází-li stavba plánované PK povodím vodárenské
ho toku, nebo toku vodohospodářsky významného, 
nebo chráněnou oblastí přirozené akumulace vod 
(CHOPAV), nebo chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) 
musí tyto skutečnosti objednatel uvést v zadávací doku
mentaci veřejné zakázky spolu se stanovisky jednotli
vých správců.

5.3.2.2 Náležitosti DÚR

Cílem technického řešení odvodnění PK ve stupni DÚR 
je optimalizovat ekonomické možnosti objednatele 
s ekologicko-technickými podmínkami tak, aby DÚR 
mohla sloužit pro rozhodování orgánů státní správy, ob
jednatele, eventuálně pro zpracovatele dokumetace vli
vu na životní prostředí.

Zhotovitel DÚR odvodnění PK navrhne a objednateli 
předá:

a) rozsah záborů pozemků, je-li odvodnění PK traso
váno mimo rozsah řešení vlastní PK;

b) základní parametry řešeného odvodnění PK (di
menze, materiál, délka);

c) specifikuje požadavky na zajištění měření a průzku
mů (jakosti a množství vody v recipientech, geo- 
technický průzkum a podobně).

Je-li dokumentace odvodnění PK součástí dokumentace 
PK, je podřízena jejímu členění a písemná i výkresová 
část odvodnění PK je pouze její součástí.

5.3.2.2.1 Písemná část:

Průvodní zpráva DÚR musí obsahovat zejména:
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a) zdůvodnění návrhu technického řešení odvodnění 
PK a jeho rozsah;

b) základní hydrotechnické výpočty týkající se návrhu
odvodnění PK. včetně předběžného vyhodnocení 
zhoršení kvality vody v recipientu vlivem vypouš
tění vod z komunikací, pokud toto již není součástí 
dokumentace podle kapitoly 11 TKP-D.

5.3.2.2.2 Výkresová část obsahuje:

a) situační řešení odvodnění PK bude součástí situace 
stavby PK ( vlastní situace bude pouze v případě, 
bude-li rozsah řešení odvodnění PK mimo rozsah 
řešení PK);

b) zákres odvodnění PK a jeho plochy, spolu s dočas
ným a trvalým záborem ZPF a LPF do katastrální 
mapy stavby, je-li tento mimo rozsah předmětu ře
šení DÚR vlastní PK (dočasný zábor členěný do 
jednoho roku, nebo přes jeden rok);

c) pokud to bude vyžadovat složitost technického ře
šení odvodnění PK, nebo na základě požadavku 
objednatele v ZTKP-D, vypracují se zjednoduše
né výkresové přílohy objektů odvodnění PK-napří- 
klad předběžná hydrotechnická situace, přehledné 
podélné profily, vyústění do recipientu, funkční 
schema dešťové usazovací nádrže (dále jen DUN) 
a podobně.

Je-li z jakéhokoliv důvodu odvodnění PK samostatnou 
stavbou, je nutné členění dokumentace, obsah písemné 
i výkresové části DÚR řešit podle Směrnice pro doku
mentaci staveb PK (dále jen SDS-PK).

Odchylné požadavky od ustanovení SDS-PK je nut
né specifikovat v ZTKP-D.

5.3.3 Dokumentace pro stavební povolení 
(DSP)

5.3.3.1 Podklady pro zhotovení DSP 

Podklady pro DSP odvodnění PK jsou:

a) schválená dokumentace pro územní rozhodnutí;

b) rozhodnutí o umístění stavby se stanovisky účastní
ků územního řízení;

c) průzkumy a měření specifikované v DÚR;

d) dokumentace ostatních plánovaných staveb včetně 
dokladů o projednání těchto staveb v prostoru na
vrhované stavby PK;

e) zvláštní podklady a požadavky objednatele for
mulované v ZDP-D nebo ZTKP-D;

f) návrh směrového a výškového vedení odvodňované
PK;

g) návrh šířkového uspořádání PK.

Podklady, které předá objednatel zhotoviteli doku
mentace, jsou uvedeny v ZDP-D.

Prochází-li stavba plánované PK povodím vodárenské
ho toku, nebo toku vodohospodářsky významného,

nebo chráněnou oblastí přirozené akumulace vod 
(CHOPAV), nebo chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) 
musí tyto skutečnosti objednatel uvést v zadávací doku
mentaci veřejné zakázky spolu se stanovisky jednotli
vých správců.

5.3.3.2. Náležitosti DSP 

Zhotovitel DSP odvodnění PK vyřeší:

- přesné situování předmětu odvodnění PK v rámci 
stavby PK, jeho členění, rozměry a druhy konstruk
ce 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.

Dokumentace musí respektovat:

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

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

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

d) podmínky územního rozhodnutí;

e) plnění specifických požadavků objednatele defi
novaných v ZDP-D nebo ZTKP-D.

Je-li dokumentace odvodnění PK součástí dokumentace 
PK, je podřízena jejímu členění.

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

5.3.3.2.1 Písemná část:

a) Technická zpráva:

aa) základní identifikační údaje;

ab) popis charakteristik inženýrského objektu;

ac) zdůvodnění funkčního a technického řešení 
(včetně provozních údajů a instalovaných vý
konů);

ad) popis napojení na dosavadní inženýrské sítě 
nebo recipient;

ae) úprava režimu povrchových a podzemních 
vod a jejich ochrana;

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

ag) charakteristika a popis technického řešení ob
jektu z hlediska:

- ochrany životního prostředí - kapitola 11 
TKP - D;

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
provozu stavebních zařízení během vý
stavby - vyhláška 324/1990 Sb.;
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ah) popis řešení ochrany proti agresivnímu pros
tředí, případně bludným proudům podle TP83 
kapitola 5.

b) Hydrotechnické výpočty:

ba) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti 
profilů stok a přípojek podle TP83 kapitola 4;

bb) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti 
DUN podle TP83 kapitola 2;

bc) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti 
a druhu opevnění rigolů a příkopů podle 
TP83, VL 2.2 a ČSN 73 61 01.

c) Statické výpočty pouze při návrhu DUN:

- v rozsahu potřebném pro stanovení vodotěsnosti 
nádrže, tloušťky stěn a dna nádrže podle TKP-D 
kapitola 6.

5.3.3.2.2 Výkresová část:

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

b) hydrotechnická situace - pouze tehdy, vyplyne-li 
její nutnost z výsledků hydrotechnických výpočtů;

c) podélný profil zpravidla v měřítku 1 : 1000/100;

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

e) výkresy aplikovaných typových, nebo atypických 
objektů.

Soupis prací a stanovení stavebních nákladů:

Soupis prací a orientační stanovení stavebních nákladů 
je v DSP provedeno pouze v tom případě, je-li tento po
žadavek zahrnut ve ZDP-D. Rozpočet se zpracuje na 
základě soupisu prací podle OTSKP.

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

Odchylné požadavky od ustanovení SDS-PK je nut
né specifikovat v ZTKP-D.

5.3. 4 Dokumentace pro zadání stavby (DZS)

5.3. 4. 1 Podklady pro zhotovení DZS

Objednatel DZS odvodnění PK zajistí a předá zhotovite
li tyto podklady:

a) vodohospodářské rozhodnutí;

b) stavební povolení;

c) schválenou dokumentaci pro stavební povolení - 
DSP;

d) zvláštní požadavky objednatele na podrobnosti 
zpracování formulované v ZDP-D nebo 
ZTKP-D.

5.3.4.2 Náležitosti DZS

Zhotovitel DZS odvodnění PK vyřeší:

a) splnění podmínek stavebního povolení;

b) doplnění DSP o výkresy i písemnosti podrobnostmi 
tak, aby mohl být jednoznačným způsobem sesta
ven soupis prací a dodávek podle OTSKP;

c) doplnění výkresových příloh nebo technické zprávy 
o tabulky vpustí, lapačů splavenín, revizních ša
chet apod.;

d) souřadnice JTSK nutné pro vytýčení;

e) sestavení soupisu prací a dodávek podle OTSKP.

5. 4 KONTROLA DOKUMENTACE

5.4.1 Kontrolní systém zhotovitele dokumentace

Zhotovitel dokumentace provede kontrolu dokumenta
ce odvodnění PK v souladu s požadavky stanovenými 
v pododdílech 1.6.3 a 1.13.1 kapitoly 1 TKP-D, pokud
ZDP-D nestanoví jinak.

5.4.2 Kontrola objednatele v průběhu zpraco
vání dokumentace

Kontrola objednatele v průběhu zpracování dokumenta
ce se provádí v souladu s požadavky stanovenými 
v pododdílech 1.6.2 a 1.13.2 kapitoly 1 TKP-D.

5.4.3 Kontrola předané dokumentace objedna
telem

Pro kontrolu objednatele platí požadavky stanovené 
v pododdílu 1.13.3 kapitoly 1 TKP-D.

5.5 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE

Proces odsouhlasení v průběhu zpracování dokumentace:

Pravidla pro proces odsouhlasování v průběhu zpraco
vání dokumentace jsou stanovena v oddílu 1.15 kapito
ly 1 TKP-D.

Část odvodnění PK se projednává:

a) s územně příslušným vodohospodářským orgánem
okresních a magistrátních úřadů;

b) se správci vodohospodářských zařízení, kterých je
pro odvodnění PK využíváno ;

c) s budoucím provozovatelem odvodnění PK.;

d) s objednatelem dokumentace.

Převzetí zhotovené dokumentace:

Převzetí zhotovené dokumentace se provádí podle oddí
lu 1.16 kapitoly 1 TKP-D.
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5.6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Do seznamu norem a předpisů dále uvedených jsou za
řazeny ty dokumenty, které mají přímou souvislost s na
vrhovaným odvodněním PK. Kromě těchto uvedených 
norem a předpisů platí pro navrhování i normy a předpi
sy uvedené v těchto normách jako citované a souvisící 
ve znění jejich změn a oprav.

5. 6. 1 Technické normy

Označení Název Rok účinnosti
nebo vydání

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení

1994

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 1995

ČSN 73 6510 Základní vodohospodářské 
názvosloví

1984

ČSN 73 6522 Názvoslovie kanalizácií 1983

ČSN 73 6716 Skúšanie vodotěsnosti stôk 1983

ČSN 73 6822 Křížení a souběhy vedení ko
munikací s vodními toky

1982

ČSN 73 6961 Křížení a souběhy meliorač- 
ních zařízení s komunikace
mi a vedeními

1984

ČSN 75 0250 Zatížení konstrukcí vodohos
podářských objektů

1990

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodá
renských a kanalizačních ná
drží

1992

ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrcho
vých vod

1990

ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a pod
zemních vod před znečiště
ním při dopravě ropy 
a ropných látek silničními 
vozidly

1987

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační 
přípojky

1995

ČSN 75 6261 Dažďové nádrže 1988

ČSN 75 6402 Malé čistírny odpadních vod 1992

ČSN 75 6551 Čištění odpadních vod s ob
sahem ropných látek

1995

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 1986

ČSN 73 6110 Projektování místních komu- 1987
nikací

5. 6.2 Technické předpisy a podklady

TP 83 Odvodnění vozovek po
zemních komunikací, 
technické podmínky

MDS ČR, Odbor 
pozemních 
komunikací, 1997, 
Pragoprojekt Praha

VL 2.2 Odvodnění Vzorové lis
ty staveb pozemních ko
munikací

VL 4 Mosty Vzorové listy sta
veb pozemních komuni
kací

Typový podklad Trubní pro
pustky pozemních komu
nikací

Typový podklad Rámové mos
ty, propustky a podchody

Hydrologické poměry ČSSR

MDS ČR, Odbor 
pozemních komuni
kací 1998, Dopravo- 
projekt Brno

MDS ČR, Odbor po
zemních komunika
cí, 1998, PONTEX

Dopravoprojekt 
Brno, 1992

Dopravoprojekt 
Brno, 1989

Hydrometeorologic
ký ústav 1970

5.6.3 Právní předpisy
Zákon 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)

Nařízení vlády České republiky č. 171/1992, kterým 
se stanoví ukazatele přípus
tného stupně znečištění vod

Nařízení vlády České socialistické republiky č.
27/1975 o ochraně před po
vodněmi

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství 
České socialistické republiky 
č. 28/1975 Sb., kterou se ur
čují vodárenské toky a jejich 
povodí a stanoví seznam vo
dohospodářsky významných 
toků

Ministerstvo zdravotnictví ČSR, Hygienické předpisy 
- svazek 44/1979, č. 51 Směr
nice o základních hygienic
kých zásadách pro stanovení, 
vymezení a využívání 
ochranných pásem vodních 
zdrojů určených k hromad
nému zásobování pitnou a 
užitkovou vodou a pro zřizo
vání vodárenských nádrží

Vyhláška č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a tech
nických zařízení při staveb
ních pracích

Pro projektování na území hlavního města Prahy na
víc:

Soubor normálií pražské kanalizace - Projektový ústav 
dopravních a inženýrských 
staveb, 1975

ZÁVOS - základní vodohospodářský systém, Pokyny 
pro systém odvodnění území 
hl. m. Prahy - Pražský pro
jektový ústav, 1986
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