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10.1 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.

10.1.1 Obor projektových prací této kapitoly
Tato kapitola stanovuje technické kvalitativní pod
mínky pro dokumentaci cizích zařízení, které neslouží 
výlučně vlastníkovi dotčené pozemní komunikace ve 
smyslu § 14 odst. (3) zákona č.l3/1997Sb., avšak dotý
kají se silničních pozemků. Při umístění cizích zařízení 
(podélné nebo příčné přechody silničního tělesa) je tře
ba dodržet zákon č. 13/1997 Sb. a vyhlášku MDS č. 
104/1997 Sb.

Tato kapitola platí plně pro samostatné objektové nebo 
stavební celky. Pokud jsou tato zařízení součástí celko
vého řešení, platí podmínky a rozsah dokumentace sta
novené objednatelem celkové části, případně uvedené 
v ZDP-D. Členění a obsah dokumentace se v zásadě řídí 
Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komuni-

Část 10.A !

10.A1 VŠEOBECNĚ

Tato část A TKP-D 10 se zabývá vazbou pozemních ko
munikací a sdruženými trasami městských vedení tech
nického vybavení ve smyslu ČSN 73 7505. Jedná se 
o směrově i výškově zkoordinované sjednocení mini
málně dvou různých druhů vedení uložených s pomocí 
ochranného tělesa s případnou možností pohybu obslu
hy uvnitř.

Typy sdružených tras (dále společné konstrukce):

- kolektory;

- chodníkové kanály;

- pařížský způsob ukládání;

- energomosty, potrubní mosty;

- nadchodchodníkový kolektor;

- fasádový kolektor;

- tvárnicové tratě univerzální apod.

Kolektory pod pozemními komunikacemi mohou být 
ražené (hlubině nebo mělce) a hloubené.

Ražené kolektory jsou tvořeny konstrukcí, vyplývající 
z technologie ražby ve smyslu ČSN 73 7501.

Hloubené kolektory mohou být prefabrikované, betono
vané na místě případně zděné, nebo kombinované. Mo
hou být kruhové, čtvercové nebo obdélníkové. Jsou 
vybaveny vstupními, montážními a únikovými otvory. 
Únikové otvory nesmí být v pojížděné části komunika
ce, musí být ve veřejném prostoru, v zeleni, chodníku 
nebo jiné nepojížděné části přidruženého prostoru ko
munikace.

kácí, pokud v této kapitole TKP-D případně ZDP-D 
není stanoveno jinak.

Navrhování cizích zařízení má bezprostřední souvislost 
s kapitolami 2, 3, 5, 6, 8 all TKP-D.

Pro názvosloví a pojmy užívané v této kapitole TKP-D 
platí příslušné technické normy . Pro návrhy všech zaří
zení platí příslušné technické normy,zákony, předpisy 
a vyhlášky, jejichž seznam je vždy u každé části uveden 
v oddíle 10.6.

10.1.2 Členění této kapitoly 10 na části:

10.A Sdružené trasy
10.B Kanalizace
10.C Vodovod
10.D Plynovod NTL, STL, VTL, VVTL
10.E Teplovod, Horkovod
10.F Silnoproud
10.G Telekomunikační sítě
10.H Kabelovody
10.1 Produktovody

JŽENÉI TRASY

10.A2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA 
NÁVRH

Rozhodnutí o uložení inženýrských sítí do společné 
konstrukce je dáno množstvím vedení, jejich vzájemnou 
vazbou technickou i funkční, jejich polohou vzhledem 
k pozemní komunikaci a polohou v ní. Důležitou roli 
zde hrají i majetkoprávní vazby v okolí komunikací 
a vazba těchto vedení na toto okolí, t.j. případná nutnost 
častých odboček. Tyto okolnosti rozhodnou o způsobu 
uložení vedení, kde samozřejmě výraznou úlohu sehraje 
ekonomický a ekologický efekt řešení. Základní nor
mou pro toto vedení je ČSN 73 7505. Další předpisy - 
viz oddíl 10.A6 této části TKP-D 10.

10.A3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 

DOKUMENTACE

10.A3.1 Studie

10. A3.1.1 Podklady:

a) záměr objednatele;

b) rozsah řešeného území;

c) situační podklady;

d) navazující investice;

e) územně plánovací dokumentace;

f) zvláštní požadavky objednatele na vzpracování ST.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.
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10.A3.1.2 Koordinace

V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokla
dem dalšího ekonomického řešení. Z koordinace jednot
livých vedení a jejich základních vazeb na okolí vychází 
závěr řešení důležitý zvláště pro rozhodnutí o uložení do 
sdružených tras. Koordinace se provádí v rozsahu pod
kladů, které jsou v úrovni studie k dispozici a pro potře
by určené studie.

10.A3.1.3 Obsah studie

Nestanoví-li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje 
studie:

a) Písemná část:

aa) souhrnný přehled všech variant;

ab) zdůvodnění výběru varianty;

ac) materiálové vstupy;

ad) vnější souvislosti;

ae) popis vlastního technického řešení a jeho zdů
vodnění;

af) postup a podmínky dalšího projekčního pro
cesu;

ag) finanční a ekonomická analýza.

b) Výkresová část:

ba) situaci trasy;

bb) koordinační řezy uspořádáním ve sdružené 
trase;

bc) varianty řešení.

10.A3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí
V tomto stupni dokumentace musí být upřesněna sdru
žená trasa zejména vzhledem na majetkoprávní záleži
tosti. Tato trasa musí být fixována, aby v průběhu 
dalších stupňů dokumentace nedošlo ke změnám.

10.A3.2.1 Podklady:

a) zastavovací plán stavby;

b) trasa pozemní komunikace;

c) jednotlivé prvky zásobního systému, které budou 
uloženy do sdružené trasy;

d) vnější vztahy těchto jednotlivých vedení;

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum z ar
chivních materiálů;

f) studie pokud byla zpracována, v opačném přípa
dě podklady uvedené v pododdílu 10.A3.1.1;

g) zvláštní požadavky objednatele na zpracování 
DÚR.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.A3.2.2 Koordinace

Pro daný způsob řešení je základní podmínkou zpraco
vání detailní koordinace a to tak, aby bylo možno stano

vit druh a průřez společné konstrukce, který vyhoví 
podmínkám provozu a bude co nej ekonomičtější. Uspo
řádání jednotlivých sítí musí odpovídat ČSN 737505 
a tato ČSN musí být dodržena i v ostatních článcích, což 
má vliv zejména na velikost společné konstrukce.

10.A3.2.3 Obsah dokumentace

Nestanoví-li objednatel v ZDP- D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.A3.2.3.1 Písemná část

a) Průvodní zpráva obsahuje:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 
a zhotovitele dokumentace, včetně výpisu 
z obchodního rejstříku;

ab) předmět územního rozhodnutí se stručnou 
charakteristikou území, způsobu jeho dosa
vadního využití a navrhovaných opatření 
v území;

ac) údaje o souladu návrhu s územně plánovací 
dokumentací a způsobu splnění požadavků 
dotčených orgánů územního plánování, opat
řených před zahájením územního řízení;

ad) způsob splnění požadavků orgánů státní sprá
vy, opatřených podle zvláštních předpisů před 
zahájením územního řízení.

b) Technická zpráva obsahuje:

ba) stručný popis stavby;

bb) účel funkcí jednotlivých stavebních objektů;

bc) stručný popis a zdůvodnění předkládaného 
stavebně-technického řešení;

bd) přehled a vyhodnocení geotechnických a hyd
rogeologických podmínek;

be) popis ochranných pásem a chráněných území 
dotčených výstavbou;

bf) rozsah a uspořádání staveniště;

bg) požadavky na odstranění staveb, bourací prá
ce a kácení dřevin;

bh) zábor zemědělského a lesního půdního fondu 
v ha s rozlišením záboru do 1 roku, dočasného 
záboru nad 1 rok a trvalého záboru;

bi) územně-technické podmínky a koordinace 
s ostatními subsystémy technické infrastruk
tury, nutné přeložky inženýrských sítí a ome
zení existujícího provozu;

bj) podmíněné nebo vyvolané investice, bilance 
zemních prací, deponie, požadavky na koneč
né úpravy území, ozelenění a jiné úpravy ne
zastavěných ploch;

bk) nutné energetické zabezpečení při výstavbě;

bl) nadimenzování jednotlivých subsystémů ve 
sdružené trase;

bm) popis zajištění životního prostředí, ochrany 
zvláštních a jiných zájmů, zejména řešení vli
vu stavby na zdraví a na životní prostředí
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včetně odstranění nebo snížení negativních 
účinků ve smyslu zák.ČNR č. 244/1992 Sb.;

bn) základní koncepce zajištění požární ochrany;
bo) popis jednotlivých zabezpečnovacích prvků;

bp) základní údaje o předpokládaném průběhu 
stavby.

10.A3.2.3.2 Výkresová část

a) situační výkres současného stavu území na pod
kladu katastrální mapy se zakreslením předmětu 
územního rozhodnutí, jeho polohy s vyznačením 
vazeb na okolí a ochranných pásem. V případě 
potřeby i situace širších vztahů. Zakreslení záboru 
zemědělského a lesního půdního fondu;

b) situace vlastního objektu se zakreslením staveb 
určených k likvidaci a všemi inženýrskými sítěmi 
v okolí. Měřítko 1:1000, 1:500 nebo menší s dos
tatečnou vypovídající schopností.

c) koordinační situace;

d) přehledný podélný profil;

e) vzorový příčný řez sdruženou trasou s vnitřním 
uspořádáním;

f) schematické řešení technologie a provozních zaří
zení v komorách.

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připo
mínky, které zhotovitel dokumentace obdržel v průběhu
zpracování, případně musí být vysvětleno, proč nejsou
akceptovány.

10.A3.2.3.3 Doklady

a) vyjádření správců inženýrských sítí obsažených 
ve sdružené trase, správce sdružené trasy , správce 
komunikace a všech stavbou jakkoliv dotčených 
orgánů.

b) společné stanovisko objednatele a zhotovitele do
kumentace k připomínkám.

10.A3.2.3.4 Záborový elaborát

a) Písemná část:

aa) výpis z katastru nemovitostí dotčených poze
mků s uvedením vlastnických a jiných práv 
(věcná břemena, nájmy apod.);

ab) seznam a adresy známých účastníků územní
ho řízení.

b) Výkresová část:

ba) zakreslení stavby do katastrální mapy včetně 
dočasných i trvalých záborů;

bb) katastrální mapa s označenými čísly parcel 
stavbou dotčených.

Podrobnosti viz kapitola 1 TKP-D Všeobecně.

10.A3.3 Dokumentace pro stavební povolení

10.A3.3.1 Podklady:

a) rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DUR;

b) upřesněný zastavovací plán stavby;

c) niveleta pozemní komunikace;

d) podrobný geotechnický a hydrogeologický prů
zkum;

e) průzkum koroze prostředí a jeho vyhodnocení;

f) zvláštní podmínky objednatele na zpracování 
DSP.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel jsou uvedeny v ZDP-D.

10.A3.3.2 Koordinace
Prohloubení návrhu koordinace, zpracovaného v rámci 
DÚR.

Řešení jednotlivých inženýrských sítí, které jsou sou
částí sdružené trasy a jejich uložení ve sdružené trase 
a zejména řešení uzlů na trase.

10.A3.3.3 Obsah dokumentace

Nestanoví-li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.A3.3.3.1 Písemná část

a) Průvodní zpráva:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 
a zhotovitele dokumentace;

ab) druh, účel a místo stavby;
ac) seznam a adresy účastníků stavebního řízení;

ad) údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umís
tění stavby;

ae) způsob provedení stavby;

af) předpokládaná doba výstavby;

ag) soupis prací a dodávek a orientační náklady 
na provedení stavby, pokud jsou požadovány 
v ZDP-D.

b) Technická zpráva:

ba) popis staveniště t.j. poloha stavby, situační 
a výškové zaměření, ochranná pásma, chráně
né území, požadavky na odstranění staveb, 
přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení 
dřevin;

bb) zhodnocení provedených průzkumů;

bc) popis technického řešení stavby;

bd) výpočet a nadimenzování jednotlivých sítí ve 
sdružené trase, energetická bilance potřeb při 
realizaci;

be) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho 
ochrany;

bf) požámě-bezpečnostní řešení;
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bg) statický výpočet betonových a ocelových 
konstrukcí.

10.A3.3.3.2 Výkresová část:

a) situační řešení v měřítku 1:1000, 1:500 nebo men
ším dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších 
vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající 
schopností. V situaci musí být jednoznačně zřej
má poloha stavby a veškeré koordinační vazby, 
přeložky inženýrských sítí, rušení a bourání ob
jektů kácení dřevin, ochranná pásma;

b) koordinační situace;

c) podélný profil v měřítku odpovídající situaci;

d) příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace 
nebo vlastního technického řešení;

e) příčné řezy v charakteristických místech tj. v mís
tech jakýchkoli změn;

f) výkresy komor - půdorys, řezy a to stavební i tech
nologické;

g) výkresy technologie kolektoru;

h) výkresy jednotlivých vedení v kolektoru;

i) provozní schema kolektorů;

j) POV, obsahující:

- situaci s nutnými zábory pro práci i pro zařízení 
staveniště;

- harmonogram postupu práce, případně postup 
jednotlivých podzhotovitelů a vzájemné vazby 
časové i prostorové;

- případně další výkresy pro ocenění stavby.

10.A3.4 Dokumentace pro zadání stavby

10.A3.4.1 Podklady:

a) vodohospodářské rozhodnutí;

b) stavební povolení;

c) dokumentace pro stavební povolení;

d) zvláštní požadavky objednatele na zpracování 
DZS.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.A3.4.2 Obsah DZS

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace doplnění DSP o výkresy a podrobnosti, které
umožní sestavit soupis prací a dodávek, zejména:

a) rozpis konstrukčních prvků;

b) vystrojení vnitřku společné konstrukce;

c) technologické zařízení;

d) kladečský plán a soupis tvarovek a armatur jednot
livých trubních vedení ve společné konstrukci;

e) výpis typů a délek kabelů ve společné konstrukci;

f) soupis prací;

g) požadavky na zpracování RDS zhotovitelem stav
by.

10.A4 KONTROLA DOKUMENTACE

10.A4.1 Kontrolní systém zhotovitele doku
mentace

Pokud neurčí ZDP-D jinak, zhotovitel dokumentace 
provede kontrolu dokumentace v souladu s požadavky 
oddílu 1.6 apododdílu 1.13.1 kapitoly 1 TKP-D.

10.A4.2 Kontrola objednatele v průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, v průběhu zpracování 
dokumentace provádí objednatel kontrolu dokumentace 
v souladu s požadavky článků 1.6.2 a 1.13.2 kapitoly 1 
TKP-D.

10.A4.3 Kontrola předané dokumentace ob
jednatelem

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, objednatel provádí 
kontrolu předané dokumentace v souladu s požadavky 
pododdílu 1.13.3 kapitoly 1 TKP-D.

10.A5 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE

10.A5.1 Proces odsouhlasení v průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D žádná další specifika, probíhá 
v průběhu zpracování dokumentace proces odsouhlase
ní dokumentace v souladu s požadavky oddílu 1.15 ka
pitoly 1 TKP-D.

Dokumentace bude projednána a odsouhlasena správci 
zařízení dotčených stavbou.

10.A5.2 Převzetí zhotovení dokumentace

Převzetí zhotovené dokumentace se provede v souladu 
s požadavky oddílu 1.16 kapitoly 1 TKP-D.

10.A6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

10.A6.1 Technické normy

Označení

ČSN73 7505

ČSN73 6005

ČSN73 7501

ČSN73 3050 

ČSN01 3502 

ČSN01 3460

Název Rok účinnosti
nebo vydání

Sdružené trasy městských vede- 1993 
ní technického vybavení 

Prostorové uspořádání sítí těch- 1994 
nického vybavení
Navrhování konstrukcí raže- 1993
ných podzemních objektů 

Zemní práce 1987

Výkresy potrubí 1986

Výkresy inženýrských staveb 1986
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ČSN01 3464 Výkresy vnějšího plynovodu 1987
ČSN01 3502 Výkresy potrubí 1986
ČSN38 6400 Názvosloví a zkratky v plyná

renství
1987

ČSN38 6420 Průmyslové plynovody 1983
ČSN38 6450 Uložení plynového potrubí 

v ocelové chráničce
1986

ČSN38 6410 Plynovody a přípojky s vyso
kým a velmi vysokým tlakem

1982

ČSN386413 Plynovody a přípojky s nízkým 
a středním tlakem

1990

ČSN38 6462 Rozvod a použití propan-butan 1977

ČSN03 8350 Požadavky na protikorozní 
ochranu úložných zařízení

1996

ČSN13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité 
tlaky a pracovní stupně

1990

ČSN 13 0020 Potrubí. Technické předpisy 1971
ČSN 13 0015 Potrubí a armatury 1990
ČSN 13 0072 Označování potrubí podle pro

vozní tekutiny
1991

ČSN42 0022 Asfaltová izolace trubek 1977
ČSN13 0009 Potrubí a armatury 1986
ČSN 13 1005 Potrubí ocelové 1991
ČSN 13 0020 Potrubí 1971
ČSN 13 1022 Potrubí svařované 1986
ČSN EN 295-2 
(72 5201)

Kameninové trouby, tvarovky 
a spoje trub pro odpadní a sto
kovou kanalizaci. Část 2

1995

ČSN EN 295-3 
(72 5201)

Kameninové trouby, tvarovky 
a spoje trub pro odpadní a sto
kovou kanalizaci. Část 3

1995

ČSN 38 3350 Zásobování teplem 1988
ČSN38 3360 Tepelné sítě 1988
ČSN34 1050 Předpisy pro kladení silových 

kabelů
1972

ČSN37 5054 Používání silových kabelů do
35 kV

1967

ČSN73 6100 Názvosloví silničních komuni
kací

1984

ČSN73 6101 Projektování silnic a dálnic 1986
ČSN73 6102 Projektování křižovatek na sil

ničních komunikacích
1995

ČSN73 6110 Projektování místních komuni
kací

1987

ČSN73 6114 Vozovky pozemních komunikaci'1995
ČSN01 3467 Výkresy pozemních komunikací 1997
ČSN01 3462 Výkresy inženýrských staveb. 

Výkresy vodovodu
1994

ČSN01 3464 Výkresy vnějšího plynovodu 1988

ČSN73 6201 Projektování mostních objektu 1995

10.A6.2 Technické předpisy a podklady
Typový podklad Prefabrikované prvky tvaru U STU 

Praha 1978

Typový podklad - stavební konstrukce montovaných 
kolektorů STÚ Praha 1982

Katalog vozovek pozemních komunikací - technické 
podmínky TP 78, ČVUT, 

1995

Vzorové listy staveb pozemních komunikací - MDČR 
- VL1, VL2, VL3, VL4,
1995

Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod 
pozemními komunikacemi 
STÚ Praha, 1993

TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunika
ce, 1995

10.A6.3 Právní předpisy
Zákon č.13 /1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 114 /1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 50 /1976 Sb., o územním plánování a staveb
ním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon ČNR č.244 /1992 Sb., o posuzování vlivů na 
životní, prostředí

Zákon č. 526 /1990 Sb., o cenách ve znění zákona 
č. 135/94 Sb.

Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o Státní energetické in
spekci (energetický zákon)

Zákon č. 138 /1973 Sb., o vodách (vodní zákon) ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110 /1964 Sb., o telekomunikacích ve znění 
pozdějších předpisů

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zá
kon o pozemních komunika
cích

Vyhláška FMV č.99/1989 Sb., o pravidlech provozu 
na pozemních komunikacích

Vyhláška FMF č. 178/1994 Sb., o náhradách při vy- 
vlastnění staveb, pozemků, 
porostů a práv k nemovitos
tem
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ČÁST 10.B - KANALIZACE

10.B1 VŠEOBECNĚ

Předmětem části B TKP-D 10 je kanalizace, která ne
slouží výlučně k odvádění povrchových vod z komuni
kace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. § 12 odst (3). 
Jedná se většinou o jednotnou a splaškovou kanalizaci, 
která odvádí splaškové vody z měst, obcí, sídlišť, roz
ptýlené výstavby, průmyslových závodů, sportovních 
areálů, dopravních zařízení a jiných zařízení z určeného 
místa do zařízení na čištění odpadních vod. Kanalizace 
sloužící odvodnění komunikací je obsahem kapitoly 5 
těchto TKP-D.

Umístění kanalizace je stanoveno ze zákona č. 13/1997 
Sb. a to dle § 36, v zastavěné části také dle ČSN 73 6005, 
ČSN 75 6230, ČSN 75 6101, ČSN 73 6201, Směrnice 
STÚ a další uvedené v oddíle 10.B.6 této části TKP-D 
10.

Kanalizace je buď z trubních materiálů nebo to mohou 
být stoky zděné z cihel na cementovou maltu, na místě 
betonované, a to z prostého betonu, nebo železobetonu, 
případně prefabrikáty různých tvarů. Dle funkce mohou 
být buď gravitační nebo tlakové. Stoky se vedou mezi 
revizními šachtami vždy v přímé trase s výjimkou prů- 
lezných a průchodných stok. Revizní šachty jsou opatře
ny litinovým poklopem.

10.B2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA 
NÁVRH

Umístění kanalizace vyplývá z celkového řešení tech
nické infrastruktury a z potřeby vedení odpadních vod 
na místo určení.Ke všem revizním šachtám pro možnost 
jejich strojního čištění musí být zajištěn příjezd. Tím je 
jednoznačně určena poloha tohoto vedení. Narušení po
vrchů komunikací nepřichází prakticky v úvahu, neboť 
k poruchám na stokách dochází ve výjimečných přípa
dech a to je v tomto případě klasifikováno jako havarie. 
V případě uložení stoky v komunikaci je třeba zajistit 
její dostatečné krytí, aby z důvodu dynamických účinků 
na komunikaci nedocházelo k porušení stoky. Je třeba 
určit, zda stoka bude provedena hloubením nebo raže
ním, což je dáno hloubkovými parametry stoky a pro
vozními požadavky komunikace.

10.B3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 

DOKUMENTACE

10.B3.1 Studie

10.B3.1.1 Podklady:

a) záměr objednatele;

b) rozsah řešeného území;

c) situační podklady;

d) navazující investice;

e) územně plánovací dokumentace;

f) seznam vyhlášených pásem hygienické ochrany 
zdrojů pitné a užitkové vody včetně jejich zákre- 
sů;

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

h) zvláštní požadavky objednatele na zpracování stu
die.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel jsou uvedeny v ZDP-D.

10.B3.1.2 Koordinace

Trasu kanalizace je třeba zkoordinovat se všemi stávají
cími i připravovanými investicemi. Koordinace se pro
vádí v rozsahu podkladů, které jsou v úrovni studie 
k dispozici.

10.B3.1.3 Obsah studie

Nestanoví-li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje stu
die toto:

a) Písemná část:

aa) souhrnný přehled všech variant;
ab) zdůvodnění výběru varianty;

ac) technický popis řešení;

ad) materiálové vstupy;

ae) vnější souvislosti;
af) hydrotechnické výpočty v rozsahu generelu, 

v případě splaškové kanalizace výpočet odto
ku splaškových vod;

ag) finanční a ekonomická analýza.

b) Výkresová část:

ba) situace řešení kanalizace včetně případných 
variant pokud jsou navrženy;

bb) koordinační situace;

bc) hydrotechnická situace v případě jednotné 
kanalizace;

bd) zjednodušené podélné profily.

10.B3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí

V této dokumentaci musí být přesně určena trasa vede
ní tak, aby bylo možno přesně identifikovat jednotlivé 
dotčené pozemky a to s definitivní platností, neměnné 
ve všech dalších stupních dokumentace.

10.B3.2.1 Podklady:

a) výchozí a konečný bod vedení kanalizace;

b) trasa a niveleta pozemní komunikace;

c) geotechnický a hydrogeologický průzkum z ar
chivních materiálů;

d) studie pokud byla zpracována, v opačném případě 
podklady uvedené v článku 10.B3.1.1;
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e) zvláštní požadavky objednatele na zpracování 
DÚR.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.B3.2.2 Koordinace
Vedení kanalizace je třeba zkoordinovat se všemi ostat
ními sítěmi v navrženém profilu , aby vyhovovaly reali
začním i provozním podmínkám. Příčné uspořádání ve 
vztahu k ostatním sítím musí odpovídat ČSN 73 6005.

10.B3.2.3 Obsah dokumentace
Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.B3.2.3.1 Písemná část:

a) Průvodní zpráva obsahuje:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 
a zhotovitele dokumentace včetně výpisu 
z obchodního rejstříku;

ab) předmět se stručnou charakteristikou území, 
způsobu jeho dosavadního využití a navrho
vaných opatření v území;

ac) údaje o souladu návrhu s územně plánovací 
dokumentací a způsobu splnění požadavků 
dotčených orgánů územního plánování, opat
řených před zahájením územního řízení;

ad) způsob splnění požadavků orgánů státní sprá
vy, opatřených podle zvláštních předpisů před 
zahájením územního řízení;

b) Technická zpráva obsahuje:

ba) stručný popis stavby;
bb) účel funkcí jednotlivých stavebních objektů;

bc) stručný popis stavebně-technického řešení 
a jeho zdůvodnění;

bd) vyhodnocení geotechnických a hydrogeolo
gických podmínek;

be) popis ochranných pásem a chráněných území 
dotčených výstavbou;

bf) rozsah a uspořádání staveniště;
bg) požadavky na odstranění staveb, bourací prá

ce a kácení dřevin;
bh) zábor zemědělského a lesního půdního fondu 

v ha s rozlišením záboru do 1 roku, dočasného 
a trvalého záboru;

bi) územně-technické podmínky a koordinace 
s ostatními subsystémy technické infrastruk
tury, nutné přeložky inženýrských sítí a ome
zení existujícího provozu;

bj) podmíněné nebo vyvolané investice, bilance 
zemních prací, deponie, požadavky na koneč
né úpravy území, ozelenění a jiné úpravy ne
zastavěných ploch;

bk) celková bilance odtoku odpadních vod;

bl) nadimenzování sítě;

bm) nutné energetické zabezpečení při výstavbě;

bn) popis zajištění životního prostředí, ochrany 
zvláštních a jiných zájmů, zejména řešení vli
vu stavby na zdraví a na životní prostředí včet
ně odstranění nebo snížení negativních 
účinků ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 

Sb.;
bo) základní údaje o předpokládaném průběhu 

stavby.

10.B3.2.3.2 Výkresová část:

a) situační výkres současného stavu území na 
podkladu katastrální mapy se zakreslením před
mětu územního rozhodnutí, jeho polohy s vyzna
čením vazeb na okolí a ochranných pásem. 
V případě potřeby i situace širších vztahů. Zakres
lení záboru zemědělského a lesního půdního fon
du;

b) situace vlastní stoky se zakreslením staveb urče
ných k likvidaci a všemi inženýrskými sítěmi 
v okolí. Měřítko 1:1000, 1:500 nebo menší s dos
tatečnou vypovídající schopností;

c) koordinační situace;

d) přehledný podélný profil;

e) vzorový příčný řez.

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připo
mínky, které zhotovitel dokumentace obdržel v průběhu 
zpracování, případně musí být vysvětleno, proč nejsou 
akceptovány.

10.B3.2.3.3 Doklady:

a) vyjádření správce komunikace, správců inženýrských 
sítí a to jak navrhované stoky, tak i všech stavbou jakko
li dotčených správců a všech dotčených orgánů;

b) společné stanovisko zhotovitele a objednatele k připo
mínkám.

10.B3.2.3.4 Záborový elaborát

a) Písemná část:

aa) výpis z katastru nemovitostí dotčených poze
mků s uvedením vlastnických a jiných práv 
(věcná břemena, nájmy apod..);

ab) seznam a adresy známých účastníků územní
ho řízení.

b) Výkresová část:

ba) zakreslení stavby do katastrální mapy včetně 
dočasných i trvalých záborů;

bb) katastrální mapa s označenými čísly parcel 
stavbou dotčených.

10.B3.3 Dokumentace pro stavební povolení

10.B3.3.1 Podklady:
a) rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DÚR;
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b) upřesněná trasa komunikace;

c) podélný profil komunikace;

d) příčné řezy komunikace;

e) ostatní vedení technické infrastruktury v komuni
kaci, dané polohově i výškově;

f) podrobný geotechnický a hydrogeologický prů
zkum;

g) zvláštní požadavky objednatele na zpracování 
DSP.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.B3.3.2 Koordinace

Situačně a v jednotlivých řezech třeba zkreslit koordina
ci všech zařízení v komunikaci uložených. Jednotlivá 
vedení musí splňovat z hlediska koordinace požadavky 
ČSN 73 6005.

10.B3.3.3 Obsah dokumentace

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.B3.3.3.1 Písemná zpráva:

a) Průvodní zpráva:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele )a 
zhotovitele;

ab) druh, účel a místo stavby;
ac) seznam a adresy účastníků stavebního řízení;

ad) údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umís
tění stavby;

ae) způsob provedení stavby;

af) předpokládaná doba výstavby;
ag) soupis prací stavby a orientační náklady na 

provedení stavby, pokud jsou požadovány 
v ZDP-D.

b) Technická zpráva:

ba) popis staveniště tj. poloha stavby, situační 
a výškové zaměření, ochranná pásma, chráně
né území, požadavky na odstranění staveb, 
přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení 
dřevin;

bb) zhodnocení provedených průzkumů;

bc) popis technického řešení stavby;

bd) výpočet odtoku splaškových vod;

be) hydrotechnické výpočty;

bf) energetická bilance potřeb při realizaci;

bg) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho 
ochrany;

bh) statický výpočet v případě mimořádných 
okolností, (malé krytí, poddolované území, 
apod.).

10.B3.3.3.2 Výkresová část:

a) situační řešení v měřítku 1:1000,1:500 nebo men
ším dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších 
vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající 
schopností. V situaci musí být jednoznačně zřej
má poloha stavby a veškeré koordinační vazby, 
přeložky inženýrských sítí, rušení a bourání ob
jektů kácení dřevin, ochranná pásma;

b) podélný profil v měřítku odpovídající situaci;

c) příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace 
nebo vlastního technického řešení;

d) příčný řez uložení potrubí;

e) výkres revizní šachty;

f) výkresy ostatních objektů na stoce (spojná komo
ra, spadiště a skluz apod..).

g) POV obsahující:

- popis technologie výstavby,
- zábor území pro staveniště,
- rozsah zařízení staveniště,
- harmonogram postupu práce a to i ve vztahu 

k ostatním podzhotovitelům celé stavby.

10.B3.4 Dokumentace pro zadání stavby

10.B3.4.1 Podklady:

a) vodohospodářské rozhodnutí;

b) stavební povolení;

c) dokumentace pro stavební povolení;

d) zvláštní požadavky objednatele na zpracování 
DZS.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.B3.4.2 Obsah DZS:

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace doplnění DSP o výkresy a podrobnosti, které 
umožní sestavit soupis prací a dodávek, zejména:

a) vložkový plán;

b) výkresy objektů na kanalizaci (spojné komory, ta
bulky šachet apod.);

c) soupis prací;

d) požadavky na zpracování RDS zhotovitelem stav
by.

10.B4 KONTROLA DOKUMENTACE

10.B4.1 Kontrolní systém zhotovitele doku
mentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, zhotovitel dokumenta
ce provede kontrolu dokumentace v souladu s požadav
ky oddílu 1.6 a pododdílu 1.13.1 kapitoly 1 TKP-D.
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10.B4.2 Kontrola objednatele v průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, v průběhu zpracování 
dokumentace provádí objednatel kontrolu dokumentace 
v souladu s požadavky pododdílu 1.6.2 a 1.13.2 kapitoly 
1 TKP-D.

10.B4.3 Kontrola předané dokumentace ob
jednatelem

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, objednatel provádí 
kontrolu předané dokumentace v souladu s požadavky 
článku 1.13.3 kapitoly 1 TKP-D.

10.B5 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE

10.B5.1 Proces odsouhlasení v průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D žádná další specifika, probíhá 
v průběhu zpracování dokumentace proces odsouhlase
ní dokumentace v souladu s požadavky oddílu 1.15 ka
pitoly i TKP-D.

Dokumentace bude projednána a odsouhlasena správci 
zařízení dotčených stavbou.

10.B.5.2 Převzetí zhotovené dokumentace
Převzetí zhotovené dokumentace se provede v souladu 
s požadavky oddílu 1.16 kapitoly 1 TKP-D.

10.B6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

10.B6.1 Technické normy

Označení Název Rok účinnosti
nebo vydání

ČSN13 2100 Rúry a tvarovky zo sivej liatiny 1985
ČSN EN 124 
(13 6301)

Poklopy a vtokové mříže pro 
dopravní plochy

1995

ČSN13 6350 Kanalizačná liatina. Vidlicové 
stúpadla do šachiet

1981

ČSN 13 6351 Kapsové stúpadlo do šachiet 1981
ČSN72 2627-1 Cihlářské prvky pro zvláštní 

účely. Cihly kanalizační - rov
noběžky.

1981

ČSN72 2627-2 Cihlářské prvky pro zvláštní 
účely. Cihly kanalizační - klíny

1981

ČSN72 2699 Cihlářské prvky pro zvláštní 
účely. Trativodky účinnost

1980

ČSN72 3150 Betonové prefabrikáty. Železo

betonové trouby
1969

ČSN72 3164 Betonové prefabrikáty. Betono
vé trouby pro splaškové odpad
ní vody

1973

ČSN72 3156 Skúšanie betonových rúr 1987
ČSN EN 295-1 
(72 5201)

Kameninové trouby, tvarovky 
a spoje trub pro odpadní a sto
kovou kanalizaci. Část 1

1995

ČSN EN 295-2 Kameninové trouby, tvarovky 1995
(72 5201) a spoje trub pro odpadní a sto

kovou kanalizaci. Část 2

ČSN EN 295-3 Kameninové trouby, tvarovky 1995
(72 5201) a spoje trub pro odpadní a sto

kovou kanalizaci. Část 3

ČSN72 5250 Chemicky odolná kamenina 1977
ČSN73 2256 Utěsňování potrubí. Utěsňování 

kameninového kanalizačního
1960

potrubí asfaltem
ČSN73 6510 Vodní hospodářství. Základní 

vodohospodářské názvosloví
1985

ČSN73 6005 Prostorové uspořádání sítí tech
nického vybavení

1994

ČSN73 6522 Vodné hospodárstvo. Názvoslo
vie kanalizácií

1984

ČSN 73 6709 Kanalizace a čistírny odpadních 
vod ze zdravotnických zařízení

1987

ČSN75 6909 Zkoušky vodotěsnosti 1996
ČSN73 7501 Navrhování konstrukcí raže

ných podzemních objektů
1993

ČSN73 6822 Křížení a souběhy vedení s ko
munikací a vodními toky

1982

ČSN75 6101 Stokové sítě a kanalizační pří
pojky

1995

ČSN75 6221 Čeipacie stanice odpadových 
vod

1993

ČSN75 6230 Podchody stok a kanalizačních 
přípojek pod dráhou a pozemní 
komunikací

1998

ČSN75 6401 Čistírny městských odpadních 
vod

1994

ČSN75 6402 Malé čistírny odpadních vod 1992
ČSN73 6100 Názvosloví silničních komuni

kací
1984

ČSN73 6101 Projektování silnic a dálnic 1986
ČSN73 6102 Projektování křižovatek na sil

ničních komunikacích
1995

ČSN73 6110 Projektování místních komuni
kací

1987

ČSN73 6114 Vozovky pozemních komunikací 1995
ČSN01 3460 Výkresy inženýrských staveb 1986
ČSN01 3463 Výkresy kanalizácie 1985
ČSN01 3466 Výkresy pozemních komunikací 1997

10.B6.2 Technické předpisy a podklady

Uložení nového řadu z kanalizačních trub z prostého 
betonu TP-So HYCO 1980

Uložení kameninového kanalizačního potrubí TP-So 
HYCO 1979

Ražené stoky TSm - So HDP Praha 1980

Uložení betonových kanalizačních trub v zemi TP - 
SO HYCO 1980

TP-SO Převedení závlahového potrubí přes komuni
kace HDP Praha 1979
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TP-SO Převedení podzemních odvodňovacích zařízení 
přes komunikace HDP Praha 
1984

TSm-SO Kanalizační podchody pod drahou a poze
mními komunikacemi HDP 
1987

Vzorové listy staveb pozemních komunikací - MDCR 
- VL1, VL2, VL3, VL4,
1995

Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod 
pozemními komunikacemi 
STÚ Praha, 1993

TP 83 Odvodnění vozovek pozemních komunikací, 
1997, Pragoprojekt Praha

Typový podklad Trubní propustky pozemních komu
nikací, Dopravoprojekt Brno 
1992

Typový podklad Rámové mosty, propustky a podcho
dy, Dopravoprojekt Brno 
1989

Hydrologické poměry ČSSR, Hydrometeorologický 
ústav 1970

10.B6.3 Zákony a vyhlášky
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb

ním řádu ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcí 
vyhlášky

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zá
kon o pozemních komunika
cích

Zákon 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. Navrže
ní vlády české republiky 
č. 171/92 Sb., kterým se sta
noví ukazatele přípustného 
stupně znečištění vod. Dopl
něno nařízením vlády 
č. 185/96.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon ČNR č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na 
živ. prostředí

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona 
č. 135/1994 Sb.

Nařízení vlády České socialistické republiky
č. 27/1975 Sb., o ochraně 
před povodněmi

Vyhláška bývalého Ministerstva lesního a vodního 
hospodářství České socia
listické republiky č. 28/1975 
Sb., kterou se určují vodá
renské toky a jejich povodí 
a stanoví seznam vodohos
podářsky významných toků

Ministerstvo zdravotnictví ČSR, Hygienické předpisy 
- svazek 44/ 1979 č. 51

Část 10.C VODOVOD

10.C1 VŠEOBECNĚ

Tato část 10.CTKP-D 10 se zabývá stykem pozemních 
komunikací a vodovodního potrubí.

Zákon č. 13/1997 Sb. umožňuje křížení vodovodního 
řadu s dálnicí, silnicí a místní komunikací (viz § 36 
odst.l), podélné umístění do silničního pomocného po
zemku lze povolit jako zvláštní užívání pozemní komu
nikace (§ 36 odst. 3).

V zastavěném území mohou být vodovodní vedení 
umístěna v chodnících nebo přilehlých zelených pásech 
ovšem s přihlédnutím k vegetaci. V případech, kdy je 
vyloučena možnost jiného technického řešení, mohou 
být vedení umístěna i ve vozovkách pozemních komu
nikací (viz § 36 odst.4 zákona č.13/1997 Sb.). V tomto 
případě platí prostorové uspořádání dle ČSN 73 6005.

Pro řešení styku vodovodu a komunikace platí ČSN 75 
5630, ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 73 6201, Směr
nice STÚ a další uvedené v oddílu 10.C6 této části 

TKP-D 10.

10.C2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA 
NÁVRH

Materiál vodovodního potrubí určí zhotovitel dokumen
tace dle místních podmínek po dohodě s budoucím 
správcem a se souhlasem stavebníka (objednatele) . 
Může to být litina, ocel, tvárná litina, PVC, PE a sklola- 
minát. Krytí vodovodu je 1,50 m. Technologie provádě
ní (protlak, tunel, překop, překop po polovinách 
komunikace se zajištěním omezeného provozu) je dána 
podmínkami povolení pro zvláštní užívání PK.

10.C3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 
DOKUMENTACE

10.C3.1 Studie

10.C3.1.1 Podklady:

a) záměr objednatele;

b) rozsah řešeného území;

c) situační podklady;

d) navazující investice;
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e) územne plánovací dokumentace;

f) zvláštní požadavky objednatele na vypracování 

ST.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.C3.1.2 Koordinace
V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokla
dem dalšího ekonomického řešení. Z koordinace jednot
livých vedení a jejich základní vazby na okolí vychází 
závěr řešení důležitý zvláště pro rozhodnutí o uložení do 
sdružených tras. Koordinace se provádí v rozsahu pod
kladů, které jsou v úrovni studie k dispozici a pro potře
by určené studie.

10.C3.1.3 Obsah studie
Nestanoví -li objednatel v ZDP- D jinak, obsahuje do
kumentace:

a) Písemná část:

aa) souhrnný přehled všech variant;

ab) zdůvodnění výběru varianty;

ac) materiálové vstupy;

ad) vnější souvislosti;
ae) popis vlastního technického řešení a jeho zdů

vodnění;
af) postup a podmínky dalšího projekčního pro

cesu;
ag) finanční a ekonomická analýza.

b) Výkresová část:

ba) situace trasy;
bb) koordinační situace;

bc) varianty řešení.

10.C3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí
V této dokumentaci musí být přesně určena trasa vedení 
tak, aby bylo možno přesně identifikovat dotčené poze
mky a to s definitivní platností, neměnné ve všech dal
ších stupních dokumentace.

1Q.C3.2.1 Podklady:

a) výchozí a konečný bod vodovodu;

b) situační a výškové řešení komunikace;

c) vzorový příčný řez komunikace;

d) geotechnický a hydrogeologický průzkum z ar
chivních materiálů;

e) studie pokud je zpracována, nebo podklady dle

10.C3.1.1;
f) zvláštní požadavky objednatele na DUR.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.C3.2.2 Koordinace
Trasu vodovodu je třeba navrhnout tak, aby byla přizpů
sobena ostatním podzemním i nadzemním vedením 
v daném prostoru a to tak, aby všechna tato zařízení 
mohla plnit funkce na ně kladené. Příčné uspořádání 
musí odpovídat ve vztahu k ostatním sítím podmínkám 
ČSN 73 6005.

10.C3.2.3 Obsah dokumentace
Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace;

10.C3.2.3.1 Písemná část

a) Průvodní zpráva obsahuje:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 
a zhotovitele dokumentace;

ab) předmět územního rozhodnutí se stručnou 
charakteristikou území, způsobu jeho dosa
vadního využití a navrhovaných opatření 
v území;

ac) údaje o souladu návrhu s územně plánovací 
dokumentací a způsobu splnění požadavků 
dotčených orgánů územního plánování, opat
řených před zahájením územního řízení;

ad) způsob splnění požadavků orgánů státní sprá
vy, opatřených podle zvláštních předpisů před 
zahájením územního řízení.

b) Technická zpráva obsahuje:

ba) stručný popis stavby;
bb) účel funkcí jednotlivých stavebních objektů;

bc) stručný popis předkládaného 
stavebně-technického řešení včetně zdůvod
nění;

bd) přehled a vyhodnocení geotechnických a hyd
rogeologických podmínek;

be) popis ochranných pásem a chráněných území 
dotčených výstavbou;

bf) rozsah a uspořádání staveniště;
bg) požadavky na odstranění staveb, bourací prá

ce a kácení dřevin;
bh) zábor zemědělského a lesního půdního fondu 

v ha s rozlišením záboru do 1 roku, dočasného 
a trvalého záboru;

bi) územně-technické podmínky a koordinace 
s ostatními subsystémy technické infrastruk
tury, nutné přeložky inženýrských sítí a ome
zení existujícího provozu;

bj) podmíněné nebo vyvolané investice, bilance 
zemních prací, deponie, požadavky na koneč
né úpravy území, vegetační a jiné úpravy ne
zastavěných ploch;

bk) výpočet celkové potřeby vody;

bl) dimenzování řadů;

bm) nutné energetické zabezpečení při výstavbě;
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bn) popis zajištění ochrany životního prostředí, 
ochrany zvláštních a jiných zájmů, zejména 
řešení vlivu stavby na zdraví a na životní pros
tředí včetně odstranění nebo snížení negativ
ních účinků ve smyslu zák. ČNR č.244/1992 

Sb.;
bo) základní údaje o předpokládaném průběhu 

stavby.

10.C3.2.3.2 Výkresová část:

a) situační výkres současného stavu území na pod
kladu katastrální mapy se zakreslením předmětu 
rozhodnutí o umístění stavby, jeho polohy s vy
značením vazeb na okolí a ochranných pásem. 
V případě potřeby i situace širších vztahů. Zakres
lení záboru zemědělského a lesního půdního fon
du;

b) situace vodovodu se zakreslením staveb určených 
k likvidaci a všemi inženýrskými sítěmi v okolí. 
Měřítko 1:1000, 1:500 nebo menší s dostatečnou 
vypovídající schopností;

c) koordinační situace;

d) přehledný podélný profil;

e) vzorový příčný řez.

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připo
mínky účastníků řízení včetně dotčených státních orgá
nů, které zhotovitel obdržel v průběhu zpracování, 
případně vysvětleno, proč nejsou akceptovány.

10.C3.2.3.3 Doklady

a) vyjádření správce vodovodu a komunikace 
a správců ostatních dotčených sítí a dotčených or
gánů státní správy.

b) společné stanovisko objednatele a zhotovitele do
kumentace k připomínkám.

10.C3.2.3.4 Záborový elaborát

a) Písemná část:

aa) výpis z katastru nemovitostí dotčených poze
mků s uvedením vlastnických a jiných práv 
(věcná břemena, nájmy apod.);

ab) seznam a adresy známých účastníků řízení ve 
vztahu k záboru pozemků.

b) Výkresová část:

ba) zakreslení stavby do katastrální mapy včetně 
dočasných i trvalých záborů.;

bb) katastrální mapa s označenými čísly parcel 
dotčených stavbou.

10.C3.3 Dokumentace pro stavební povolení

10.C3.3.1 Podklady:
a) rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DÚR;

b) trasa komunikace;

c) podélný profil komunikace;

d) příčné řezy komunikace;

e) ostatní vedení technické infrastruktury v komuni
kace dané polohově i výškově;

f) podrobný geotechnický a hydrogeologický prů
zkum;

g) zvláštní požadavky objednatele na zpracování 
DSP.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.C3.3.2 Koordinace

Situačně a v jednotlivých řezech je třeba zkreslit všech
na zařízení v komunikaci uložených a zkoordinovat je 
dle požadavku ČSN 736005 případně tak, aby je bylo 

možno provozovat a opravovat.

10.C3.3.3 Obsah a rozsah dokumentace

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.C3.3.3.1 Písemná část:

a) Průvodní zpráva:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 
a zhotovitele dokumentace;

ab) druh, účel a místo stavby;
ac) seznam a adresy účastníků stavebního řízení;

ad) údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umís
tění stavby;

ae) způsob provedení stavby;

af) předpokládaná doba výstavby;

ag) soupis prací a orientační náklady na provede
ní stavby, pokud jsou požadovány v ZDP-D.

b) Technická zpráva:

ba) popis staveniště t.j. poloha stavby, situační 
a výškové zaměření, ochranná pásma, chráně
né území, požadavky na odstranění staveb, 
přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení 
dřevin;

bb) zhodnocení provedených průzkumů;

bc) popis technického řešení stavby;

bd) energetická bilance potřeb při realizaci;

be) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho 
ochrany;

bf) statický výpočet v případě mimořádných 
okolností (malé krytí, poddolované území, 
apod.).

10.C3.3.3.2 Výkresová část;

a) situační řešení v měřítku 1:1000,1:500 nebo men
ším dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších 
vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající 
schopností. V situaci musí být jednoznačně zřej
má poloha stavby a veškeré koordinační vazby,
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přeložky inženýrských sítí, rušení a bourání ob
jektů kácení dřevin , ochranná pásma;

b) podélný profil v měřítku odpovídající situaci;

c) příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace 
nebo vlastního technického řešení;

d) příčný řez uložení potrubí;

e) PO V obsahující:

- popis technologie výstavby,
- zábor území,
- rozsah zařízení staveniště,
- harmonogram postupu práce a to i ve vztahu 

k ostatním podzhotovitelům celé stavby.

10.C3.4 Dokumentace pro zadání stavby

10.C3.4.1 Podklady:

a) vodohospodářské rozhodnutí;

b) stavební povolení;

c) dokumentace pro stavební povolení;

d) zvláštní požadavky objednatele na zpracování 
DZS

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D

10.C3.4.2 Obsah DZS

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace doplnění DSP o výkresy a podrobnosti, které 
umožní sestavit soupis prací a dodávek, zejména:

a) kladečský plán a soupis tvarovek a armatur;

b) výkresy objektů na vodovodu (redukční šachty, 
vodoměmé šachty);

c) soupis prací;

d) požadavky na zpracování RDS zhotovitelem stav
by.

10.C4 KONTROLA DOKUMENTACE

10.C4.1 Kontrolní systém zpracovatele doku
mentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, zpracovatel dokumen
tace provede kontrolu dokumentace v souladu s poža
davky oddílu 1.6 a pododdílů 1.13.1 kapitoly 1TKP-D.

10.C4.2 Kontrola objednatele z průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, v průběhu zpracování 
dokumentace provádí objednatel kontrolu dokumentace 
v souladu s požadavky pododdílů 1.6.2 a 1.13.2 kapitoly 
1 TKP-D.

10.C4.3 Kontrola předané dokumentace ob
jednatelem

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, objednatel provádí 
kontrolu předané dokumentace v souladu s požadavky 
pododdílů 1.13.3 kapitoly 1 TKP-D.

10.C5 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE

10.C5.1 Proces odsouhlasení v průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D žádná další specifika, probíhá 
v průběhu zpracování dokumentace proces odsouhlase
ní dokumentace v souladu s požadavky oddílu 1.15 ka
pitoly 1 TKP-D.

Dokumentace bude projednána a odsouhlasena správci 
zařízení dotčených stavbou.

10.C5.2 Převzetí zhotovené dokumentace
Převzetí zhotovené dokumentace se provede v souladu 
s požadavky oddílu 1.16 kapitoly 1 TKP-D.

10.C6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

10.C6.1 Technické normy
Označení Název Rok účinnosti

nebo vydání
ČSN01 3462 Výkresy vodovodu 1994
ČSN03 8350 Požadavky na protikorozní 

ochranu úložných zařízení
1996

ČSN73 6510 Základní vodohospodářské náz
vosloví

1985

ČSN73 6615 Jímání podzemní vody 1981
ČSN73 6505 Sdružené trasy městských vede

ní technického vybavení
1994

ČSN 13 0009 Potrubí a armatury. Jmenovité 
tlaky

1986

ČSN13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité 
tlaky a přetlak

1990

ČSN13 0015 Potrubí a armatury. Jmenovité 
světlosti

1990

ČSN 13 0020 Potrubí. Technické předpisy 1971
ČSN13 0072 Potrubí. Označování potrubí 1991
ČSN 13 1000 Přírubové spoje potrubí 1969
ČSN 13 1005 Potrubí ocelové 1991
ČSN 13 1022 Potrubí svařované 1986
ČSN 13 2000

ČSN13 2100

Litinové tlakové trouby a tva
rovky

1978

Rúry a tvarovky zo sivej liatiny 1985
ČSN75 0150 Vodní hospodářství. Názvosloví 1994

vodárenství
ČSN75 5401 Vodárenstvo 1989
ČSN75 5402 Vodárenstvo. Výstavba vodo

vodných potrubí
1989
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ČSN75

ČSN75

ČSN01

ČSNOl

ČSN73
ČSN73

ČSN75

ČSNOl

ČSN73

ČSN73

ČSN73

ČSN73

ČSN73
ČSNOl
ČSN73

5630 Podchody vodovodního potrubí 
pod železnicí a silniční komuni
kací

1988

5911 Tlakové zkoušky vodovodního 
a závlahového potrubí

1995

3460 Výkresy inženýrských staveb. 
Společné požadavky na výkresy 
inž. Staveb

1986

3462 Výkresy vodovodu 1994

3050 Zemní práce 1987
6005 Prostorová úprava vedení tech

nického vybavení
1995

0150 Vedení hospodářství. Názvoslo
ví vodárenství

1994

3466 Výkresy pozemních komunikací 1997
6100 Názvosloví silničních komuni

kací
1984

6101 Projektování silnic a dálnic 1986

6102 Projektování křižovatek na sil
ničních komunikacích

1995

61 U) Projektování místních komuni
kací

1987

6114 Vozovky pozemních komunikací 1995
3460 Výkresy inženýrských staveb 1986
6201 Projektování mostních objektů 1995

10.C6.2 Technické předpisy a podklady
Typizační směrnice - Uložení vodovodního potrubí 

z PVC a PE v zemi - účin
nost 1979

Pokyny pro projektování vodovodních shybek - HDP 
1973

Typový podklad - armaturní šachty na vodovodní síti 
monolitické - HDP Praha 
1983

Typizační směrnice - uložení vodovodního potrubí 
z PVC a PE - HYCO 1977

Pro projektování v Praze Pravidla pro navrhování vo
dárenských zařízení Praž
ských vodáren 1989

Vzorové listy staveb pozemních komunikací - MDČR 
- VL1, VL2,VL3, VL4, 1995

Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod 
pozemními komunikacemi, 
STÚ Praha, 1993

10.C6.3 Právní předpisy
Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Zákon č.l 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a staveb
ním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcí vyhlášky

Zákon ČNR č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ži
votní. prostředí

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona č.
135/94 Sb.

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) ve 
znění pozdějších předpisů

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zá
kon o pozemních komunika
cích

Část 10.D PLYNOVOD

10.D1 VŠEOBECNĚ

Předmětem části D TKP-D kapitoly 10 jsou nízkotlaké, 
středotlaké či vysokotlaké plynovody, které se jakým
koli způsobem dotýkají silničních pozemků.

Vysokotlaké plynovody plní v našich podmínkách 
funkci dálkové přepravy plynu a jejich poloha je určena 
vzdáleností od pozemních komunikací daných ČSN 
38 6410. Toto je i funkcí plynovodů s velmi vysokým 
tlakem.

Středotlaké síti přísluší úkol distribuční, který v součas
né době v našich podmínkách začíná převládat. Nízko
tlaké rozvody jsou nahrazovány v současné době 
středotlakými a nově budované distribuční systémy jsou 
prakticky výhradně na bázi středotlakého plynu, neboť 
regulace tlaku plynuje technicky i ekonomicky snadno 
řešitelná.

10.D2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA 
NÁVRH

Uložení plynovodů ve vztahu k pozemním komunika
cím je specifikováno v zákoně č. 13/97 Sb. a to v § 36 
odst. 3 a vyhlášce č. 104/1997 Sb. a v ČSN 38 6410, 
38 6413,38 6450,73 6201, směrnici STÚ a dalších uve
dených v oddílu 10.D6 této části TKP-D 10.

Umístění plynovodu v zastavěném území je řešeno 
v odst. 4 § 36 zákona č. 13/1997 Sb. a vlastní poloha je 
dána ČSN 73 6005.

Přitom při návrhu plynovodu je třeba dodržovat ochran
ná a bezpečnostní pásma daná zákonem č. 222/1994 Sb.
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10.D3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 

DOKUMENTACE

10.D3.1 Studie

10.D3.1.1 Podklady:

a) záměr objednatele;

b) rozsah řešeného území;

c) situační podklady;

d) navazující investice;

e) územně plánovací dokumentace;

f) zvláštní požadavky objednatele na vypracování ST.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.D3.1.2 Koordinace

V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokla
dem dalšího ekonomického řešení. Z koordinace jednot
livých vedení a jejich základní vazby na okolí vychází 
závěr řešení důležitý zvláště pro rozhodnutí o uložení do 
společné trasy. Koordinace se provádí v rozsahu pod
kladů, které jsou v úrovni studie k dispozici a pro potře
by určené studie.

10.D3.1.3 Obsah studie

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje stu
die:

a) Písemná část:

aa) souhrnný přehled všech řešených variant;

ab) zdůvodnění jednotlivých variant;

ac) materiálové vstupy;

ad) vnější souvislosti;
ae) popis vlastního technického řešení a jeho zdů

vodnění;
af) postup a podmínky dalšího projekčního pro

cesu;
ag) finanční a ekonomická analýza.

b) Výkresová část:

ba) situace trasy;

bb) varianty řešení.

10.D3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí

V této dokumentaci musí být přesně určena trasa vede
ní tak, aby bylo možno přesně identifikovat jednotlivé 
dotčené pozemky a to s definitivní platností, neměnné 
ve všech dalších stupních dokumentace.

10.D3.2.1 Podklady

a) situace katastrální mapy se zakreslením stávající 
i nově navržené zástavby;

b) napojovací bod;

c) místo spotřeby;

d) geotechnický průzkum z archivních materiálů;

e) studie pokud byla zpracována nebo podklady uve
dené v pododdílu 10.D3.1.1;

f) zvláštní požadavky objednatele na zpracování 
DÚR.

Podklady,které zajišťuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.D3.2.2 Koordinace

Trasu plynovodu třeba zkoordinovat se všemi ostatními 
podzemními i nadzemními objekty tak, aby byl zajištěn 
bezpečný a dostatečný prostor pro všechna potřebná za
řízení ve smyslu ČSN 73 6005.

10.D3.2.3 Obsah dokumentace

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.D3.2.3.1 Písemná část:

a) Průvodní zpráva obsahuje:

aa) identifikační údaje stavebníka( objednatele) 
a zhotovitele dokumentace;

ab) předmět územního rozhodnutí se stručnou 
charakteristikou území, způsobu jeho dosa
vadního využití a navrhovaých opatření 
v území;

ac) údaje o souladu návrhu s územně plánovací 
dokumentací a způsobu splnění požadavků 
dotčených orgánů územního plánování, opat
řených před zahájením územního řízení;

ad) způsob splnění požadavků orgánů státní sprá
vy, opatřených podle zvláštních předpisů před 
zahájením územního řízení.

b) Technická zpráva obsahuje:

ba) stručný popis stavby;

bb) účel funkcí jednotlivých stavebních objektů;

bc) stručný popis předkládaného stavebně- 
-technického řešení včetně zdůvodnění;

bd) vyhodnocení geotechnických a hydrogeolo
gických podmínek;

be) popis ochranných pásem a chráněných území 
dotčených výstavbou;

bf) rozsah a uspořádání staveniště;

bg) požadavky na odstranění staveb, bourací prá
ce a kácení dřevin;

bh) zábor zemědělského a lesního půdního fondu 
v ha s rozlišením záboru do 1 roku, dočasného 
a trvalého záboru.

bi) územně-technické podmínky a koordinace 
s ostatními subsystémy technické infrastruk
tury, nutné přeložky inženýrských sítí a ome
zení existujícího provozu;

bj) podmíněné nebo vyvolané investice, bilance 
zemních prací, deponie, požadavky na koneč
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né úpravy území, vegetační úpravy a jiné 
úpravy nezastavěných ploch;

bk) celková bilance výpočtu potřeby plynu;
bl) nutné energetické zabezpečení při výstavbě;

bm) popis zajištění ochrany životního prostředí, 
ochrany zvláštních a jiných zájmů, zejména 
řešení vlivu stavby na zdraví a na životní pros
tředí včetně odstranění nebo snížení negativ
ních účinků ve smyslu zák. ČNR č. 244/1992 

Sb.;
bn) základní údaje o předpokládaném průběhu 

stavby.

10.D3.2.3.2 Výkresová část:

a) situační výkres současného stavu území na pod
kladu katastrální mapy se zakreslením předmětu 
územního rozhodnutí, jeho polohy s vyznačením 
vazeb na okolí a ochranných pásem. V případě 
potřeby i situace širších vztahů. Zakreslení záboru 
zemědělského a lesního půdního fondu;

b) situace vlastního plynovodu se zakreslením sta
veb určených k likvidaci a všemi inženýrskými sí
těmi v okolí. Měřítko 1:1000, 1:500 nebo menší 
s dostatečnou vypovídající schopností;

c) koordinační situace;

d) vzorový příčný řez;

e) přehledný podélný profil.

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připo
mínky účastníků řízení včetně dotčených státních orgá
nů, které zhotovitel obdržel v průběhu zpracování, příp.
vysvětleny, proč nejsou zapracovány.

10.D3.2.3.3 Doklady

a) vyjádření správce pozemní komunikace, plyno
vodu a správců dotčených sítí a dotčených orgánů 
státní správy;

b) společné stanovisko objednatele a zhotovitele 
k připomínkám.

10.D3.2.3.4 Záborový elaborát

a) Písemná část:

aa) výpis z katastru nemovitostí dotčených poze
mků s uvedením vlastnických a jiných práv 
(věcná břemena, nájmy apod.);

ab) seznam a adresy známých účastníků řízení ve 
vztahu k záboru pozemků.

b) Výkresová část:

ba) zakreslení stavby do katastrální mapy včetně 
dočasných i trvalých záborů;

bb) katastrální mapa s označenými čísly parcel 
dotčených stavbou.

10.D3.3 Dokumentace pro stavební povolení

10.D3.3.1 Podklady

a) rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DUR;

b) trasa komunikace;

c) podélný profil komunikace;

d) příčné řezy komunikace;

e) ostatní vedení technické infrastruktury v komuni
kace určené polohově i výškově;

f) podrobný geotechnický a hydrogeologický prů
zkum;

g) zvláštní požadavky objednatele na DSP.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.D3.3.2 Koordinace

Navrhovaný plynovod bude zkoordinován s pozemní 
komunikací a všemi ostatními investicemi stávajícími 
i nově navrhovanými.Všechna vedení musí splňovat 
ČSN 73 6005.

10.D3.3.3 Obsah a rozsah dokumentace

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.D3.3.3.1 Písemná část:

a) Průvodní zpráva:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 
a zhotovitele dokumentace;

ab) druh, účel a místo stavby;

ac) seznam a adresy účastníků stavebního řízení;

ad) údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umís
tění stavby;

ae) způsob provedení stavby;

af) předpokládaná doba výstavby;

ag) soupis prací a orientační náklady na provede
ní stavby, pokud jsou požadovány v ZDP-D.

b) Technická zpráva:

ba) popis staveniště t.j. poloha stavby, situační 
a výškové zaměření, ochranná pásma, chráně
né území, požadavky na odstranění staveb, 
přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení 
dřevin;

bb) zhodnocení provedených průzkumů;

bc) popis technického řešení stavby a jeho zdů
vodnění;

bd) výpočet potřeby plynu;

be) ověření nadimenzovaných profilů;

bf) energetická bilance potřeb při realizaci;

bg) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho 
ochrany.
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10.D3.3.3.2 Výkresová část

a) situační řešení v měřítku 1:1000, 1:500 nebo men
ším dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších 
vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající 
schopností. V situaci musí být jednoznačně zřej
má poloha stavby a veškeré koordinační vazby, 
přeložky inženýrských sítí, rušení a bourání ob
jektů kácení dřevin, ochranná pásma;

b) podélný profil v měřítku odpovídající situaci;

c) příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace 
nebo vlastního technického řešení;

d) příčný řez uložení potrubí;

e) výkresy ostatních objektů na trase;

f) statický výpočet v případě mimořádných okolnos
tí, (malé krytí, poddolované území, apod.);

g) POV obsahující:

- popis technologie výstavby,
- zábor území pro zařízení staveniště,
- rozsah zařízení staveniště,
- harmonogram postupu práce a to i ve vztahu 

k ostatním podzhotovitelům celé stavby.

10.D3.4 Dokumentace pro zadání stavby

10.D3.4.1 Podklady:

a) stavební povolení;

b) dokumentace pro stavební povolení;

c) zvláštní požadavky objednatele napod.robnosti 
zpracování DZS.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.D3.4.2 Obsah DZS

Nestanoví -ii objednatel v ZDP - D jinak, obsahuje do
kumentace doplnění DSP o výkresy a podrobnosti, které 
umožní sestavit soupis prací a dodávek, zejména:

a) výkresy objektů na plynovodu;

b) soupis prací;

c) požadavky na zpracování RDS zhotovitelem stavby.

10.D4 KONTROLA DOKUMENTACE

10.D4.1 Kontrolní systém zpracovatele doku
mentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, zpracovatel dokumen
tace provede kontrolu dokumentace v souladu s poža
davky oddílu 1.6 a pododdílů 1.13.1 kapitoly 1 TKP-D.

10.D4.2 Kontrola objednatele v průběhu 
zpracování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, v průběhu zpracování 
dokumentace provádí objednatel kontrolu dokumentace

v souladu s požadavky pododdílů 1.6.2 a 1.13.2 kapitoly 
1 TKP-D.

10.D4.3 Kontrola předané dokumentace ob
jednatelem

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, objednatel provádí 
kontrolu předané dokumentace v souladu s požadavky 
pododdílů 1.13.3 kapitoly 1 TKP-D.

10.D5 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE

10.D5.1 Proces odsouhlasení v průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D žádná další specifika, probíhá 
v průběhu zpracování dokumentace proces odsouhlase
ní dokumentace v souladu s požadavky oddílu 1.15 ka
pitoly 1 TKP-D.

Dokumentace bude odsouhlasena správci zařízení dot
čených stavbou a orgány příslušnými z hlediska bezpeč
nosti práce a technických zařízení.

10.D5.2 Převzetí zhotovené dokumentace
Převzetí zhotovené dokumentace se provede v souladu 
s ožadavky oddílu 1.16 kapitoly 1 TKP-D.

10.D6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

10.D6.1. Technické normy

Označení Název Rok účinnosti
nebo vydání

ČSN01 3460 Výkresy i inženýrských staveb 1986
ČSN01 3464 Výkresy vnějšího plynovodu 1988
ČSN01 3466 Výkresy pozemních komunikací 1997
ČSN01 3502 Výkresy potrubí 1986
ČSN38 6400 Názvosloví a zkratky v plyná

renství
1987

ČSN38 6420 Průmyslové plynovody 1983
ČSN38 6450 Uložení plynového potrubí 

v ocelové chráničce
1986

ČSN38 6410 Plynovody a přípojky s vyso
kým a velmi vysokým tlakem

1982

ČSN 38 6413 Plynovody a přípojky s nízkým 
a středním tlakem

1990

ČSN38 6462 Rozvod a použití propan-butan 1977
ČSN03 8350 Požadavky na protikorozní 

ochranu úložných zařízení
1996

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité 1990

ČSN 13 0020
tlaky a pracovní stupně

Potrubí. Technické předpisy 1971
ČSN13 0015 Potrubí a armatury 1990
ČSN 13 0072 Označování potrubí podle pro

vozní tekutiny
1991

ČSN42 0022 Asfaltová izolace trubek 1977
ČSN73 3050 Zemní práce 1986
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ČSN73 6005

ČSN73 6100

ČSN73 6101 
ČSN73 6102

ČSN73 6110

ČSN73 6114

ČSN73 6201

Prostorová úprava vedení těch- 1994 
nického vybavení
Názvosloví silničních komuni- 1984 
kácí
Projektování silnic a dálnic 1986 
Projektování křižovatek na sil- 1995 
ničních komunikacích 
Projektování místních komuni- 1987 
kácí
Vozovky pozemních komunika- 1995 
cí
Projektování mostních objektů 1995

10.D6.2 Technické předpisy a podklady
Vzorové listy staveb pozemních komunikací - MDČR 

- VL1, VL2, VL3, VL4, 
1995

Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod 
pozemními komunikacemi, 
STÚ Praha 1993

Katalog vozovek pozemních komunikací-technické 
podmínky TP 78, ČVUT 
1995

10.D6.3 Právní předpisy
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se ur

čují vybraná plynová zaříze
ní, které mění a doplňuje 
vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 
554/90 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce 
a těch. zařízení při staveb
ních pracích

Zákon 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o vý
konu správy v energetických 
odvětvích a ostatní energe
tické inspekce

Zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití
topných plynů (plynárenský 
zákon)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb
ním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcí vyhlášky

Zákon ČNR č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ži

votní prostředí

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona 
č. 135/94 Sb.

Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a vý
konu státní správy v energe
tických odvětvích a o Státní 
energetické inspekci (ener
getický zákon )

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zá
kon o pozemních komunika
cích

Část 10.E TEPLOVOD, HORKOVOD

10.E1 VŠEOBECNĚ

Předmětem části 10.E kapitoly 10 TKP-D jsou vedení 
tepelného zařízení a to podzemní i nadzemní.Teplovody 
jako zařízení na rozvod topného media mohou být ulo
ženy v umělém tělese - kanále a to průchozím, průlez- 
ném nebo neprůlezném nebo v tzv. bezkanálovém 
uložení nebo jako nadzemní vedení v zaizolo váném pot
rubí.

Uložení v umělém tělese předpokládá jednak vlastní ka
nál a dále šachty, kde jsou uloženy armatury. Bezkaná- 
lové uložení potrubí je uložení v továrně 
předizolovaného potrubí do země.

Pouze průchozí kanál umožňuje pravidelné kontroly 
stavu potrubí a tedy i preventivní opravu potrubí. U os
tatních typů uložení je předpoklad většího nebo menšího 
zásahu do komunikace.

10.E2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA 
NÁVRH

Situování teplovodů dle zákona č. 13/1997 Sb. dle § 36 
odst.3 má být mimo silniční pozemek; nelze-li jinak po

tom je možno je umístit do silničního pomocného poze
mku. V zastavěné části dle § 36odst. 4 zákon č. 13/1997 
Sb. a ČSN 73 6005,ČSN 38 3350,ČSN 38 3360, ČSN 
EN 253, ČSN 448, ČSN 488 a ČSN 489. Ukládání na 
mostních konstrukcích se řídí ČSN 73 6201. Dále platí 
směrnice STÚ a další předpisy uvedené v oddílu 10.E6 
této části TKP-D 10.

10.E3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 

DOKUMENTACE

10.E3.1 Studie

10.E3.1.1 Podklady:

a) záměr objednatele;

b) rozsah řešeného území;

c) situační podklady;

d) navazující investice;

e) územně plánovací dokumentace;

f) zvláštní požadavky objednatele na zpracování studie.
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10.E3.1.2 Koordinace

V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokla
dem dalšího ekonomického řešení. Z koordinace jednot
livých vedení a jejich základní vazby na okolí vychází 
důležitý závěr řešení. Koordinace se provádí v rozsahu 
podkladů, které jsou v úrovni studie k dispozici a pro 
potřeby určené studie.

10.E3.1.3 Obsah studie

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

a) Písemná část:

aa) souhrnný přehled všech variant;
ab) zdůvodnění výběru varianty;

ac) materiálové vstupy;

ad) vnější souvislosti;

ae) popis vlastního technického řešení a jeho zdů
vodnění;

af) postup a podmínky dalšího projekčního pro
cesu;

ag) finanční a ekonomická analýza.

b) Výkresová část:

ba) situace trasy;

bb) koordinační řezy;

bc) varianty řešení.

10.E3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí

V této dokumentaci musí být přesně určena trasa vedení 
tak, aby tyto možno přesně identifikovat jednotlivé dot
čené pozemky a to s definitivní platností, neměnou ve 
všech dalších stupních dokumentace.

10.E3.2.1 Podklady:

a) požadovaný rozsah řešení;

b) výchozí a konečný bod tepelné sítě;

c) situační a výškové řešení;

d) geotechnický a hydrogeologický průzkum z ar
chivních materiálů;

e) studie pokud byla zpracována, v opačném případě 
podklady podle 10.E3.1.1;

f) zvláštní požadavky objednatele na zpracování
DÚR.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.E3.2.2 Koordinace

Trasu teplovodní sítě je třeba navrhnout tak, aby byla 
přizpůsobena ostatním podzemním i nadzemním vede
ním v daném prostoru a to tak, aby všechna tato zařízení 
mohla plnit funkci na ně kladené. Příčné uspořádání

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

musí odpovídat, ve vztahu k ostatním sítím, podmínkám
ČSN 73 6005.

10.E3.2.3 Obsah dokumentace

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.E3.2.3.1 Písemná část:

a) Průvodní zpráva:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 
a zhotovitele dokumentace;

ab) předmět územního rozhodnutí se stručnou 
charakteristikou území, způsobu jeho dosa
vadního využití a navrhovaných opatření 
v území;

ac) údaje o souladu návrhu s územně plánovací 
dokumentací a způsobu splnění požadavků 
dotčených orgánů územního plánování, opat
řených před zahájením územního řízení;

ad) způsob splnění požadavků orgánů státní sprá
vy, opatřených podle zvláštních předpisů před 
zahájením územního řízení.

b) Technická zpráva:

ba) stručný popis stavby;
bb) účel funkcí jednotlivých stavebních objektů;

bc) stručný popis předkládaného stavebně- 
-technického řešení a jeho zdůvodnění;

bd) vyhodnocení geotechnických a hydrogeolo
gických podmínek;

be) popis ochranných pásem a chráněných území 
dotčených výstavbou;

bf) rozsah a uspořádání staveniště;

bg) požadavky na odstranění staveb, bourací prá
ce a kácení dřevin;

bh) zábor zemědělského a lesního půdního fondu 
v ha s rozlišením záboru do 1 roku, dočasného 
a trvalého záboru;

bi) územně-technické podmínky a koordinace 
s ostatními subsystémy technické infrastruk
tury, nutné přeložky inženýrských sítí a ome
zení existujícího provozu;

bj) podmíněné nebo vyvolané investice, bilance 
zemních prací, deponie, požadavky na koneč
né úpravy území, vegetační a jiné úpravy ne
zastavěných ploch;

bk) celková bilance potřeby tepla;

bl) nutné energetické zabezpečení při výstavbě;

bm) popis zajištění ochrany životního prostředí, 
ochrany zvláštních a jiných zájmů, zejména 
řešení vlivu stavby na zdraví a na životní 
prostředí včetně odstranění nebo snížení ne
gativních účinků ve smyslu zák ČNR č. 
244/1992 Sb.

bn) základní údaje o předpokládaném průběhu 
stavby.
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10.E3.2.3.2 Výkresová část

a) situační výkres současného stavu území na pod
kladu katastrální mapy se zakreslením předmětu 
územního rozhodntí, jeho polohy s vyznačením 
vazeb na okolí a ochranných pásem. V případě 
potřeby i situace širších vztahů. Zakreslení záboru 
zemědělského a lesního půdního fondu;

b) situace vlastní tepelné sítě se zakreslením staveb 
určených k likvidaci a všemi inženýrskými sítěmi 
v okolí. Měřítko 1:1000, 1:500 nebo menší s dos
tatečnou vypovídající schopností;

c) koordinační situace;

d) přehledný podélný profil;

e) vzorový příčný řez.

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připo
mínky účastníků řízení, které zhotovitel obdržel v prů
běhu zpracování, případně vysvětleno, proč nejsou 
akceptovány.

10.E3.2.3.3 Doklady

a) vyjádření správce teplovodu a komunikace 
a správců ostatních dotčených sítí a dotčených or
gánů státní správy;

b) společné stanovisko objednatele a zhotovitele 
k připomínkám.

10.E3.2.3.3 Záborový elaborát

a) Písemná část:

aa) výpis z katastru nemovitostí dotčených poze
mků s uvedením vlastnických a jiných práv 
(věcná břemena, nájmy apod.);

ab) seznam a adresy známých účastníků řízení ve 
vztahu k záboru pozemků.

b) Výkresová část:

ba) zakreslení stavby do katastrální mapy včetně 
dočasných i trvalých záborů;

bb) katastrální mapa s označenými čísly parcel 
stavbou dotčených.

10.E3.3 Dokumentace pro stavební povolení

10.E3.3.1 Podklady:
a) rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DÚR;

t

b) trasa komunikace;

c) podélný profil komunikace;

d) příčné řezy komunikace;

e) ostatní vedení technické infrastruktury v komuni
kace dané polohově i výškově;

f) podrobný geotechnický a hydrogeologický vý
zkum;

g) zvláštní požadavky objednatele na zpracování 
DSP.

10.E3.3.2 Koordinace

Situačně a v jednotlivých řezech je třeba zkreslit všech
na zařízení v komunikaci uložených a zkoordinovat je 
dle požadavku ČSN 73 6005 případně tak, aby je bylo 
možno provozovat a opravovat.

10.E3.3.3 Obsah a rozsah dokumentace

Nestanoví-li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.E3.3.3.1 Písemná část:

a) Průvodní zpráva:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 
a zhotovitele dokumentace;

ab) druh, účel a místo stavby;
ac) seznam a adresy účastníků stavebního řízení;

ad) údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umís
tění stavby;

ae) způsob provedení stavby;

af) předpokládaná doba výstavby;

ag) soupis prací a orientační náklady na provede
ní stavby, pokud je požadován v ZDP-D.

b) Technická zpráva:

ba) popis staveniště t.j. poloha stavby, situační 
a výškové zaměření, ochranná pásma, chráně
né území, požadavky na odstranění staveb, 
přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení 
dřevin;

bb) zhodnocení provedených průzkumů;

bc) popis technického řešení stavby a jeho zdů
vodnění;

bd) bilance potřeby tepla;

be) nadimenzování vedení;

bf) energetická bilance potřeb při realizaci;

bg) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho 
ochrany.

10.E3.3.3.2 Výkresová část

a) situační řešení v měřítku 1:1000,1:500 nebo men
ším dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších 
vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající 
schopností. V situaci musí být jednoznačně zřej
má poloha stavby a veškeré koordinační vazby, 
přeložky inženýrských sítí, rušení a bourání ob
jektů kácení dřevin, ochranná pásma;

b) podélný profil v měřítku odpovídající situaci;

c) příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace 
nebo vlastního technického řešení;

d) příčný řez uložení potrubí;

e) výkres objektů;

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.
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f) statický výpočet v případě mimořádných okolnos
tí, (malé krytí, poddolované území, apod.)

g) PO V obsahující:

- popis technologie výstavby,
- zábor území,
- rozsah zařízení staveniště,
- harmonogram postupu práce a to i ve vztahu 

k ostatním podzhotovitelům celé stavby.

10.E3.4 Dokumentace pro zadaní stavby

10.E3.4.1 Podklady:

a) stavební povolení;

b) dokumentace pro stavební povolení;

c) zvláštní požadavky objednatele na zpracování 
DZS.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.E3.4.2 Obsah DZS

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace doplnění DSP o výkresy a podrobnosti, které 
umožní sestavit soupis prací a dodávek, zejména:

a) kladečský plán a soupis tvarovek a armatur;

b) výkresy objektů; v případě použití kanálu výpis 
prefabrikátů případně výkresy výztuže u použití 
betonových kanálů a šachet;

c) soupis materiálu a prací;

d) požadavky na zpracování RDS zhotovitelem 
stavby.

10.E4 KONTROLA DOKUMENTACE

10.E4.1 Kontrolní systém dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, zpracovatel dokumen
tace provede kontrolu dokumentace v souladu s poža
davky oddílu 1.6 apododdílu 1.13.1 kapitoly 1TKP-D.

10.E4.2 Kontrola objednatele v průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, v průběhu zpracování 
dokumentace provádí objednatel kontrolu dokumentace 
v souladu s požadavky pododdílů 1.6.2 a 1.13.2 kapitoly 
1 TKP-D.

10.E4.3 Kontrola předané dokumentace ob
jednatelem

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, objednatel provádí 
kontrolu předané dokumentace v souladu s požadavky 
pododdílů 1.13.3 kapitoly 1 TKP-D.

10.E5 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE

10.E5.1 Proces odsouhlasení v průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D žádná další specifika, probíhá 
v průběhu zpracování dokumentace proces odsouhlase
ní dokumentace v souladu s požadavky oddílu 1.15 ka
pitoly 1 TKP-D.

Dokumentace bude odsouhlasena správci zařízení dot
čených stavbou PK.

10.E5.2 Převzetí zhotovené dokumentace
Pokud neurčuje ZDP-D jinak, probíhá převzetí zhoto
vení dokumentace v souladu s požadavky oddílu 1.16 
kapitoly 1 TKP-D.

10.E6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

10.E6.1 Technické normy

Označení Název Rok účinnosti
nebo vydání

ČSN38 3350 Zásobování teplem. Všeobecné 
zásady

1988

ČSN38 3360 Tepelné sítě. Strojní a stavební 
část - projektování

1988

ČSN38 3365 Tepelné sítě. Provádění, mon
táž, zkoušení a předávání do 
provozu

1984

ČSN EN 253 Bezkanálové sdružené kon
strukce vodních tepelných sítí

1996

ČSN EN 448 Bezkanálové sdružené kon
strukce vodních tepelných sítí. 
Sdružené tvarovky

1996

ČSN EN 488 Bezkanálové sdružené kon
strukce vodních tepelných sítí. 
Uzavírací armatury pro ocelové 
teplonosné trubky

1996

ČSN EN 489 Bezkanálové sdružené kon
strukce vodních tepelných sítí. 
Spojky pro ocelové teplo nosné 
trubky

1996

ČSN73 6005 Prostorové uspořádání sítí tech
nického vybavení

1994

ČSN03 8350 Požadavky na protikorozní 
ochranu úložných zařízení

1996

ČSN73 7505 Sdružené trasy městských vede
ní technického vybavení

1994

ČSN73 6006 Označovanie podzemných ve
dení výstražnými fóliami

1991

ČSN01 1300 Zákonné měřicí jednotky 1988
ČSN01 3502 Výkresy potrubí. Značky pro 

kreslení potrubí
1986

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité 
tlaky a pracovní přetlaky

1990

ČSN13 0015 Potrubí a armatury. Jmenovité 
světlosti

1990

28



ČSN 13 0020 Potrubí. Technické předpisy 1971 ČSN42 5716

ČSN 13 1000 Přírubové spoje potrubí. Příru- 1968 
by. Přehled

ČSN42 5738ČSN13 1005 Potrubí a armatury. Příruby oce-1991 
lové. Technické předpisy

ČSN 13 1010 Potrubí a armatury. Výpočet 1992
pevnosti součástí potrubí kruho
vého průřezu

ČSN42 5750

ČSN72 1001ČSN 13 1022 Potrubí. Svařované a bezešvé 1986 
trubky z ocelí třídy 17 pro pot
rubí. Konstrukční požadavky ČSN72 3000

ČSN 13 1030 Potrubí. Bezešvé ocelové trubky 1991 
pro potrubí PN 40 až PN 250

ČSN73 0035ČSN 13 1060 Potrubí a armatury. Kovové pří- 1985
ruby. Připojovací rozměry ČSN73 0037

ČSN 13 1061 Potrubí a armatury. Kovové pří- 1985 
ruby. Tvary a rozměry těsnících 
ploch

ČSN73 0212

ČSN 13 2754 Potrubí. Vlnové kompenzátory 1977 
osové ČSN73 0802

ČSN 13 3000 Armatury průmyslové. Názvo- 1983 
šloví průmyslových armatur ČSN73 1001

ČSN 13 3005-1 Průmyslové armatury. Značení. 1994 
Čás 1: všeobecné technické po ČSN73 1002

žadavky ČSN73 1010
ČSN 13 3005-2 Průmyslové armatury. Značení 1995 

průmyslových armatur. Poža ČSN73 1101
davky na značení regulačních 
ventilů

ČSN73 1201

ČSN13 3020 Průmyslové armatury. Materiál 1993 
na hlavní součásti. Technické

ČSN73 1401

ČSN 13 3060-1
požadavky a podmínky použití
Armatury průmyslové. Technic-1989 
ké předpisy. Všeobecná ustano
vení

ČSN73 2001 
ČSN PEN V 
206
ČSN73 2480

ČSN 13 3080 Průmyslové armatury. Obtoky 1988
armatur ČSN73 2810

ČSN13 3701 Průmyslové armatury. Šoupát- 1980 
ka. Technické dodací předpisy

ČSN73 3050
ČSN34 1010 Elektrotechnické předpisy ČSN. 1966

Všeobecné předpisy pro ochra
nu před nebezpečným dotyko

ČSN73 6201

vým napětím ČSN73 6203

ČSN34 1050 Elektrotechnické předpisy ČSN. 1971 ČSN73 6205

Všeobecné předpisy pro ochra
nu před nebezpečným dotyko
vým napětím

ČSN73 6701

ČSN34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. 1970 
Předpisy pro ochranu před bles

ČSN73 6822

kem ČSN73 6100
ČSN38 2156 Kabelové kanály, šachty, mosty 1988 

a prostory ČSN73 6101
ČSN42 5710 Trubky ocelové závitové běžné. 1978 

Rozměry
ČSN73 6102

ČSN42 5715 Trubky ocelové bezešvé tvářené 1985 ČSN73 6110
za tepla. Rozměry

ČSN73 6114

Trubky ocelové bezešvé tvářené 1985 
za tepla s malými mezními 
úchylkami. Rozměry 
Trubky ocelové svařované se 1979 
šroubovicovým svárem. Rozmě
ry
Trubky bezešvé z ocelí třídy 17 1985 
tvářené za tepla. Rozměry 
Pomenovanie a opis hornin v in-1990 
žinierskej geologii
Výroba a kontrola betonových 1987 
stavebních dílců. Společná usta
novení
Zatížení stavebních konstrukcí 1988 
Zemní tlak na stavební kon- 1992 
strukce
Přesnost geometrických para- 1994 
metrů ve výstavbě. Navrhování 
přesnosti stavebních objektů 
Požární bezpečnost staveb. Spo- 1977 
léčná ustanovení
Zakládání staveb. Základová 1988 
půda pod plošnými základy 
Pilotové základy 1989
Názvosloví a značky pro zaklá- 1986 
dání staveb
Navrhování zděných konstrukcí 1981 
Navrhování betonových kon- 1988 
strukcí
Navrhování ocelových kon- 1998 
strukcí
Projektování betonových staveb 1972 

Provádění a kontrola betono
vých konstrukcí
Provádění a kontrola montova- 1994 
ných betonových konstrukcí 
Dřevěné stavební konstrukce. 1993 
Provádění
Zemné práce. Všeobecné ústa- 1987 
novenia
Projektování mostních objektů 1995 
Zatížení mostů 1987

Navrhování ocelových mostních 1987 
konstrukcí
Stokové siete a kanalizační pří- 1984 
pojky
Křížení a souběhy vedení a ko- 1982 
munikací s vodními toky 

Názvosloví silničních komuni- 1984 
kácí

Projektování silnic a dálnic 1986 

Projektování křižovatek na sil- 1995 
ničních komunikacích 

Projektování místních komuni- 1987 
kácí

Vozovky pozemních komunika- 1995 
cí
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ČSN01 3460 Výkresy inženýrských staveb 1986 
ČSN01 3466 Výkresy pozemních komunikací 1997 
ČSN01 3502 Značky pro kreslení potrubí 1986

10.E6.2 Technické předpisy a podklady

Typizační směrnice T-II-6/5a:01 „Navrhování a pro
vádění neprůlezných kanálů 
tepelných sítí“, publikace 
GPč.102

Typový podklad „Prefabrikované prvky tvaru ,U‘ pro 
energokanály“, publikace 
STÚ č.1447, arch.č. STÚ 

145-1252a

Dodatek typového podkladu „Prefabrikované prvky
tvaru ,U‘ pro energokanály“, 
arch.č. STÚ 1482

TPD Sigma Dolní Benešov /Moravskoslezská arma- 
turka a.s. Dolní Benešov/: 
Ucpávkové kompenzátory 
s dálkovou kontrolou a auto
matickým dotěsňováním pro 
tepelné sítě

Technické podmínky TP 208.1 - C-04/67 Válcovny 
trub - Chomutov

Vzorové listy staveb pozemních komunikací - MDČR 
- VL1.VL2, VL3, VL4. 1995

Část 10.F -

10.F1 VŠEOBECNĚ

Předmětem části 10.F kapitoly 10 TKP-D jsou elektric
ké kabely a venkovní vedení, která neslouží provozu po
zemních komunikací, avšak zasahují do jejich pozemků.

Umístění silnoproudých kabelů ve vztahu ke komunika
cím je dáno zákonem č. 13/97 Sb„ §32 a § 36 a je třeba 
respektovat ochranná pásma dle § 30 a 31.

Kabely v zastavěném území jsou ukládány do chodníků 
v pásu u čáry zastavění dle ČSN 73 6005. Křížení trasy 
s komunikací má být pokud možno kolmé a jejich počet 
co nejmenší; kabely budou uloženy vždy v chráničkách 
dle ČSN 34 1050, ČSN 34 1050 a ČSN 37 5054. Přechod 
kabelů na mostech je dán ČSN 73 6200.

Venkovní vedení v souběhu nebo křižující komunikaci 
musí splňovat veškeré požadavky na vzdálenosti vedení 
a stožárů od komunikace dle ČSN 33 3300, ČSN 33 3301 
a Směrnic STÚ.

Další předpisy jsou v oddílu 10.E6 této části TKP-D 10.

10.F2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA 
NÁVRH

Rozsah kabelových tras a venkovních vedení vyplývá 
z celkové koncepce řešení. Počet kabelů a jejich provoz
ní napětí je dán rozsahem akce a požadavkem hodnoty

Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod 
pozemními komunikacemi, 
STÚ Praha, 1993

10.E6.3 Právní předpisy
Zákon č. 222/1994 Sb„ o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy 
v nergetických odvětvích 
a o Státní energetické in
spekci

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon čís 50/1976 Sb., o územním plánování a sta
vebním řádu (stavební zá
kon) ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcí 
vyhlášky

Zákon ČNR č. 44/1992 Sb., o posuzování vlivů na ži
votní prostředí

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona č.
135/94 Sb.

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zá
kon o pozemních komunika
cích

přenášeného příkonu. Kabely jsou většinou plastového 
provedení s jádry AI, krytí kabelů v chodníku je rozdílné 
dle provozního napětí lkV až 220 kV v rozsahu 0,35 m 
až 1,3 m, pod vozovkou 1,0 m až 1,3 m s uložením kabe
lů do ochranných trub. Je nutno stanovit technologii pro
vádění přechodu komunikace - prekopem nebo 
protlakem bez přerušení provozu a narušení povrchu ko
munikace.

10.F3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 

DOKUMENTACE

10.F3.1 Studie

10.F3.1.1 Podklady:

a) záměr objednatele;

b) rozsah řešeného území;

c) situační podklady;

d) navazující investice;

e) územně plánovací dokumentace;

f) zvláštní požadavky objednatele na zpracování studie.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.
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10.F3.1.2 Koordinace

V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokla
dem dalšího ekonomického řešení. Z koordinace jednot
livých vedení a jejich základní vazby na okolí vychází 
závěr řešení důležitý zvláště pro rozhodnutí o uložení do 
sdružených tras. Koordinace se provádí v rozsahu pod
kladů, které jsou v úrovni studie k dispozici a pro potře
by určené studie.

10.F3.1.3 Obsah studie:

Nestanoví-li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

a) Písemná část:

aa) souhrnný přehled všech řešených variant;

ab) zdůvodnění jednotlivých variant;
ac) předběžný výpočet potřeby elektrické ener

gie;
ad) materiálové vstupy;
ae) vnější souvislosti;
af) popis vlastního technického řešení a jeho zdů

vodnění;
ag) postup a podmínky dalšího projekčního pro

cesu;
ah) finanční a ekonomická analýza.

b) Výkresová část:

ba) situace trasy;
bb) varianty řešení.

10.F3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí

V této dokumentaci musí být přesně určena trasa vedení 
tak, aby bylo možno přesně identifikovat jednotlivé dot
čené pozemky a to s definitivní platností, neměnné ve 
všech dalších stupních dokumentace.

10.F3.2.1 Podklady

a) rozsah řešeného území;

b) požadavky na kapacity;

c) výchozí a konečný bod rozvodu;

d) situační řešení;

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum z ar
chivních materiálů;

f) zvláštní požadavky objednatele na zpracování 
DÚR;

g) studie pokud byla zpracována nebo podklady dle 
pododdílu 10 F 3.1.1.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.F3.2.2 Koordinace
Vzhledem k předepsaným vzdálenostem od objektů 
a ostatních inženýrských sítí je třeba zajistit celkovou 
koordinaci, která zabezpečí prostor pro všechna nutná

zařízení v prostoru, který je pro tato vedení k dispozici 
a tím jistotu vyhovující trasy pro navrhované kabely 
a venkovní vedení.

10.F3.2.3 Obsah dokumentace

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.F3.2.3.1 Písemná část:

a) Průvodní zpráva:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 
a zhotovitele dokumentace;

ab) předmět rozhodnutí o umístění stavby se 
stručnou charakteristikou území, způsobu 
jeho dosavadního využití a navrhovaných 
opatření v území;

ac) údaje o souladu návrhu s územně plánovací 
dokumentací a způsobu splnění požadavků 
dotčených orgánů územního plánování, opat
řených před zahájením územního řízení;

ad) způsob splnění požadavků orgánů státní sprá
vy, opatřených podle zvláštních předpisů před 
zahájením územního řízení.

b) Technická zpráva:

ba) stručný popis stavby;
bb) účel funkcí jednotlivých objektů;

bc) stručný popis předkládaného technického ře
šení a jeho zdůvodnění;

bd) stanovení rozsahu a popis ochranných pásem 
a chráněných území dotčených výstavbou, 
důležité zejména v případě venkovního vede
ní;

be) rozsah a uspořádání staveniště;
bf) požadavky na odstranění staveb, bourací prá

ce a kácení dřevin;
bg) zábor zemědělského a lesního půdního fondu 

v ha s rozlišením záboru do 1 roku, dočasného 
a trvalého záboru;

bh) situování stožárů v případě venkovního vede
ní;

bi) umístění trafostanic a rozpínacích stanic;

bj) územně-technické podmínky a koordinace 
s ostatními subsystémy technické infrastruk
tury, nutné přeložky inženýrských sítí a ome
zení existujícího provozu;

bk) podmíněné nebo vyvolané investice, bilance 
zemních prací, deponie, požadavky na koneč
né úpravy území ajiné úpravy nezastavěných 
ploch;

bl) celková bilance potřeby elektrické energie;

bm) nutné energetické zabezpečení při výstavbě;

bn) popis zajištění ochrany životního prostředí, 
ochrany zvláštních a jiných zájmů, zejména 
řešení vlivu stavby na zdraví a na životní pros
tředí včetně odstranění nebo snížení negativ-
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nich účinků ve smyslu zák ČNR č. 244/1992 

Sb.;
bo) přehled a vyhodnocení geotechnických a hyd

rogeologických podmínek;
bp) základní údaje o předpokládaném průběhu 

stavby.

10.F3.2.3.2 Výkresová část

a) situační výkres současného stavu území na pod
kladu katastrální mapy se zakreslením předmětu 
rozhodnutí o umístění stavby, jeho polohy s vy
značením vazeb na okolí a ochranných pásem. 
V případě potřeby i situace širších vztahů. Zakres
lení záboru zemědělského a lesního půdního fon
du;

b) situace vlastních kabelů nebo venkovního vedení 
se zakreslením staveb určených k likvidaci a vše
mi inženýrskými sítěmi v okolí. Měřítko 1:1000, 
1:500 nebo menší s dostatečnou vypovídající 
schopností;

c) koordinační situace;

d) vzorový příčný řez.

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připo
mínky účastníků řízení, které zhotovitel obdržel v prů
běhu zpracování, případně vysvětleno, proč nejsou
akceptovány.

10.F3.2.3.3 Doklady:

a) vyjádření správce komunikace, správců inženýr
ských sítí a to jak navrhovaného silnoproudého 
vedení, tak i všech stavbou jakkoli dotčených 
správců a všech dotčených orgánů státní správy;

b) společné stanovisko zhotovitele a objednatele 
k připomínkám.

10.F3.2.3.4 Záborový elaborát:

a) Písemná část:

aa) výpis z katastru nemovitostí dotčených poze
mků s uvedením vlastnických a jiných práv 
(věcná břemena, nájmy apod.);

ab) seznam a adresy známých účastníků řízení.

b) Výkresová část:

ba) zakreslení stavby do katastrální mapy včetně 
dočasných i trvalých záborů;

bb) katastrální mapa s označenými čísly parcel 
stavbou dotčených.

10.F3.3 Dokumentace pro stavební povolení

10.F3.3.1 Podklady:

a) rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DUR;

b) upřesněný zastavovací plán;

c) osa a niveleta pozemní komunikace;

d) podrobný geotechnický a hydrogeologický prů
zkum;

e) zvláštní požadavky objednatele na zpracování 
DSP.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.F3.3.2 Koordinace

Prohloubení návrhu koordinace, zpracovaného v rámci 
DÚR.

10.F3.3.3 Obsah a rozsah dokumentace

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.F3.3.3.1 Písemná část:

a) Průvodní zpráva:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 
a zpracovatele;

ab) druh, účel a místo stavby;
ac) seznam a adresy účastníků stavebního řízení;

ad) údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umís
tění stavby;

ae) způsob provedení stavby;

af) předpokládaná doba výstavby;

ag) soupis prací a orientační náklady na provede
ní stavby, pokud jsou požadovány v ZDP-D.

b) Technická zpráva:

ba) popis staveniště poloha stavby, situační 
a výškové zaměření, ochranná pásma, chráně
né území, požadavky na odstranění staveb, 
přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení 
dřevin;

bb) zhodnocení provedených průzkumů;

bc) popis technického řešení stavby;

bd) výpočet spotřeby energie;

be) nadimezování kabelů a venkovního vedení;

bf) energetická bilance potřeb při realizaci;

bg) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho 
ochrany.

10.F3.3.3.2 Výkresová část:

a) situační řešení v měřítku 1:1000,1:500 nebo menším
dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších va
zeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající 
schopností. V situaci musí být jednoznačně zřej
má poloha stavby, u venkovního vedení poloha 
stožárů, přeložky inženýrských sítí, rušení a bou
rání objektů, kácení dřevin, ochranná pásma;

b) koordinační situace;

c) příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace 
nebo vlastního technického řešení;

d) POV obsahující:
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- popis technologie výstavby,
- zábor území,
- rozsah zařízení staveniště,
- harmonogram postupu práce a to i ve vztahu 

k ostatním podzhotovitelům celé stavby.

10.F3.4 Dokumentace pro zadání stavby

10.F3.4.1 Podklady:

a) stavební povolení;

b) dokumentace pro stavební povolení;

c) zvláštní požadavky objednatele na podrobnosti 
zpracování DZS.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.F3.4.2 Obsah DZS

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace doplnění DSP o výkresy a podrobnosti, které 
umožní sestavit soupis prací a dodávek:

a) soupis dodávek a prací;

b) požadavky na zpracování RDS zhotovitelem stav
by.

10.F4 KONTROLA DOKUMENTACE

10.F4.1 Kontrolní systém dokumentace
Pokud neurčuje ZDP-D jinak, zpracovatel dokumen
tace provede kontrolu dokumentace v souladu s poža
davky oddílu 1.6 apododdílu 1.13.1 kapitoly 1TKP-D.

10.F4.2 Kontrola objednatele v průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, v průběhu zpracování 
dokumentace provádí objednatel kontrolu dokumentace 
v souladu s požadavky pododdílů 1.6.2 a 1.13.2 kapitoly 
1 TKP-D.

10.F4.3 Kontrola předané dokumentace ob
jednatelem

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, objednatel provádí 
kontrolu předané dokumentace v souladu s požadavky 
pododdílů 1.13.3 kapitoly 1 TKP-D.

Dokumentace bude odsouhlasena správci zařízení dot
čených stavbou.

10.F5.2 Převzetí zhotovené dokumentace
Převzetí zhotovení dokumentace se provede v souladu 
s požadavky oddílu 1.16 kapitoly 1 TKP-D.

10.F6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

10.F6.1 Technické normy

Označení

ČSN34 1050

ČSN73 6005

ČSN73 6201 
ČSN37 5054

ČSN33 3300

ČSN 33 3301

ČSN73 6100

ČSN73 6101 
ČSN73 6102

ČSN73 6110

ČSN73 6114 
ČSN01 3460 
ČSN33 0400

ČSN33 2000 
ČSN34 1390

ČSN38 2153

ČSN38 2156

ČSN 01 3466

Název Rok účinnosti
nebo vydání

Předpisy pro kladení silových 1972 
elektrických vedení 
Prostorová úprava vedení tech- 1994 
nického vybavení
Projektování mostních objektů 1995 
Používání silových kabelů do 1967 
35kV
Stavba venkovních silových ve- 1984 
dění nad 52kV
Stavba elektrických venkovních 1997 
vedení s jmenovitým napětím 
do 52kV
Názvosloví silničních komuni- 1984 
kácí
Projektování silnic a dálnic 3986 
Projektování křižovatek na sil- 1995 
ničních komunikacích 
Projektování místních komuni- 1987 
kácí
Vozovky pozemních komunikací 1995 
Výkresy inženýrských staveb 1986 

Koordinace izolace v elektric- 1981 
kých sítích se jmenovitým napě
tím nad lkV
Elektrická zařízení 1995
Předpisy pro ochranu před bles- 1970 
kem
Kladení silových kabelů v tvár- 1958 
nicích
Kabelové kanály, šachty, mosty 1988 
a prostory
Výkresy pozemních komunikací 1997

10.F5 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE

10.F5.1 Proces odsouhlasení v průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D žádná další specifika, probíhá 
v průběhu zpracování dokumentace proces odsouhlase
ní dokumentace v souladu s požadavky oddílu 1.15 ka
pitoly 1 TKP-D.

10.F6.2 Technické předpisy a podklady

Katalog vozovek pozemních komunikací - technické 
podmínky TP 78

Vzorové listy staveb pozemních komunikací - MDČR 

- VL1, VL2, VL3, VL4, 1995

Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod 
pozemními komunikacemi, 
STÚ Praha, 1993
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10.F6.3 Právní předpisy
Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č.l 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb
ním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcí vyhlášky

Zákon ČNR č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ži
votní prostředí

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona 
č. 135/94 Sb.

Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o Státní energetické in
spekci (energetický zákon)

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích ve znění 
pozdějších předpisů

Vyhláška MDS 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikací

Část 10.G TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

10.G1 VŠEOBECNĚ

Předmětem části 10.6 kapitoly 10 TKP-D jsou teleko
munikační sítě a zařízení.

Telekomunikační zařízení se dělí na zařízení:

- jednotná telekomunikační síť (JTS);

- neveřejné telekomunikační zařízení;

- zařízení pro zvláštní účely.

Zařízení JTS je ve správě SPT Telecom a obsahují:

- síť telefonní;

- síť dálnopisnou;

- síť pro přenos televizních programů a zvukových do
provodů;

- síť pro přenos rozhlasových programů;

- síť přenosu dat.

Neveřejná telekomunikační zařízení mimo JTS zřizují 
a provozují další organizace případně jednotlivci a z- 
prostředkovávají informace pro vymezený účel:

- televizní kabelový rozvod;

- síť potrubní pošty apod.

Zařízení pro zvláštní účely:

- síť městského (obecního) rozhlasu;

- síť požárních hlásičů;

- síť k ovládání dopravní signalizace;

- síť elektročasu;

- síť hlásičů policie-dispečerského zařízení apod..

10.G2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA 
NÁVRH

Uložení slaboproudých kabelů ve vztahu k pozemní ko
munikaci je dáno zákonem č. 13/1997 Sb., § 32 a § 36.

Telekomunikační kabely svým charakterem, konstrukcí 
a hloubkou uložení nelze klást volně do pojížděné části 
komunikace. Lze je ukládat do chodníků, dělících a ze

lených pásů dle ČSN 73 6005. Kabely jsou zakryty vý
stražnou folií dle ČSN 73 6006. Pokud komunikaci kři
žují, musí být uloženy v chráničce, žlabu, kabelovodu.
V podélném směru vedení v komunikaci musí být ulože
na rovněž v chráničce, žlabu nebo kabelovodu, (viz část 
10.H této kapitoly TKP-D) dle ČSN 33 4050, ČSN 
38 2156, ČSN 73 6201, Směrnice Podchody vedení 
technického vybavení pod pozemními komunikacemi. 
Další předpisy jsou v oddílu 10.G6 této části TKP-D 10.

Vedle kabelového uložení se vyskytuje vedení slabo- 
proudu vzdušné, při čemž stožáry jsou vedeny podél ko
munikací případně je křižují.

10.G3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 
DOKUMENTACE

10.G3.1 Studie

10.G3.1.1 Podklady:

a) záměr objednatele;

b) rozsah řešeného území;

c) situační podklady;

d) navazující investice;

e) územně plánovací dokumentace;

f) zvláštní požadavky objednatele na zpracování stu
die.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.G3.1.2 Koordinace

V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokla
dem dalšího ekonomického řešení. Z koordinace jednot
livých vedení a jejich základní vazby na okolí vychází 
závěr řešení důležitý zvláště pro rozhodnutí o uložení do 
společných tras. Koordinace se provádí v rozsahu pod
kladů, které jsou v úrovni studie k dispozici a pro potře
by určené studie.
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10.G3.1.3 Obsah studie

Nestanoví -li objednatel v ZDP- D jinak, obsahuje do
kumentace:

a) Písemná část:

aa) souhrnný přehled všech řešených variant;

ab) zdůvodnění jednotlivých variant;

ac) materiálové vstupy;

ad) vnější souvislosti;
ae) popis vlastního technického řešení a jeho zdů

vodnění;
af) postup a podmínky dalšího projekčního pro

cesu;
ag) finanční a ekonomická analýza.

b) Výkresová část:

ba) situace trasy;
bb) varianty řešení.

10.G3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí

Dokumentace pro územní rozhodnutí musí přesně určit 
rozsah řešení, fixovat trasy kabelů tak, aby mohli být ur
čeni jednotliví majitelé dotčených pozemků.

10.G3.2.1 Podklady:

a) zastavovací plán;

b) trasa pozemní komunikace;

c) geotechnický a hydrogeologický průzkum z a- 
rchivních materiálů;

d) studie pokud byla zpracována, v opačném případě 
podklady uvedené v G 3.1.1;

e) ostatní podklady dle konkrétní situace;

f) zvláštní požadavky objednatele pro zpracování 
DÚR.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.G3.2.2 Koordinace
Sdělovací kabely je třeba zkoordinovat se všemi ostatní
mi subsystémy technické infrastruktury v trase tak, aby 
sdělovací kabely i ostatní vedení měly dostatečný pros
tor pro realizaci i provoz a odpovídaly ČSN 73 6005.

10.G3.2.3 Obsah dokumentace
Nestanoví-li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.G3.2.3.1 Písemná část 

a) Průvodní zpráva obsahuje:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 
a zhotovitele dokumentace, včetně výpisu 
z obchodního rejstříku;

ab) předmět územního rozhodnutí se stručnou 
charakteristikou území, způsobu jeho dosa

vadního využití a navrhovaných opatření 
v území;

ac) údaje o souladu návrhu s územně plánovací 
dokumentací a způsobu splnění požadavků 
dotčených orgánů územníh o plánování, opat
řených před zahájením územního řízení;

ad) způsob splnění požadavků orgánů státní sprá
vy, opatřených podle zvláštních předpisů před 
zahájením územního řízení.

b) Technická zpráva obsahuje:

ba) stručný popis stavby;
bb) přehled a vyhodnocení geotechnických a hyd

rogeologických podmínek;
bc) popis ochranných pásem a chráněných území 

dotčených výstavbou;

bd) rozsah a uspořádání staveniště;
be) požadavky na odstranění staveb, bourací prá

ce a kácení dřevin;
bf) zábor zemědělského a lesního půdního fondu 

v ha s rozlišením záboru do 1 roku, dočasného 
záboru nad 1 rok a trvalého záboru;

bg) územně-technické podmínky a koordinace 
s ostatními subsystémy technické infrastruk
tury, nutné přeložky inženýrských sítí a ome
zení existujícího provozu;

bh) podmíněné nebo vyvolané investice, bilance 
zemních prací, deponie, požadavky na koneč
né úpravy území a jiné úpravy nezastavěných 
ploch;

bi) nutné energetické zabezpečení při výstavbě;

bj) popis zajištění ochrany životního prostředí, 
ochrany zvláštních a jiných zájmů, zejména 
řešení vlivu stavby na zdraví a na životní pros
tředí včetně odstranění nebo snížení negativ
ních účinků ve smyslu zákona ČNR 

č. 244/1992 Sb.;

bk) základní koncepce zajištění požární ochrany;
bl) popis jednotlivých zabezpečovacích prvků;

bm) základní údaje o předpokládaném průběhu 
stavby;

bn) navrhované kapacity:
km kabelů
km párů
km výkopů
km HDPE trubek
km zatahování zvlačné části
počty SR, ÚR, KBS

bo) v případě výstavby traťového rozvaděče údaj 
o tom, zda se jedná o buňku, nebo vytypova
nou místnost a údaj zda bude na TR zpracová
na dokumentace;

bp) popis způsobu ukládání kabelů (trubek), ob
sazené trasy po jednotlivých úsecích v přípa
dě, že v trase jsou již položeny minimálně 4 
stávající kabely;

br) ověření stávajících rezerv - doklad od ÚS;
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bs) využívání stáv. rozvaděčů - doklad od ÚS. 

10.G3.2.3.2 Výkresová část

a) situace stavby v měřítku, které v dostatečném roz
sahu upřesní vedení trasy, veškeré koordinační 
vazby. Situace musí být na podkladu katastrální 
mapy;

b) koordinační situace.

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připo
mínky účastníků řízení, které zhotovitel obdržel v prů
běhu zpracování, případně vysvětleno, proč nejsou 
akceptovány.

10.G3.2.3.3 Doklady:

a) vyjádření správce pozemní komunikace, teleko
munikace a správců dotčených sítí a dotčených or
gánů státní správy.

b) společné stanovisko objednatele a zhotovitele do
kumentace k připomínkám.

10.G3.2.3.4 Záborový elaborát

a) Písemná část:

aa) výpis z katastru nemovitostí dotčených po
zemků s uvedením vlastnických a jiných práv 
(věcná břemena, nájmy apod.);

ab) seznam a adresy známých účastníků řízení, 
vlastnické poměry nebo jiné právo k poze
mku.

b) Výkresová část:

ba) zakreslení stavby do katastrální mapy včetně 
dočasných i trvalých zákonů;

bb) katastrální mapa s označenými čísly parcel 
dotčených stavbou.

10.G3.3 Dokumentace pro stavební povolení

10.G3.3.1 Podklady:
a) rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DÚR;

b) upřesněné situační podklady;

c) upřesněný zastavovací plán;

d) osa a niveleta pozemní komunikace;

e) podrobný geotechnický a hydrogeologický prů
zkum;

f) zvláštní požadavky objednatele na zpracování 
DSP.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.G3.3.2 Koordinace

Prohloubení návrhu koordinace, zpracovaného v rámci 
DÚR.

10.G3.3.3 Obsah a rozsah dokumentace

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.G3.3.3.1 Písemná část:

a) Průvodní zpráva:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 
a zhotovitele;

ab) druh, účel a místo stavby;

ac) seznam a adresy účastníků stavebního řízení;

ad) údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umís
tění stavby;

ae) způsob provedení stavby;

af) předpokládaná doba výstavby;

ag) soupis prací a orientační náklady na provede
ní stavby, pokud jsou objednatelem požado
vány v ZDP-D.

b) Technická zpráva:

ba) údaje o projektovaných kapacitách rozepsané 
na jednotlivé druhy kabelů s celkovým sou
čtem km párů a km kabelů;

bb) km úložné části - výkopy;

bc) km závlačné části;

bd) km trubek HDPE;
be) počty SR, ÚR, KBS;

bf) předpokládaný termín zahájení;

bg) předpokládaný termín ukončení;

bh) doporučená lhůta výstavby;

bi) věcné a časové vazby na okolní výstavbu 
a souvisící investice (vlastní i cizí);

bj) popis území stavby;

bk) zásady celkového technického řešení stavby 
(pevný, nebo pružný systém, využití stávající 
sítě);

bl) vyrovnání kabelů (umístění a typ vyrovnáva
cích spojek);

bm) hodnota útlumu a odporu;

bn) protikorozní ochrana - u kabelů QYPY;

bo) tlaková ochrana - u kabelů QY, QYPY;

bp) vlivy VVN, vlivy elektrických trakcí;
br) popis a zdůvodnění celk. koncepce řešení:

- podrobný popis tras,
- popis umístění ÚR a SR.

10.G3.3.3.2 Výkresová část:

a) situační řešení v měřítku 1:1000,1:500 nebo men
ším podle potřeby;

b) koordinační situace;

c) výkresy traťového rozvaděče, pokud je součástí 
dokumentace;

d) POV obsahující:

- technologie výstavby,
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- zábor staveniště,
- rozsah zařízení staveniště,
- harmonogram postupu práce a to i ve vztahu 

podzhotovitelů celé stavby.

10.G3.4 Dokumentace pro zadání stavby

10.G5.2 Převzetí zhotovené dokumentace
Převzetí zhotovené dokumentace se provede v souladu 
s požadavky oddílu 1.16 kapitoly 1 TKP-D.

10.G6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

10.G3.4.1 Podklady:

a) stavební povolení;

b) dokumentace pro stavební povolení;

c) zvláštní požadavky objednatele na podrobnosti 
zpracování DZS.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.G3.4.2 Obsah DZS
Nestanoví-li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace doplnění DSP o výkresy a podrobnosti, které 
umožní sestavit soupis prací a dodávek:

a) soupis prací a dodávek;

b) požadavky na zpracování RDS zhotovitelem stavby.

10.G4 KONTROLA DOKUMENTACE

10.G4.1 Kontrolní systém zpracovatele doku
mentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, zpracovatel dokumen
tace provede kontrolu dokumentace v souladu s poža
davky oddílu l.óapododdíul 1.13.1 kapitoly 1 TKP-D.

10.G4.2 Kontrola objednatele v průběhu 
zpracování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, v průběhu zpracování 
dokumentace provádí objednatel kontrolu dokumentace 
v souladu s požadavky pododdílů 1.6.2 a 1.13.2 kapitoly 
1 TKP-D.

10.G4.3 Kontrola předané dokumentace ob
jednatelem

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, objednatel provádí 
kontrolu předané dokumentace v souladu s požadavky 
pododdílů 1.13.3 kapitoly 1 TKP-D.

10.G5 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE

10.G5.1 Proces odsouhlasení v průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D žádná další specifika, probíhá 
v průběhu zpracování dokumentace proces odsouhlase
ní dokumentace v souladu s požadavky oddílu 1.15 ka
pitoly 1 TKP-D.

Dokumentace bude projednána a odsouhlasena správci 
zařízení dotčených stavbou.

10.G6.1 Technické normy

Označení 

ČSN33 4050 

ČSN03 8371 

ČSN33 4010

ČSN34 1390

ČSN34 2040

ČSN34 2500 
ČSN34 3100

ČSN34 3101

ČSN34 7851 
ČSN38 2156

ČSN73 6005

ČSN73 7505

ČSN73 6006

ČSN73 6100

ČSN73 6101 
ČSN 73 6102

ČSN73 6110

ČSN73 6114

ČSN73 6201 
ČSN01 3460 

ČSN01 3466

Název Rok účinnosti
nebo vydání

Předpisy pro podzemní sdělova- 1983 
cí vedení
Protikorozní ochrana v zemi 1979
uložených sdělovacích kabelů 
Ochrana sdělovacích vedení 1991
a zařízení proti přepětí a nad- 
proudu
Předpisy pro ochranu před bles- 1970 
kem
Předpisy pro ochranu sdělova- 1970 
cích a zabezpečovacích vedení 
Předpisy pro rozhlas po vedení 1986 
Bezpečnostní předpisy pro ob- 1967 
sluhu a práci na elektrických za
řízení
Bezpečnostní předpisy pro ob- 1988 
sluhu a práci na elektrických ve
dení
Sdělovací kabel dálkový 1966

Kabelové kanály,šachty,mosty 1988 
a prostory
Prostorová uspořádání sítí těch- 1994 
nického vybavení
Sdružené trasy městských vede- 1994 
ní technického vybavení 
Označovanie podzemných ve- 1991 
dění výstražnými fóliami 
Názvosloví silničních komuni- 1984 
kácí
Projektování silnic a dálnic 1986 
Projektování křižovatek na sil- 1995 
ničních komunikacích 
Projektování místních komuni- 1987 
kácí
Vozovky pozemních komunika- 1995 
cí

Projektování mostních objektů 1995 

Výkresy inženýrských staveb 1986 

Výkresy pozemních komunikácí 1997

10.G6.2 Technické předpisy a podklady
Výnos MH ČR Příprava výstavby telekomunikačních 

liniových staveb z 6.2.1995

Technické předpisy - Spojové kabely FMS - 1981
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TSm - So Projektování dálkových sdělovacích kabelů 
SPP Bratislava 1984 
NVP 5/79

Vzorové listy staveb pozemních komunikací - MDCR 
- VL1, VL2, VL3, VL4, 1995

Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod 
pozemními komunikacemi, 
STÚ Praha, 1993

10.G6.3 Právní předpisy
Zákon č.l 10/1964 Sb., zákon o telekomunikacích ve 

znění zákona č. 159/1971 
Sb. a zákona č. 150/1992 Sb.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon čís 50/1976 Sb., o územním plánování a sta
vebním řádu (stavební zá
kon) ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcí 
vyhlášky

Zákon ČNR č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ži
votní prostředí

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona 
č. 135/94 Sb.

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích

Část 10.H KABELO VODY

10.H1 VŠEOBECNĚ

Tato část 10.H kapitoly 10TKP-D obsahuje kabelovo- 
dy jako ochrannou konstrukci pro ukládání kabelů. Jsou 
budovány většinou v komunikacích, jako ochrana ka
belů nejčastěji telekomunikačních, které nesmí být ulo
ženy v pojížděné části komunikace. Ve vozovce jsou 
hloubkové kabelovody, v chodnících a v nepojížděných 
částech dopravního prostoru kabelovody podpovrcho- 
vé. Umístění kabelovodu ve vztahu ke komunikaci je 
dáno § 32 a § 36 zákona č. 13/ 1997 Sb.

10.H2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA 
NÁVRH

Jedná se o těleso kabelovodu, sestávající buď z asbesto- 
cementových trubek, spojených rámem z úhelníků 
(v současné době již se příliš nepoužívá), z tvárnicových 
tras nebo z trubek HDPE, uložených na betonové desce 
mezi sebou obetonovaných a zakrytých deskou z be
tonu.

Kabelovod musí být zaústěn do kabelových komor, kte
ré umožní zatahování kabelů a jejich spojkování. Vzdá
lenost komor u hloubkových kabelovodů činí 75 - 125 
m, u povrchových do 40 m. Kabelovod musí být mezi 
komorami v přímé trase, maximální přípustný podélný 
sklon u trub HDPE činí 20%, u trub AC nebo tvárnic 
30% viz ČSN 38 2156, Technické předpisy SPT Tele
com, Technické předpisy Kabelovody. Dále platí ČSN 
38 2153, ČSN 73 6201, Směrnice, STÚ a další předpisy 
uvedené v oddílu 10.H6 této části TKP-D 10.

10.H3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 

DOKUMENTACE

b) rozsah řešeného území;

c) situační podklady;

d) navazující investice;

e) územně plánovací dokumentace;

f) zvláštní požadavky objednatele na zpracování stu
die.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.H3.1.2 Koordinace

V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokla
dem dalšího ekonomického řešení. Z koordinace jednot
livých vedení a jejich základní vazby na okolí vychází 
závěr řešení důležitý zvláště pro rozhodnutí o uložení 
kabelovodu ve vazbě na ostatní inženýrské sítě v soubě
hu nebo křížení. Koordinace se provádí v rozsahu pod
kladů, které jsou v úrovni studie k dispozici a pro 
potřeby určené studie.

10.H3.1.3 Obsah studie

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

a) Písemná část:

aa) souhrnný přehled všech řešených variant;

ab) zdůvodnění jednotlivých variant;

ac) materiálové vstupy;

ad) vnější souvislosti;

ae) popis vlastního technického řešení a jeho zdů
vodnění;

af) postup a podmínky dalšího projekčního pro
cesu;

ag) finanční a ekonomická analýza.10.H3.1 Studie

10.H3.1.1 Podklady:

a) záměr objednatele;

b) Výkresová část:

ba) situace trasy;

bb) varianty řešení.
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10.H3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí

V tomto stupni dokumentace musí být upřesněna trasa 
kabelovodu zejména vzhledem na majetkoprávní zále
žitosti. Tato trasa musí být fixována,aby v průběhu dal
ších stupňů dokumentace nedošlo ke změnám v trase 
a tedy i majitelů dotčených pozemků.

10.H3.2.1 Podklady:

a) zastavovací plán;

b) trasa pozemní komunikace;

c) geotechnický a hydrogeologický průzkum z ar
chivních materiálů;

d) studie, pokud byla zpracována, v opačném případě
podklady podle 10.H3.1.1.

e) zvláštní požadavky objednatele na zpracování
DÚR.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.H3.2.2 Koordinace

Pro způsob řešení je základní podmínkou zpracování 
detailní koordinace a to tak, aby bylo možno stanovit 
průřez pro celý objekt, který vyhoví podmínkám provo
zu a bude co nejekonomičtější. V koordinaci je zejména 
důležité pro stanovení velikosti komor,zvláště při jejich 
odbočování.

10.H3.2.3 Obsah dokumentace
Nestanoví-li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.H3.2.3.1 Písemná část:

a) Průvodní zpráva obsahuje:
aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 

a zhotovitele dokumentace;
ab) předmět územního rozhodnutí se stručnou 

charakteristikou území, způsobu jeho dosa
vadního využití a navrhovaných opatření 
v území;

ac) údaje o souladu návrhu s územně plánovací 
dokumentací a způsobu splnění požadavků 
dotčených orgánů územního plánování, opat
řených před zahájením územního řízení;

ad) způsob splnění požadavků orgánů státní sprá
vy, opatřených podle zvláštních předpisů před 
zahájením územního řízení.

b) Technická zpráva obsahuje:

ba) stručný popis stavby;
bb) účel funkcí jednotlivých stavebních objektů;

bc) stručný popis předkládaného 
stavebně-technického řešení a jeho zdůvod

nění;
bd) přehled a vyhodnocení geotechnických a hyd

rogeologických podmínek;

be) popis ochranných pásem a chráněných území 
dotčených výstavbou;

bfj rozsah a uspořádání staveniště;
bg) požadavky na odstranění staveb, bourací prá

ce a kácení dřevin;
bh) zábor zemědělského a lesního půdního fondu 

v ha s rozlišením záboru do 1 roku, dočasného 
a trvalého záboru;

bi) územně-technické podmínky a koordinace 
s ostatními subsystémy technické infrastruk
tury, nutné přeložky inženýrských sítí a ome
zení existujícího provozu;

bj) podmíněné nebo vyvolané investice, bilance 
zemních prací, deponie, požadavky na koneč
né úpravy území, ozelenění a jiné úpravy ne
zastavěných ploch;

bk) nutné energetické zabezpečení při výstavbě;

bl) popis zajištění ochrany životního prostředí, 
ochrany zvláštních a jiných zájmů, zejména 
řešení vlivu stavby na zdraví a na životní pros
tředí včetně odstranění nebo snížení negativ
ních účinků ve smyslu zák.ČNR č. 244/1992 

Sb.;
bm) základní údaje o předpokládaném průběhu 

stavby.

10.H3.2.3.2 Výkresová část:

a) situační výkres současného stavu území na pod
kladu katastrální mapy se zakreslením předmětu 
územního rozhodntí, jeho polohy s vyznačením 
vazeb na okolí a ochranných pásem. V případě 
potřeby i situace širších vztahů. Zakreslení záboru 
zemědělského a lesního půdního fondu;

b) situace vlastního objektu se zakreslením staveb 
určených k likvidaci a všemi inženýrskými sítěmi 
v okolí. Měřítko 1:1000, 1:500 nebo menší s dos
tatečnou vypovídající schopností;

c) koordinační situace;

d) přehledný podélný profil;

e) vzorový příčný řez tubusem i šachtami.

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připo
mínky účastníků řízení, které zhotovitel obdržel v prů
běhu zpracování, případně vysvětleno, proč nejsou 
akceptovány.

10.H3.2.3.3 Doklady:

a) vyjádření správců inženýrských sítí a komunika
cí, jež se objektu jakkoli dotýkají a vyjádření 
všech dotčených orgánů státní správy;

b) společné stanovisko objednatele a zhotovitele 
k připomínkám orgánů a organizací.

10.H3.2.3.4 Záborový elaborát

a) Písemná část:
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aa) výpis z katastru nemovitostí dotčených poze
mků s uvedením vlastnických a jiných práv 
(věcná břemena, nájmy apod.);

ab) seznam a adresy známých účastníků řízení.

b) Výkresová část:

ba) zakreslení stavby do katastrální mapy včetně 
dočasných i trvalých záborů;

bb) katastrální mapa s označenými čísly parcel 
dotčených stavbou.

10.H3.3 Dokumentace pro stavební povolení

10.H3.3.1 Podklady:

a) rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DUR;

b) upřesněný zastavovací plán;

c) trasa pozemní komunikace;

d) podrobný geotechnický a hydrogeologický prů
zkum;

e) zváštní požadavky objednatele na zpracování
DSP.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.H3.3.2 Koordinace

Prohloubení návrhu koordinace, zpracovaného v rámci
DÚR

- koordinace jednotlivých i inženýrských sítí, které 
jsou v jakékoli vazbě k řešenému kabelovodu.

10.H3.3.3 Obsah dokumentace

Nestanoví-li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.H3.3.3.1 Písemná část:

a) Průvodní zpráva:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 
a zhotovitele dokumentace;

ab) druh, účel a místo stavby;

ac) seznam a adresy účastníků stavebního řízení;

ad) údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umís
tění stavby;

ae) způsob provedení stavby;

af) předpokládaná doba výstavby;
ag) soupis prací a orientační náklady na provede

ní stavby, pokud je objednatel požaduje 
v ZDP-D

b) Technická zpráva:

ba) popis staveniště t.j. poloha stavby, situační 
a výškové zaměření, ochranná pásma, chrá
něné území, požadavky na odstranění staveb, 
přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení 
dřevin;

bb) zhodnocení provedených průzkumů;

bc) popis technického řešení stavby a jeho zdů
vodnění;

bd) nadimenzování kabelovodu;
be) statický výpočet betonových konstrukcí;

bf) energetická bilance potřeb při realizaci;

bg) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho 
ochrany.

10.H3.3.3.2 Výkresová část:

a) situační řešení v měřítku 1:1000,1:500 nebo men
ším dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších 
vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající 
schopností. V situaci musí být jednoznačně zřej
má poloha stavby a veškeré koordinační vazby, 
přeložky inženýrských sítí, rušení a bourání ob
jektů kácení stromů, ochranná pásma;

b) koordinační situace;

c) podélný profil v měřítku odpovídající situaci;

d) příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace 
nebo vlastního technického řešení;

e) příčné řezy v charakteristických místech t.j. v mís
tech jakýchkoli změn;

f) výkresy komor - půdorys, řezy;

g) výkresy tvaru;

h) POV obsahuje:

- situaci s nutnými zábory pro práci i pro zařízení 
staveniště,

- harmonogram postupu práce, případně postup 
jednotlivých podzhotovitelů a vzájemné prosto
rové i časové vazby.

10.H3.4 Dokumentace pro zadání stavby

10.H3.4.1 Podklady:

a) stavební povolení;

b) dokumentace pro stavební povolení;

c) zvláštní požadavky objednatele na podrobnosti 
zpracování DZS.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.H3.4.2 Obsah DZS

Nestanoví-li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace doplnění DSP o výkresy a podrobnosti, které 
umožní sestavit soupis prací a dodávek, zejména:

a) výpis prefabrikátů v případě prefabrikovaných ob
jektů;

b) výkresy betonových prvků pokud se jedná zejmé
na o komory betonované na místě;

c) výkresy výztuže;

d) soupis prací a dodávek;
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e) požadavky na zpracování RDS zhotovitelem stavby.

10.H4 KONTROLA DOKUMENTACE

10.H4.1 Kontrolní systém zpracovatele doku
mentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, zpracovatel dokumen
tace provede kontrolu dokumentace v souladu s poža
davky oddílu 1.6 apododdílu 1.13.1 kapitoly 1TKP-D.

10.H4.2 Kontrola objednatele v průběhu 
zpracování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, v průběhu zpracování 
dokumentace provádí objednatel kontrolu dokumentace 
v souladu s požadavky pododdílů 1.6.2 a 1.13.2 kapitoly 
1 TKP-D.

10.H4.3 Kontrola předané dokumentace ob
jednatelem

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, objednatel provádí 
kontrolu předané dokumentace v souladu s požadavky 
pododdílů 1.13.3 kapitoly 1 TKP-D.

10.H5 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE

10.H5.1 Proces odsouhlasení v průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D žádná další specifika, probíhá 
v průběhu zpracování dokumentace proces odsouhlase
ní dokumentace v souladu s požadavky oddílu 1.15 ka
pitoly 1 TKP-D.

Dokumentace bude projednána a odsouhlasena správci 
zařízení dotčených stavbou.

10.H5.2 Převzetí zhotovené dokumentace
Převzetí zhotovení dokumentace se provede v souladu 
s požadavky oddílu 1.16 kapitoly 1 TKP-D.

10.H6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

10.H6.1 Technické normy

Označení

ČSN33 4050

ČSN73 6005

ČSN73 3050 
ČSN01 3460

Název Rok účinnosti
nebo vydání

Předpisy pro podzemní sdělova- 1983 
cí vedení
Prostorové uspořádání sítí těch- 1994 
nického vybavení
Zemní práce 1987
Výkresy inženýrských staveb 1986

ČSN38 2153

ČSN38 2156

ČSN73 6203 
ČSN73 6201 
ČSN73 6100

ČSN73 6101 
ČSN73 6102

ČSN73 6110

ČSN73 6114 
ČSN01 3466

Kladení silových kabelů v tvár- 1958 
nicích
Kabelové kanály,šachty, mosty 1988 
a prostory
Zatížení mostů 1987
Projektování mostních objektů 1995 
Názvosloví silničních komuni- 1984 
kácí
Projektování silnic a dálnic 1986 
Projektování křižovatek na sil- 1995 
ničních komunikacích 
Projektování místních komuni- 1987 
kácí
Vozovky pozemních komunikací 1995 
Výkresy pozemních komunikácí 1997

10.H6.2 Technické předpisy a podklady
Technické předpisy SPT Telecom TA 46/81 + dodatky 

část 1 - stavba kabelovodů 
část 2 - zatahování kabelů

Technické předpisy Kabelovody - Spojprojekt Praha 
1983

Vzorové listy staveb pozemních komunikací - MDCR 
- VL1, VL2,VL3, VL4, 1995

Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod 
pozemními komunikacemi, 
STÚ Praha, 1993

10.H6.3 Právní předpisy
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb
ním říádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcí vyhlášky

Zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona 
č. 135/94 Sb.

Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v ener
getických odvětvích a o Stát
ní energetické inspekci 
(energetický zákon)

Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích ve znění 
zákona č. 159/1971 Sb. a zá
kona 150/1992 Sb.

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zá
kon o pozemních komunika
cích
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Část 10.1 PRODUKTOVODY

10.11 VŠEOBECNĚ

Tato část 10.1 kapitoly 10 TKP-D se zabývá stykem po
zemních komunikací a produktovodů. Produktovody 
nejsou běžnou inženýrskou sítí, je třeba jim věnovat 
zvláštní pozornost. Vzhledem k ochranným pásmům 
těchto vedení i komunikací se jedná o příčný přechod 
komunikace. Uložení je dle zákona č. 13/1997 Sb. a zá
kona č. 222/1994 Sb.

10.12 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA 
NÁVRH

Toto vedení vyžaduje zvýšenou pozornost vzhledem 
k nebezpečnému mediu.

Je třeba dodržovat všechny požadavky na ochranná 
a bezpečnostní pásma dle zákona č. 222 / 1994 Sb. a zá
kona č. 13/1997 Sb. a ČSN 73 6201, ČSN 65 0204, ČSN 
65 0208, ČSN 830916, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, 
ČSN 73 6110. Dále dle Směrnice Podchody vedení 
technického vybavení pod pozemními komunikacemi 
a dalších předpisů uvedených v oddílu 10.16 této části 
TKP-D 10.

10.13 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 

DOKUMENTACE

10.13.1 Studie

10.13.1.1 Podklady:

a) záměr objednatele;

b) rozsah řešeného území;

c) situační podklady;

d) navazující investice;

e) územně plánovací dokumentace;

f) zvláštní požadavky objednatele na zpracování stu
die.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.13.1.2 Koordinace

V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokla
dem dalšího ekonomického řešení. Z koordinacejednot- 
livých vedení a jejich základní vazby na okolí vychází 
závěr řešení důležitý zvláště pro rozhodnutí o uložení 
dalších sítí a zařízení při dodržení všech parametrů 
ochranných pásem. Koordinace se provádí v rozsahu 
podkladů, které jsou v úrovni studie k dispozici a pro 
potřeby určené studie.

10.13.1.3 Obsah studie.

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

a) Písemná část:

aa) souhrnný přehled všech řešených variant;

ab) zdůvodnění jednotlivých variant;

ac) materiálové vstupy;
ad) vnější souvislosti;
ae) popis vlastního technického řešení ajeho zdů

vodnění;
af) postup a podmínky dalšího projekčního pro

cesu;
ag) finanční a ekonomická analýza.

b) Výkresová část:

ba) situace trasy;
bb) varianty řešení.

10.13.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí

Tato dokumentace musí zcela zřetelně vymezit území, 
nutné pro budování i provoz produktovodů.

V tomto stupni dokumentace musí být upřesněna trasa 
produktovodů zejména vzhledem na majetkoprávní zá
ležitosti. Tato trasa musí být fixována, aby v průběhu 
dalších stupňů dokumentace nedošlo ke změnám.

10.13.2.1 Podklady:
a) zastavovací plán území, jímž má produktovod 

projít a to stávající stav i nově navrhovaný;

b) situace území;

c) ostatní podzemní sítě v území a to stávající i nové;

d) geotechnický průzkum z archivních materiálů;

e) studie pokud byla zpracována, jinak podklady 
podle 10.13.1.1;

f) zvláštní požadavky objednatel na zpracování 
DÚR.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.13.2.2 Koordinace

Toto vedení vyžaduje velice přesné provedení koordina
ce a to zejména s ohledem na ostatní vedení tak, aby byly 
dodrženy základní ČSN 65 0204, ČSN 65 0208 a ČSN 

73 6005 ve vazbě na ostatní sítě. Jedná se zejména o ko
ordinaci při křížení s komunikací a vazbu na ostatní sítě.

10.13.2.3 Obsah dokumentace

Nestanoví -li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:

10.13.2.3.1 Písemná část: 

a) Průvodní zpráva:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele )a 
zhotovitele dokumentace;
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ab) předmět územního rozhodnutí se stručnou 
charakteristikou území, způsobu jeho dosa
vadního využití a navrhovaných opatření 
v území;

ac) údaje o souladu návrhu s územně plánovací 
dokumentací a způsobu splnění požadavků 
dotčených orgánů územního plánování, opat
řených před zahájením územního řízení;

ad) způsob splnění požadavků orgánů státní sprá
vy, opatřených podle zvláštních předpisů před 
zahájením územního řízení.

b) Technická zpráva :

ba) stručný popis stavby;
bb) účel funkcí jednotlivých stavebních objektů;

bc) stručný popis předkládaného 
stavebně-technického řešení a jeho zdůvod
nění;

bd) přehled a vyhodnocení geotechnických a hyd
rogeologických podmínek;

be) popis ochranných pásem a chráněných území 
dotčených výstavbou;

bf) rozsah a uspořádání staveniště;
bg) požadavky na odstranění staveb, bourací prá

ce a kácení dřevin;
bh) zábor zemědělského a lesního půdního fondu 

v ha s rozlišením záboru do 1 roku, dočasného 
a trvalého záboru;

bi) územně-technické podmínky a koordinace 
s ostatními subsystémy technické infrastruk
tury, nutné přeložky inženýrských sítí a ome
zení existujícího provozu;

bj) stanovení dimenze potrubí;
bk) podmíněné nebo vyvolané investice, bilance 

zemních prací, deponie, požadavky na koneč
né úpravy území, vegetační a jiné úpravy ne
zastavěných ploch;

bl) nutné energetické zabezpečení při výstavbě;

bm) popis zajištění ochrany životního prostředí, 
ochrany zvláštních a jiných zájmů, zejména 
řešení vlivu stavby na zdraví a na životní pros
tředí včetně odstranění nebo snížení negativ
ních účinků ve smyslu zákona ČNR 

č. 244/1992 Sb.;
bn) základní údaje o předpokládaném průběhu 

stavby.

10.13.2.3.2 Výkresová část:

a) situační výkres současného stavu území na pod
kladu katastrální mapy se zakreslením předmětu 
územního rozhodntí, jeho polohy s vyznačením 
vazeb na okolí a ochranných pásem. V případě 
potřeby i situace širších vztahů. Zakreslení záboru 
zemědělského a lesního půdního fondu;

b) situace vlastního objektu se zakreslením staveb 
určených k likvidaci a všemi inženýrskými sítěmi

v okolí. Měřítko 1:1000, 1:500 nebo menší s dos
tatečnou vypovídající schopností;

c) koordinační situace;

d) přehledný podélný profil;

e) vzorový příčný řez.

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připo
mínky účastníků řízení, které zhotovitel obdržel v prů
běhu zpracování, případně vysvětleno, proč nejsou 
akceptovány.

10.13.2.3.3 Doklady:

a) vyjádření správců inženýrských sítí a komunika
ce,jež se stavby produktovodu dotýkají a všech 
stavbou jakkoliv dotčených orgánů;

b) společné stanovisko objednatele a zhotovitele 
k připomínkám a způsob jejich zapracování.

10.13.2.3.4 Záborový elaborát

a) Písemná část:

aa) výpis z katastru nemovitostí dotčených poze
mků s uvedením vlastnických a jiných práv 
(věcná břemena, nájmy apod.);

ab) seznam a adresy známých účastníků řízení ve 
vztahu k záboru pozemků.

b) Výkresová část:

ba) zakreslení stavby do katastrální mapy včetně 
dočasných i trvalých záborů;

bb) katastrální mapa s označenými čísly parcel 
dotčených stavbou.

10.13.3 Dokumentace pro stavební povolení

10.13.3.1 Podklady:
a) rozhodnutí o umístění stavby včetně příslušné 

DÚR;

b) upřesněný zastavovací plán;

c) trasa pozemní komunikace;

d) podrobný geotechnický a hydrogeologický prů
zkum;

e) průzkum koroze prostředí a jeho vyhodnocení;

f) zvláštní požadavky objednatele na DSP.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.13.3.2 Koordinace
Koordinace s ostatními vedeními se zajištěním ochran
ných pásem.

10.13.3.3 Obsah dokumentace

Nestanoví-li objednatel v ZDP-D jinak, obsahuje do
kumentace:
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10.13.3.3.1 Písemná část:

a) Průvodní zpráva:

aa) identifikační údaje stavebníka (objednatele) 
a zhotovitele dokumentace;

ab) druh, účel a místo stavby;
ac) seznam a adresy účastníků stavebního řízení;

ad) údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umís
tění stavby;

ae) způsob provedení stavby;
af) předpokládaná doba výstavby;
ag) soupis prací a orientační náklady na provede

ní stavby, pokud jsou požadovány v ZDP-D.

b) Technická zpráva:

ba) popis staveniště, t.j. poloha stavby, situační 
a výškové zaměření, ochranná pásma, chráně
né území;

bb) požadavky na odstranění staveb, přeložky in
ženýrských sítí a vedení, kácení dřevin;

bc) zhodnocení provedených průzkumů;

bd) popis technického řešení stavby;
be) výpočet a nadimenzování produktovodu;

bf) energetická bilance potřeb při realizaci;
bg) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho 

ochrany.

10.13.3.3.2 Výkresová část:

a) situační řešení v měřítku 1:1000, 1:500 nebo men
ším dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších 
vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající 
schopností. V situaci musí být jednoznačně zřej
má poloha stavby a veškeré koordinační vazby, 
přeložky inženýrských sítí, rušení a bourání ob
jektů kácení dřevin, ochranná pásma;

b) podélný profil v měřítku odpovídající situaci;

c) příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace 
nebo vlastního technického řešení;

d) příčné řezy v charakteristických místech, t.j. 
v místech jakýchkoliv změn;

e) POV obsahující:

- situaci s nutnými zábory pro práci i pro zařízení 
staveniště,

- harmonogram postupu práce, případně postup 
jednotlivých podzhotovitelům a vzájemné vaz
by časové i prostorové.

10.13.4 Dokumentace pro zadání stavby

10.13.4.1 Podklady:

a) stavební povolení;

b) dokumentace pro stavební povolení;

c) zvláštní požadavky objednatele na podrobnosti 
zpracování DZS.

Podklady, které zajištuje a předává zhotoviteli doku
mentace objednatel, jsou uvedeny v ZDP-D.

10.13.4.2 Obsah DZS

Nestanoví-li objednatel v ZDP- D jinak, obsahuje do
kumentace doplnění DSP o výkresy a podrobnosti, které 
umožní sestavit soupis prací a dodávek, zejména:

a) výpis materiálu, zejména armatur;

b) výkresy objektů na síti;

c) soupis prací a dodávek;

d) požadavky na zpracování RDS zhotovitelem 
stavby.

10.14 KONTROLA DOKUMENTACE

10.14.1 Kontrolní systém zpracovatele doku
mentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, zpracovatel dokumen
tace provede kontrolu dokumentace v souladu s poža
davky oddílu 1.6 a pododdílů 1.13.1 kapitoly 1 TKP-D.

10.14.2 Kontrola objednatele v průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, v průběhu zpracování 
dokumentace provádí objednatel kontrolu dokumentace 
v souladu spožadavky pododdílů 1.6.2a 1.13.2kapitoly 
1 TKP-D.

10.14.3 Kontrola předané dokumentace ob
jednatelem

Pokud neurčuje ZDP-D jinak, objednatel provádí 
kontrolu předané dokumentace v souladu s požadavky 
pododdílů 1.13.3 kapitoly 1 TKP-D.

10.15 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE

10.15.1 Proces odsouhlasení v průběhu zpra
cování dokumentace

Pokud neurčuje ZDP-D žádná další specifika, probíhá 
v průběhu zpracování dokumentace proces odsouhlase
ní dokumentace v souladu s požadavky oddílu 1.15 ka
pitoly 1 TKP-D.

Dokumentace bude projednána a odsouhlasena správci 
zařízení dotčených stavbou a orgány příslušnými zhle- 
diska bezpečnosti práce a technických zařízení.

10.15.2 Převzetí zhotovené dokumentace

Převzetí zhotovení dokumentace se provede v souladu 
s požadavky oddílu 1.16 kapitoly 1 TKP-D.
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10.16 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

10.16.1 Technické normy
Označení Název Rok účinnosti

nebo vydání
ČSN65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny 

a sklady
1992

ČSN65 0204 Dálkovody hořlavých kapalin 1982
ČSN65 0208 Dálkovody hořlavých zkapalně

ných uhlovodíkových plynů
1982

ČSN83 0916 Ochrana před ropnými látkami 
Doprava ropných látek potru
bím

1977

ČSN38 6450 Uložení plynového potrubí 
v chráničce

1986

ČSN38 6461 Stavba a provoz kyslíkovodů 1965
ČSN38 6462 Provoz a rozvod propan-butanu 1977
ČSN03 8350 Požadavky na protikorozní 

ochranu úložných zařízení
ČSN38 6479 Stavba a provoz acetylenovodů 1991
ČSN73 6005 Prostorová úprava vedení tech

nického vybavení
1994

ČSN73 6100 Názvosloví silničních komuni
kací

1984

ČSN73 6101 Projektování silnic a dálnic 1986
ČSN73 6102 Projektování křižovatek na sil

ničních komunikacích
1995

ČSN73 61 10 Projektování místních komuni
kací

1987

ČSN73 6114 Vozovky pozemních komunika-
Cl

1995

ČSN73 6201 Projektování mostních objektů 1995
ČSN01 3460 Výkresy inženýrských staveb 1986
ČSN01 3466 Výkresy pozemních komunikací 1997

10.16.2 Technické předpisy a podklady

Vyhláška FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu 
na pozemních komunikacích

Vzorové listy staveb pozemních komunikací - MDCR 
- VL1, VL2.VL3, VL4, 1995

Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod 
pozemními komunikacemi, 
STÚ Praha, 1993

10.16.3 Právní předpisy
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb
ním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcí vyhlášky

Zákon ČNR č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ži
votní prostředí

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o Státní energetické in
spekci (energetický zákon)

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích ve znění 
pozdějších předpisů

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zá
kon o pozemních komunika
cích
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