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I. PŘEDMLUVA 

 

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb účinnou od 1. prosince 2018, kterou se mimo jiné mění struktura a obsah projektové dokumentace staveb 

dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené  

v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace 

pro provádění stavby, se tímto dodatkem upravuje Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválená 

Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, 

s účinnosti od 14. srpna 2017 (dále jen „Směrnice“), níže uvedeným způsobem. 

 

II. ZMĚNY VE SMĚRNICI 

 

V části II Směrnice se ruší čl. 6 a nahrazuje tímto zněním: 

6 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS) 

6.1 Všeobecně 

6.1.1 K ohlášení stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona se přikládá projektová 

dokumentace pro ohlášení stavby v rozsahu a s obsahem dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. (dále jen 

DOS). 

6.1.2 Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které vyžadují ohlášení, vymezuje 

vyhláška č. 104/1997 Sb. a zákon č. 183/2006 Sb. 

6.1.3 DOS musí splňovat: 

a)  požadavky veřejného zájmu podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcích 

vyhlášek; 

b)  obecně technické a kvalitativní požadavky na výstavbu a výrobky (vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška 

č. 137/1998 Sb., zákon č. 22/1997 Sb. a příslušná vládní nařízení, vyhláška č. 369/2001 Sb.); 

c)  ustanovení MP SJ-PK, TKP-D a TKP; 

d)  požadavky na zajištění bezpečnosti provozu na PK (zákon č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 294/2015 Sb., 

TP 66, TP 169, příp. interní předpisy zadavatele/objednatele, např. v případě staveb ŘSD ČR Příkaz 

ředitele provozního úseku ŘSD ČR č. 41/2017 - Označování pracovních míst na dálnicích a směrově 

rozdělených silnicích ve správě ŘSD ČR a Provozní směrnice ŘSD ČR č. 11/17 - Plánování a provádění 

pracovních míst na dálnicích). 

6.1.4 DOS slouží: 

a) k určení technického řešení stavebních úprav a údržbových prací na PK a jejich jakosti; 

b)  k získání souhlasu stavebního úřadu s ohlášenou stavbou. 

6.2 Podklady pro vypracování DOS 

6.2.1 Podklady pro vypracování DOS zajišťované zadavatelem/objednatelem 

Podklady, které zajišťují zadavatel/objednatel a jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, předá 

zadavatel/objednatel vybranému zhotoviteli dokumentace ve lhůtě uvedené v zadávací dokumentaci a/nebo 

smluvních dokumentech. Jedná se o podklady, které má zadavatel/objednatel k dispozici nebo je zajistí před 

zadáním zakázky, případně v průběhu zhotovení dokumentace. 

6.2.2 Podklady zajišťované zhotovitelem dokumentace 

Zhotovitel zajišťuje všechny podklady specifikované v zadávací dokumentaci a/nebo ve smluvních 

dokumentech. 

6.3 Obsah DOS 

6.3.1 DOS bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími 

směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele. Závazné je členění projektové dokumentace a označení 
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jejich částí. Obsah jednotlivých částí se použije přiměřeně k druhu, významu a rozsahu stavby, stavebně 

technickému provedení, účelu a době trvání stavby. 

 

V části II Směrnice se ruší čl. 7 a nahrazuje tímto zněním: 

 

7 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP) 

7.1 Všeobecně 

7.1.1 DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., ve smyslu zákona č. 183/2006 

Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi  

a dle podmínek a požadavků zadavatele/objednatele. 

7.1.2 DSP určuje stavbu návrhem jejího prostorového řešení, členění, rozměrů a druhů konstrukcí 

a technologického vybavení. Navrhuje účelové, stavebně technické a ekonomické řešení stavby splňující 

podmínky na její zhotovení, provoz a údržbu. 

7.1.3 DSP musí splňovat: 

a) podmínky územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, podmínky vyplývající z vyjádření 

a stanovisek dotčených orgánů a organizací vydaných v průběhu územního řízení a podmínky 

účastníků územního řízení; 

b) podmínky závazných stanovisek orgánu životního prostředí, vydaných dle zákona č. 100/2001 Sb.; 

c) požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona 

a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek (zákon č. 183/2006 Sb., 

vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb., vyhláška č. 146/2008 Sb., zákon č. 13/1997 

Sb., vyhláška č. 104/1997 Sb.); 

d) obecně technické požadavky na výstavbu a technické a kvalitativní požadavky na výrobky 

(vyhláška č. 268/2009 Sb., vyhláška č. 104/1997 Sb., zákon č. 22/1997 Sb. a příslušná vládní 

nařízení); 

e) MP SJ-PK, TKP-D a TKP; 

f) základní požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby, kterými jsou zejména: 

– mechanická odolnost a stabilita (působící zatížení nesmí způsobit zřícení nebo destruktivní 

poškození stavby, nepřípustné přetvoření, ohrožení provozuschopnosti apod.); 

– požární bezpečnost (např. únikové cesty v protihlukových clonách, zařízení požární ochrany 

v tunelech atd.); 

– ochrana proti hluku (snížení úrovně hluku z dopravy na přijatelnou míru); 

– bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích); 

– úspora energie (hospodárnost provozu na PK, použití místních materiálů, úsporné technologie 

a provoz, SSÚD); 

g) navázání na okolní území a jeho dopravní a technickou infrastrukturu; 

h) požadavky na postup a hospodárnost výstavby, včetně řešení přístupu na staveniště; 

i) požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

(vyhláška č. 398/2009 Sb.); 

j) vytvoření podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zákon 

č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb.). 

7.1.4 DSP slouží: 

a) k určení technického řešení stavby v rozsahu požadovaném stavebním zákonem; 

b) jako příloha k žádosti o vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném 

stavebním řízení; 

c) jako základní podklad pro vypracování dokumentace potřebné pro zadání stavby. 

7.1.5 Pro zhotovení DSP platí: 
a) Zhotovitel dokumentace musí vypracovat DSP v souladu se zadávací dokumentací, DUR, 

podmínkami rozhodnutí o umístění stavby, závaznými stanovisky orgánu životního prostředí 

a požadavky této směrnice. Návrh stavby zohlední územní, dopravní, technická, ekonomická 

a estetická hlediska. Stavba navržená v DSP musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny 

v čl. 7.1.3 této směrnice. Podrobnosti řešení musí odpovídat účelu tohoto stupně dokumentace (viz 

čl.  7.1.4 této směrnice). 
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b) DSP musí být v souladu s územně plánovací dokumentací (Zásady územního rozvoje, územní 

plány, atd.), zhotovitel dokumentace je povinen řádně příslušnou územně plánovací dokumentaci 

prostudovat. 

c) Musí být respektovány parametry směrového a výškového vedení trasy dle DUR a hranice trvalého 

záboru z DUR. Případné změny oproti DUR musí být projednány se zadavatelem/objednatelem. 

d) Je nutné řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy pozemků), v případě 

staveb ŘSD je preferováno řešení formou komplexních pozemkových úprav. 

7.2 Podklady pro vypracování DSP 

7.2.1 Podklady pro vypracování DSP zajišťované zadavatelem/objednatelem: 

Podklady, které zajišťuje zadavatel/objednatel a jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, předá 

zadavatel/objednatel vybranému zhotoviteli dokumentace ve lhůtě uvedené v zadávací dokumentaci a/nebo ve 

smluvních dokumentech. Jedná se o podklady, které má zadavatel/objednatel k dispozici nebo je zajistí před 

zadáním zakázky, případně je obstará v průběhu zhotovení dokumentace. 

7.2.2 Podklady pro vypracování DSP zajišťované zhotovitelem dokumentace: 

Zhotovitel zajišťuje všechny podklady specifikované v zadávací dokumentaci a/nebo ve smluvních 

dokumentech. 

7.3 Obsah a rozsah DSP 

7.3.1  DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., ve smyslu zákona č. 183/2006 

Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi 

a dle podmínek a požadavků zadavatele/objednatele. 

7.3.2 Členění DSP na stavební objekty a provozní soubory se provede v souladu s čl. 7.3.5 bod A.2 Části II 

této směrnice. V případě, že je pro stavbu zpracována dokumentace DUR, příp. je vydáno ÚR, musí být vždy 

respektováno členění uvedené v dokumentaci DUR, příp. v ÚR. 

7.3.3 Přeložky inženýrských sítí a vedení budou navrženy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 13/1997 Sb. Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis technologie provádění přeložky 

(druh použitého materiálu včetně spojovacího a armatur, technologie zemních prací, popis provozních výluk, 

ostatní související náklady, atd.). 

7.3.4. Základní členění DSP 

Projektová dokumentace obsahuje části: 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

DOKLADOVÁ ČÁST 

SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE 

ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 

Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, stavebně 

technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, 

které stavba neobsahuje, se neuvádějí. 

7.3.5 Obsah a rozsah jednotlivých částí dokumentace pro stavební povolení: 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby - kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná,  

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 

stavba, účel užívání stavby. 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo 
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b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li 

o fyzickou osobu podnikající, pokud záměr souvisí s podnikatelskou činností, nebo  

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla, jde-li 

o právnickou osobu. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li 

o fyzickou osobu podnikající, nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 

sídla, jde-li o právnickou osobu,  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 

osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým 

jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace, 

d) jména a příjmení projektantů či ověřovatelů dokumentace přikládané v dokladové části 

s oprávněním podle jiných právních předpisů1. 

A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích 

a) seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní 

soubory po jejich dokončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat na základě smluv 

či jiných právních dokumentů,  

b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby. 

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad: 

a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, tj. stavební objekty 

a provozní soubory, 

b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem, 

c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich 

charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby, 

d) podle povahy stavby je možné a podle příslušnosti speciálních stavebních úřadů je vhodné vytvořit 

samostatnou skupinu stavebních objektů případně podobjektů a samostatnou skupinu provozních 

souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stavebním objektům případně podobjektům. 

 

                                                 
1 Například zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
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Pro řazení a číslování se použije následující základní členění: 

Číselná 

řada 

Skupina objektů Poznámka 

000 Objekty přípravy 

staveniště 

Bourací práce, případně další objekty obsahující rozsáhlé pomocné práce 

spojené s přípravou staveniště nebo zhotovovací práce, např. dočasné 

oplocení, protihluková opatření při stavebních pracích, trhací práce při 

přípravě staveniště, stavební jámy. 

100 Objekty pozemních 

komunikací (včetně 

propustků) 

Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky a všechny další objekty 

pozemní komunikace dotčené nebo vyvolané stavbou předmětné pozemní 

komunikace, tj. dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace, 

samostatné cyklistické stezky apod. Do této skupiny objektů se dále zařadí 

součásti pozemní komunikace, s výjimkou těch, které jsou obsaženy  

v samostatných řadách, např. mosty a tunely, a vybavení pozemní 

komunikace, zejména dopravní značky, světelné signály, trvalé oplocení 

pozemní komunikace, propustky, únikové zóny, protihlukové valy, clony 

proti oslnění. Samostatnými objekty pozemní komunikace mohou také být 

objížďky a dopravní opatření a zesilování existujících pozemních 

komunikací pro odkloněnou veřejnou dopravu a staveništní dopravu, 

případně odstranění následků těchto doprav provedené po ukončení stavby. 

Do této skupiny se zahrnou i objekty údržbového příslušenství. 

200 Mostní objekty a zdi Všechny druhy mostních objektů, kromě propustků, opěrné a zárubní zdi. 

Je-li součástí mostního objektu technologické zařízení, dokumentuje se jako 

provozní soubor. 

300 Vodohospodářské 

objekty 

Zejména objekty odvodnění pozemní komunikace (kanalizace, dešťové 

usazovací nádrže), úpravy nebo výstavba vodních toků, vodních nádrží, 

retenčních nádrží a závlahových zařízení, vodovodů a studní. 

400 Elektro a sdělovací 

objekty 

Objekty úprav nebo výstavby nadzemních a podzemních silnoproudých 

a slaboproudých vedení, osvětlení, systémů zabezpečení nebo řízení 

dopravního provozu, inteligentního dopravního systému nebo systémů 

dopravní telematiky apod. 

500 Objekty trubních 

vedení 

Úpravy nebo výstavba plynovodů, parovodů, produktovodů a jiných vedení. 

600 Objekty podzemních 

staveb 

Tunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a parkoviště a další podzemní 

zařízení. Tyto typy speciálních objektů vyžadují s ohledem na jejich složitost 

další členění na podobjekty, které se označí dalším dvojčíslím za pomlčkou 

za základním číslem objektu (např. 600-08). 

660 Objekty drah Všechny objekty, které spadají pod kompetenci drážního úřadu. 

700 Objekty pozemních 

staveb 

Objekty pozemního stavitelství, které jsou součástí nebo příslušenstvím 

pozemní komunikace nebo slouží motoristům, případně jsou vyvolány 

stavbou pozemní komunikace, zejména budovy a jejich příslušenství na 

odpočívkách, cestmistrovství, celnice a objekty policie. Do řady 700 

se zařadí také protihlukové clony (kromě valů), protihlukové stavební 

úpravy budov a trvalé oplocení cizích pozemků. K příslušným budovám 

nebo skupinám určitého zařízení se přiřadí odpovídající provozní soubory  

a související objekty ostatních druhů, které kompletují zařízení. 

800 Objekty úpravy území Objekty rekultivací a vegetačních úprav včetně odhumusování, 

ohumusování, výsadby rostlin včetně dřevin a úprav ploch po výstavbě. 

900 Volná řada objektů Druh objektů, který není možné nebo vhodné zařadit do předcházejících 

řad. 
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Řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na povaze stavby, důležitosti objektů 

z hlediska celé stavby a dalších okolností. Jestliže je to potřebné z evidenčních důvodů, lze před označením řady 

objektů předřadit další číselné označení, zejména jedná-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se číslo 

stavby. 

V případě staveb ve správě ŘSD ČR je podrobné členění jednotlivých stavebních objektů v rámci příslušných 

číselných řad stanoveno interním předpisem - viz příloha č. 7 (ŘSD/08). 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace, zejména: 

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro 

získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby, 

b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace, 

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady, 

d) dopravní průzkum - studie, dopravní údaje, 

e) podrobný, doplňující geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum, 

f) diagnostický průzkum konstrukcí, 

g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 

v recipientech, 

h) klimatologické údaje, zejména převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní 

teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti, 

i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo 

v památkové zóně. 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

Popis území stavby, včetně vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou. 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem  území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním 

souhlasem, 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci (vazby na regulační plány, územní plány, 

případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas, je-li 

vydáno/vydán, včetně plnění stanovených podmínek), 

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 

a podzemních vod,  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický 

průzkum apod., souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 

stavby, doporučení pro geotechnický a geodetický monitoring, 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů2 - památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních 

děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, 

stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod., (rozsah dotčení, podmínky pro zásah, způsob 

ochrany nebo úprav, vliv na stavebně technické řešení stavby), 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa, 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

                                                 
2 Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
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l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,  

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo, 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

Stručný popis návrhu stavby, její funkce, významu a umístění. 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, 

základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména 

vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby 

a architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů 

a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů. 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 

b) účel užívání stavby, 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 

řešením z platných předpisů a norem, 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 

provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a  zařízení, nová ochranná 

pásma a chráněná území apod., 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, 

případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů3 - kulturní památka apod., 

i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby (zahájení stavby, dokončení stavby, 

uvádění do provozu), členění na etapy, předpokládaná doba realizace, 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, 

doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání 

částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu, zdůvodnění potřeb 

užívání stavby před dokončením celé stavby, 

l) orientační náklady stavby. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně 

údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni 

působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření, 

                                                 
3 Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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b) celková bilance nároků včetně jejich zdůvodnění, celková bilance všech druhů energií, tepla a teplé 

užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického 

maxima, 

c) celková spotřeba vody, 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem, 

požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam 

použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu, 

b) popis navrženého řešení. 

 

B.2.6.1 Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

 kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 

 parametry a zdůvodnění trasy, 

 návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 

 vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 

 

B.2.6.2 Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí, 

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména - základní údaje rozpětí, délky, šířky, 

průjezdní a průchozí prostory: 

 základní technické řešení a vybavení, 

 druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, 

 postup a technologie výstavby. 

 

B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 

 stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 

 

B.2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje - délka, příčné uspořádání, sklony, 

b) technické vybavení tunelu, 

c) navržená technologie výstavby, 

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti. 

 

B.2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

 navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení. 

 

B.2.6.6 Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení, 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku, 

c) veřejné osvětlení, 
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d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 

komunikace, 

e) opatření proti oslnění. 

 

B.2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů, 

b) základní charakteristiky, 

c) související zařízení a vybavení, 

d) technické řešení, 

e) postup a technologie výstavby. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) protipovodňová opatření, 

f) ochrana před sesuvy půdy,  

g) ochrana před vlivy poddolování, 

h) ostatní negativní vlivy. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy,  

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická, protierozní opatření. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření 

k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy. 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  
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b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem, 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

(V případě většího rozsahu příloh, především grafických, je možné tuto kapitolu řešit formou samostatné 

přílohy k Souhrnné technické zprávě - v Souhrnné technické zprávě bude uveden pouze odkaz na přílohu.) 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

b) odvodnění staveniště, 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi4,  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní 

a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

q) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků. 

 

B.8.2 Výkresy 

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy. Vypracuje se 

zejména: 

a) přehledná situace v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000 s vyznačením stavby, se zákresem širších 

vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích 

míst zdrojů a dopravních tras, 

b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých částí 

stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a přemostění, 

montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje podle bodů 

                                                 
4 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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technické zprávy. Tato situace se vypracuje pro složitější a stavebně komplikované stavby, 

u menších anebo technicky jednoduchých staveb je možné vypracovat pouze jednu situaci, která 

bude obsahovat všechny potřebné údaje. 

 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro 

jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy. 

 

B.8.4 Schéma stavebních postupů  

 

B.8.5 Bilance zemních hmot  

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin 

získaných na stavbě, třídy těžitelnosti, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení 

případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze 

zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji 

uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - 

plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné 

konkrétní využití včetně využití pro rekultivace. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

(V případě většího rozsahu příloh, především grafických, je možné tuto kapitolu řešit formou samostatné 

přílohy k Souhrnné technické zprávě - v Souhrnné technické zprávě bude uveden pouze odkaz na přílohu.) 

 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

b) umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému, 

chráněným územím, 

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) stávající a navrhovaná omezení, ochranná a bezpečnostní pásma, 

e) vyznačení hranic dotčeného území. 

f) vyznačení oblastí potencionálně ohrožující stavbu (zejména sesuvy či jiné objekty vykazující 

přetvoření) 

C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

a) měřítko podle použité katastrální mapy,   

b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby do mapových podkladů katastru nemovitostí, 

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

a) měřítko 1 : 250, u rozsáhlých staveb 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u změny stavby, která je kulturní 

památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200; situace 

navržené stavby musí obsahovat podrobnosti potřebné pro ověření polohového řešení stavby a její 

výstavby, 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) katastrální hranice, hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) hranice řešeného území včetně obvodu stavby, 

e) stávající výškopis a polohopis vč. vrstevnic zobrazujících členitost terénu, 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g) popis a vyznačení všech nově navržených objektů, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

i) řešení vegetace, 
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j) okótované odstupy staveb od trvalých objektů nebo vlastnických hranic pozemku obnovených 

v terénu s lomovými body v KK=3 dle jiných právních předpisů, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny, 

hranice územních systému ekologické stability (ÚSES), biokoridorů a biocenter, zátopových oblastí 

apod., 

m) maximální dočasné a trvalé zábory, 

n) vyznačení geotechnických sond (včetně archivních) a zákres zóny ovlivnění případně zóny sledování 

dle podrobného geotechnického průzkumu,  

o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace 

a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody,  

p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

q) seznam všech stavebních objektů a provozních souborů. 

V případech, kdy by byl výkres koordinační situace na podkladu geodetického zaměření a zároveň katastrální 

mapy nepřehledný, lze koordinační situaci předat ve dvou variantách, tj. ve variantě na podkladu 

geodetického zaměření a ve variantě na podkladu katastrální mapy. 

 

C.4 SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, 

technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně 

bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické 

stability, významné krajinné prvky, chráněná území, apod. Výkresy umístění stavby vzhledem k urbanistické 

struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím. 

 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se 

zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění 

v přiměřeném rozsahu: 

D.1 STAVEBNÍ ČÁST 

Pro každý stavební objekt, pro který je zajišťováno stavební povolení, se vypracuje samostatná dokumentace, 

která se zařadí v projektové dokumentaci do souboru D.1.STAVEBNÍ ČÁST. Zařazení a označení 

jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů se provede v souladu s čl. 7.3.5 bod A.2 Části II této 

směrnice. V případě, že je pro stavbu zpracována dokumentace DUR, příp. je vydáno ÚR, musí být vždy 

respektováno členění uvedené v dokumentaci DR, příp. v ÚR. 

Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou vypracovány v souladu s platnými legislativními předpisy, 

dle platných norem, oprávněných požadavků majitelů a správců jednotlivých stavebních objektů, 

vycházejících z platných technických pravidel a směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru. 

 

Obsah jednotlivých stavebních objektů bez ohledu na jejich zařazení v konkrétní objektové skladbě: 

D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ PROPUSTKŮ 

1. Technická zpráva 

a) identifikační údaje objektu, 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení, 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, 

geotechnický průzkum apod., 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby, 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů, 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace, 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 

informace a dopravní telematiku, 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu, 

i) vazba na případné technologické vybavení, 
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j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí 

a průřezů, 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 

osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

2. Výkresy 

a) Situace pozemní komunikace 

Situace všech objektů je uvedena v koordinační situaci stavby v části C., do každého stavebního 

objektu se přiloží situace příslušného objektu na podkladu koordinační situace stavby. Tam, kde 

není dostatečně zřejmé řešení objektu z této situace, přiloží se samostatná situace objektu (výřez 

situace stavby) ve větším měřítku. Situace musí obsahovat schématický zákres úprav pro 

samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

b) Podélný profil 

Podélný profil v délkovém měřítku situace pozemní komunikace a výškovém měřítku 

s desetinásobným převýšením. Obvykle se volí měřítko 1 : 1 000/100 nebo 1 : 2 000/200. Pro 

jednoduchá technická řešení je možno použít měřítko 1 : 5 000/500. 

c) Vzorové příčné řezy 

Charakteristické vzorové příčné řezy, případně odlišné úseky pozemní komunikace (zářez, výkop, 

násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek), měřítko 1 : 50 nebo 1 : 100 s ohledem na 

šířku silniční koruny a místní podmínky, umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, 

bezpečnostního zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů. Uvede se návrh skladby 

vozovky PK. 

d) Charakteristické příčné řezy 

Zobrazení začlenění tělesa pozemní komunikace do terénu v charakteristických místech měřítko 

1 : 100 nebo 1 : 200. Maximální vzdálenost příčných řezů ve výkresu příčných řezů nesmí 

překročit 100 m (pozn.: po dohodě se zadavatelem/objednatelem lze ve výjimečných případech 

tuto maximální vzdálenost upravit v závislosti na charakteru projektu). 

e) Schematické řešení křižovatek 

Složitější křižovatky, jejichž podrobnější zákres do situace PK by byl nepřehledný, se vykreslí na 

samostatných výkresech v měřítku situace pozemní komunikace nebo větším. Pro potřebu ověření 

sklonových poměrů větví křižovatky (složitý tvar křižovatky nebo nepříznivé terénní podmínky) - 

zjednodušené podélné profily kritických větví. Jednoduché křižovatky MK a účelových 

komunikací, sjezdy a samostatné sjezdy (připojení sousedních nemovitostí) je nutné vždy 

vykreslit v situaci stavby, popsat v technické zprávě a doplnit zjednodušeným podélným profilem. 

f) Výkresy obslužných zařízení 

Zpracují se, jestliže jsou součástí objektu pozemní komunikace, jedná se o zastávky linkové 

osobní dopravy, parkoviště a jiné dopravní plochy a odpočívky. Výkresy musí zobrazovat 

jednoznačně stavebně technické řešení. Měřítko volí projektant s přihlédnutím k povaze zařízení. 

Výkresy musí obsahovat údaje o bezbariérovém užívání stavby (objektu), včetně detailů 

vyhrazených míst pro vozidla O1 a sklonů u přechodů. 

g) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace 

a dopravní telematiku 

Výkresy navržených dopravních značek a uvedených zařízení v měřítku situace pozemní 

komunikace nebo jiném měřítku jako samostatné výkresy. U jednoduchých řešení se dopravní 

značení a všechna další dopravní zařízení vyznačí přímo na situaci pozemní komunikace. 

Výkresy musí obsahovat údaje o bezbariérovém užívání stavby (objektu), včetně detailů 

hmatového a akustického vedení a frází orientačních majáčků. 

h) Souřadnice hlavních bodů 

Souřadnice všech důležitých bodů, které určují polohu objektu. Pokud nejsou tyto body 

vyznačeny v koordinační situaci, přiloží se samostatný geodetický výkres s jejich zákresem. Tato 

příloha se vypracuje, pokud uvedené údaje nejsou součástí dokladové části – Geodetický 

podklad. 

i) Projektová dokumentace nového objektu pozemní komunikace nebo rozšíření stávajícího objektu 

pozemní komunikace, který má být umístěn na území památkové rezervace, památkové zóny nebo 
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ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové 

rezervace nebo památkové zóny.  

Projektová dokumentace se doplní o pohledy nebo zákresy objektu pozemní komunikace do 

fotografií a vizualizaci. 

 

D.1.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

1. Technická zpráva 

1.1. Identifikační údaje mostu 

a) stavba a objekt číslo, 

b) název mostu, 

c) evidenční číslo mostu, 

d) katastrální území, obec, kraj, 

e) pozemní komunikace - návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace, 

evidenční číslo, 

f) bod křížení - všechna křížení na délce mostu, 

g) staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy, 

h) staničení přemosťované překážky - plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod., 

i) úhel křížení - všech překážek, 

j) volná výška - podjezdu, podchodu, plavební výška. 

1.2. Základní údaje o mostu 

a) charakteristika mostu, 

b) délka přemostění, 

c) délka mostu, 

d) délka nosné konstrukce, 

e) rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypaných konstrukcí, 

f) šikmost mostu, 

g) volná šířka mostu, 

h) šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku, 

i) šířka mostu, 

j) výška mostu nad terénem, 

k) stavební výška, 

l) plocha nosné konstrukce mostu, 

m) zatížení a zatížitelnosti mostu. 

1.3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění 

a) návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu 

a požadavky - podklady na jeho řešení, 

b) charakter přemosťované překážky - převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla 

apod., 

c) územní podmínky, 

d) geotechnické podmínky. 

1.4. Technické řešení mostu 

a) popis nosné konstrukce mostu, 

b) údaje o založení a spodní stavbě mostu, 

c) vybavení mostu, 

d) statické a hydrotechnické posouzení, 

e) cizí zařízení na mostě, 

f) řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným 

proudům, 

g) požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring), 

h) požadované zatěžovací zkoušky. 

1.5. Výstavba mostu 

a) postup a technologie stavby mostu, 
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b) specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby - přístupy, přívody elektrické 

energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod., 

c) související (dotčené) objekty stavby, 

d) vztah k území - inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod. 

1.6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů 

a) vytyčovací údaje, 

b) prostorové uspořádání a geometrie mostu, 

c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce, 

d) hydrotechnické výpočty. 

1.7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

 2. Výkresy 

a) situace mostního objektu v měřítku 1 : 500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty 

stavby pozemní komunikace včetně jejich ochranných pásem, zvláštních omezení a úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, 

b) půdorys v měřítku 1 : 100 nebo u velkých mostů nad 100 m délky v měřítku 1 : 250 nebo 

1 : 500, včetně vyznačení příslušných sond GTP, 

c) podélný řez v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 250 nebo 1 : 500 nebo u směrově rozdělených 

komunikací oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem terénu, křižujících vodotečí 

a komunikací včetně zakreslení průjezdných a průchozích prostorů, plavebních profilů  

a mostem vzduté hladiny, povodňových hladin - zpravidla Q 100, hladiny návrhového průtoku, 

směrových a sklonových poměrů, rozhraní zemin pokryvných útvarů a skalního podloží, 

d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli v měřítku 1 : 50, 

e) příčné řezy v měřítku 1 : 100 v lících opěr a osách jednotlivých vnitřních podpěr, případně  

s pohledem na podpěry, včetně vyznačení příslušných sond GTP, 

f) vytyčovací schéma v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 250 nebo 1 : 500, 

g) výkres tvaru podpěry v měřítku 1 : 50, včetně vyznačení případných míst pro umístění značek 

pro geodetický monitoring, 

h) výkres tvaru opěr a křídel v měřítku 1 : 50, včetně vyznačení případných míst pro umístění 

značek pro geodetický monitoring, 

i) schéma technologie výstavby, 

j) projektová dokumentace velkých mostů, mostů, které se umísťují na území památkové 

rezervace, památkové zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité 

národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou 

kulturní památkou, se doplní o pohledy nebo zákresy mostu do fotografií a vizualizaci. 

 

V případě staveb ŘSD ČR pro silniční mosty přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m, u kterých se 

v rámci DSP mění nosná konstrukce oproti řešení v DUR, bude zpracován návrh konstrukčního řešení 

(v konceptu) nejméně ve dvou variantách v souladu s příslušným interním předpisem zadavatele/objednatele 

- viz příloha č. 7 (ŘSD/01). Na základě vyhodnocení předložených návrhů zadavatel/objednatel rozhodne 

o výsledné variantě, která bude v dokumentaci DSP dopracována. 

Statické a hydrotechnické výpočty výsledné varianty každého mostního objektu budou zařazeny v paré č. 1 

dokumentace. 

 

D.1.3 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY - odvodnění pozemní komunikace 

1. Technická zpráva 

a) základní identifikační údaje, 

b) popis charakteristik objektu, 

c) zdůvodnění funkčního a technického řešení - včetně provozních údajů a instalovaných výkonů, 

d) popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient, 

e) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana, 

f) zvláštní požadavky na postup stavebních prací - na provoz a údržbu, 
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g) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během výstavby, 

h) popis řešení ochrany proti agresívnímu prostředí, případně bludným proudům. 

2. Hydrotechnické výpočty 

a) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilů stok a přípojek, 

b) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích nádrží, 

c) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a příkopů. 

3. Statické výpočty 

a) pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu a únosnosti, 

b) pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tloušťky stěn a dna nádrže 

a případného vyztužení. 

4. Výkresy 

a) situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení jak současných, tak plánovaných 

v měřítku shodném se situací objektů pozemní komunikace, 

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

c) podélný profil v doporučeném měřítku 1 : 1 000/100, měřítko ve směru osy x má odpovídat 

měřítku situace, 

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

e) výkresy aplikovaných typových, nebo atypických objektů. 

 

D.1.4 OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

1. Technická zpráva 

a) identifikační údaje objektu, 

b) stručný stavebně technický popis celého zařízení, 

c) typ stožárů a svítidel, 

d) světelně technický výpočet, 

e) napojení na rozvodnou síť nízkého napětí. 

2. Výkresy 

a) situace ve shodném měřítku se situací pozemní komunikace, se zákresem polohy stožárů 

a kabelových rozvodů a určení polohy zařízení v souřadnicích, 

b) vzorový příčný řez se zákresem schematické polohy zařízení osvětlení v měřítku vzorového 

příčného řezu pozemní komunikace, 

c) výkresy stožárů se svítidlem. 

 

D.1.5 OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB 

1. Technická zpráva 

1.1. Všeobecná část 

a) identifikační údaje, 

b) členění objektů, 

c) vazby na okolní výstavbu. 

1.2. Technická část 

a) geotechnické vyhodnocení geotechnických průzkumů, podrobný popis geotechnických 

podmínek s ohledem na předpokládanou metodu výstavby tunelu, rozdělení horninového 

masivu na kvazihomogenní celky včetně charakteristických hodnot geotechnických parametrů 

dle ČSN EN 1997-1, 

b) stanovení postupu nebo způsobu výstavby včetně návrhu technologických tříd výrubu, 

očekávané hodnoty deformací ostění pro jednotlivé technologické třídy výrubu5, 

c) návrh na úpravu a likvidaci důlních vod, ochrana díla proti průvalům vod a zvodnělého 

materiálu, ochrana díla při povodních, koncepce vedení vod v tunelu a před portály - 

                                                 
5 Vyhláška č. 55/1996, o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů. 
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kanalizace, tunelové drenáže, odvodnění vozovky, stanovení kapacity s ohledem na údržbu 

a požární zásah apod., likvidace důlních vod, včetně trvalých přítoků podzemních vod, systém 

ochrany díla proti pronikání podzemní a srážkové vody do díla, 

d) ochrana díla proti vnějším vlivům (bludné proudy, agresivní prostředí, přívalové vody), 

e) požárně bezpečnostní řešení v rozsahu vyhlášky o požární prevenci6, 

f) bezpečnostní dokumentace u tunelů delších než 500 m, 

g) písemnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, 

h) protokol o stanovení prostředí, 

i) komplexní geotechnický monitoring včetně popisu varovných stavů a kritérií pro zvýšení nebo 

snížení četností měření v závislosti na vývoji sledované veličiny v čase a způsob a postup řešení 

při dosažení varovných stavů,  

j) staveniště a provádění výstavby, nároky na zkušební provoz a záruční dobu, přehledné tabulky 

hlavních prací, přehled budoucích provozovatelů a uživatelů, nároky na výcvik budoucích 

pracovníků, 

k) popis objektové skladby i s ohledem na možnost použití observační metody, 

l) požadavky na bezbariérové užívání stavby, 

m) předpokládaný harmonogram postupu výstavby objektu. 

2. Výkresy 

a) celková situace stavby v měřítku 1 : 5 000, 

b) koordinační situace v měřítku 1 : 500 s označením stavebních objektů a provozních souborů, 

včetně zakreslení zóny poklesů, ovlivnění a sledování, vedení inženýrských sítí - včetně 

dočasných a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, 

c) koordinační situace v místě portálů v měřítku 1 : 200 se zakreslením tras kabelovodů, 

kanalizací, drenáží, jímek, provozně-technických objektů, rozsah stavebních jam, zpětných 

zásypů apod., 

d) vzorové příčné řezy v měřítku 1 : 50 se znázorněním geometrických vztahů mezi průjezdným 

průřezem a konstrukcí ostění, technickým vybavením tunelu apod., 

e) charakteristické řezy s geotechnickými údaji včetně rozsahu poklesové zóny a zakreslením 

objektů a sítí v nadloží v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200, 

f) podélné profily s geotechnickými údaji a prognózou rozdělení raženého úseku tunelu na 

technologické třídy výrubu v měřítku 1 : 500/50 nebo 1 : 200/20 v zastavěném území, 

g) výkres technologických tříd výrubu - délka záběru, členění plochy výrubu, schéma kotvení pro 

jednotlivé dílčí výruby, vzdálenost kotvení od čelby, skladba dočasného ostění, typy a délky 

kotev a sítí, dimenze výztužných rámů, maximální odstupy čeleb dílčích výrubů, opatření 

prováděná v předstihu před ražbou apod. včetně tabulky výkazu materiálu pro jednotlivé 

technologické třídy výrubu na 1 záběr a 1 m tunelu, 

h) návrh způsobu izolací a drenáží včetně návrhu úpravy a odvedení drenážních vod, 

i) výkresy požární ochrany, situace dojezdů k požárnímu zásahu, 

j) výkresy jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, 

k) koordinační a technologické schéma vybavení tunelu, 

l) situace organizace výstavby včetně doporučeného rozsahu vybavení zařízení staveniště. 

3. Statická část 

a) podklady, 

b) rozsah výpočtu dočasného ostění a průkaz dimenzí, 

c) rozsah výpočtu definitivního ostění včetně průkazu dimenzí hloubených úseků, 

d) statický výpočet dočasného ostění dle jednotlivých etap a pro jednotlivé technologické třídy 

výrubu a jednotlivé kvazihomogenní celky, statický výpočet definitivního ostění dle charakteru 

použitých konstrukcí. 

 

                                                 
6 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 
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D.1.6 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A PRO INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM 

NEBO SYSTÉMY DOPRAVNÍ TELEMATIKY 

1. Technická zpráva 

a) identifikační údaje objektu, 

b) popis souladu funkcionality objektů pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní 

telematiky se závaznými specifikacemi,  

c) popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na typ zařízení a způsob a charakter 

rozvodů, 

d) způsob uložení kabelového vedení ve vazbě na ostatní objekty stavby, 

e) typy navržených zařízení, 

f) uvedení hlavních předpisů, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět 

montáž, 

g) návrh komplexních zkoušek, 

h) v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká, 

i) požadavky na údržbu zařízení. 

2. Výkresy 

a) zákres umístění zařízení a přístup k němu v měřítku situace pozemní komunikace, zakreslení 

navrženého zařízení do půdorysu v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50, 

b) celková přehledně zpracovaná bloková schémata obsahující počet a logickou polohu 

jednotlivých koncových prvků, 

c) základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany, 

d) technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, 

e) uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím. 

 

D.1.7 OBJEKTY DRAH  

Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace nebo objektů stavbou 

vyvolaných, které mají charakter stavby dráhy a stavby na dráze, včetně zařízení na dráze, se zhotoví 

v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 

D.1.8 OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB  

Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace, které mají charakter pozemních 

staveb, se vypracují v rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

D.1.9 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY  

Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. Objekty rekultivací budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 13/1994 Sb., v rámci 

zpracování dokumentace projednány s příslušným orgánem ochrany ZPF. 

D.1.10 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. a podle jiných právních předpisů7. 

 

D.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí na provozní soubory 

nevýrobních procesů zajišťujících speciální činnosti potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost 

a ochranu pozemní komunikace a jejích součástí. 

Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní soubory, které tvoří technické 

vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci příslušného stavebního objektu. 

 

Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části:  

1. Technická zpráva 

                                                 
7 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 
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a) identifikace předmětu provozního souboru, 

b) výchozí podklady, 

c) skladba technologického zařízení, jeho účel, popis a základní parametry, 

d) vazba na stavební řešení včetně návrhu na zakládání konstrukcí, 

e) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných medií, včetně požadavků a míst napojení. 

2. Výkresy 

a) výkresy zobrazí sestavu a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, 

řezy, pohledy a konstrukční detaily, 

b) výkresy a schémata připojení na media, místa připojení, ochranná zařízení, 

c) měřítko výkresů se zvolí v závislosti na druhu a rozsahu provozního souboru. 

 

DOKLADOVÁ ČÁST 

1. ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

2. DOKLAD PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU  

 Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá 

se doklad podle jiného právního předpisu8 prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby 

podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, 

z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.  

3. STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

3.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, 

vyznačená například na situačním výkrese 

3.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností 

v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 

3.3 Doklady o udělení souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

4. GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST ZPRACOVANÝ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ9 

Dokumentace bude obsahovat veškeré podklady a dokumenty související s výkonem zeměměřické činnosti na 

stavbě podle jiných právních předpisů. Jsou to:   

a) geodetické zaměření jako podklad pro projekt, 

b) záborový elaborát s vymezením trvalých a dočasných záborů i služebností, 

c) projekt vytyčovací sítě jako základní polohový a výškový rámec stavby, 

d) výkres a tabulka souřadnic lomových bodů obvodu stavby, 

e) složka geodetických vytyčovacích výkresů a seznamů souřadnic vytyčovacích bodů 

 v této složce bude kromě grafického znázornění vytyčovaných bodů ve vytyčovacím výkresu uveden 

i seznam souřadnic (X, Y, Z) všech bodů, které určují jednoznačný polohový, rozměrový a výškový 

rámec objektu, 

 seznam souřadnic je možno vložit do vytyčovacího výkresu,  

 vytyčovací výkres bude obsahovat i definici požadavků na přesnost vytyčení (konkrétními 

směrodatnými odchylkami).   

f) seznam bodů státních bodových polí ohrožených či zničených stavbou, 

g) projekt sledování a monitoringu (s požadovanými podmínkami pro měření sedání, přetvoření 

i průhybů nebo sledování jiných jevů), 

                                                 
8 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
9 Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 

závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. 

§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedení, ve znění pozdějších předpisů. 
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h) geometrické plány zpracované v souladu katastrálním zákonem, 

i) přejaté výkresové podklady z katastru nemovitostí, 

j) případné další potřebné a požadované podklady pro jednoznačné zajištění zeměměřických prací na 

stavbě na základě smlouvy. 

5. PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM10 

6. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ, DIAGNOSTICKÉ A DOPRAVNÍ PRŮZKUMY 

Mezi inženýrskogeologické průzkumy patří zejména: 

- Podrobný geotechnický průzkum nebo Rešerše geotechnického průzkumu (výchozím podkladem pro 

zpracování podrobného geotechnického průzkumu je obvykle předběžný geotechnický průzkum 

zpracovaná rámci DUR. Podrobný geotechnický průzkum se zpracuje v souladu s TP 76 a smluvními 

požadavky zadavatele/objednatele.), 

- Hydrogeologický posudek, 

- Podrobný pedologický průzkum (výchozím podkladem pro zpracování je obvykle pedologický průzkum 

zpracovaný v rámci DUR. Průzkum bude proveden po definitivním stanovení trasy a bude zpracován  

v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby jako jeden z podkladů pro výpočet odvodů ze ZPF a podání 

žádosti o vynětí pozemků ze ZPF.). 

Mezi diagnostické průzkumy patří zejména: 

- diagnostický průzkum vozovky, 

- diagnostický průzkum mostů,  

- diagnostické průzkumy konstrukcí (zdi, propustky, apod.). 

 

7. OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH V PRŮBĚHU 

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

 

SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE 

Do tohoto samostatného dokumentačního souboru se zařadí podklady zpracované v rámci DSP a použité pro 

vypracování DSP a dokumentace potřebná pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů podle zvláštních 

předpisů a získání stavebního povolení, příp. dalších povolení stavby. 

Požadavky na obsah a rozsah této přílohy specifikuje zadavatel/objednatel v zadávací dokumentaci a/nebo 

smluvních dokumentech. 

1. ÚČINKY STAVBY 

Poznámka: Číslování příloh není závazné, bude vždy přizpůsobeno smluvním požadavkům 

zadavatele/objednatele a konkrétním specifikům projektu. 

1.1 Dokumentace pro odnětí ze ZPF 

Podklady pro odnětí ze ZPF se zpracují dle zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13/1994 Sb.  

a dalších souvisejících předpisů včetně údajů o ochranných pásmech vodních zdrojů, chráněných 

územích, apod. 

1.2 Dokumentace pro odnětí z PUPFL 

Podklady pro odnětí z PUPFL se zpracují dle zákona č. 289/1995 Sb., vyhlášky č. 77/1996 Sb.  

a dalších souvisejících předpisů. 

                                                 
10 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti 

nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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1.4 Projekt odpadového hospodářství 

Zpracuje se v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Požaduje se především bilance odpadů, jejich 

třídění dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., návrh jejich využití či likvidace včetně seznamu skládek  

v regionu pro uložení odpadu. 

1.5 Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 

Zpracuje se v rozsahu podle požadavků příslušné správy drážní cesty a drážního úřadu, je-li jí třeba. 

Vždy je nutné uvést polohu projednávaného objektu stavby PK vzhledem ke dráze – km dráhy, příčné 

řezy apod. 

2. PODKLADY A PRŮZKUMY 

Všechny průzkumy budou provedeny dle platné legislativy, technických předpisů a norem v souladu 

s kapitolou 1 TKP-D a MP SJ-PK. 

Číslování příloh není závazné, bude vždy přizpůsobeno smluvním požadavkům zadavatele/objednatele 

a konkrétním specifikům projektu. 

2.1 Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace 

Výchozím podkladem pro zpracování je obvykle dendrologický průzkum zpracovaný v rámci DUR. 

Zpracovává se vždy, když je k realizaci navrhované stavby zapotřebí provést kácení mimolesní 

zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Součástí průzkumu bude 

pasportizace jednotlivých dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013 

Sb. 

2.2. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 

2.3. Hluková studie nebo její aktualizace 

Výchozím podkladem pro zpracování je obvykle hluková studie zpracovaná rámci DUR. 

Hluková studie se zpracuje v souladu s příslušnou platnou legislativou, rezortním Metodickým 

pokynem a požadavky kapitoly 11 TKP-D. 

2.4 Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie 

Průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

2.5 Rozptylová studie nebo její aktualizace 

Výchozím podkladem pro zpracování je obvykle rozptylová studie zpracovaná rámci DUR. 

Rozptylová studie se zpracuje v souladu s platnými legislativními předpisy (viz kapitola 11 TKP-D). 

2.6 Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 

2.7 Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 

2.8 Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 

2.9 Další průzkumy dle zadavatele/objednatele 

např. klimatologický průzkum, korozní průzkum, průzkum ložisek nerostných surovin. 

 

ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby – vypracuje se dle cenových ukazatelů pro stupeň 

DSP vydaných SFDI a případných interních předpisů zadavatele/objednatele - viz příloha č. 7 (ŘSD/02).  

 

7.4  Dokumentace k DSP  

Odděleně od DSP se vyhotoví „Dokumentace k DSP“, která je určena pro potřeby zadavatele/objednatele.  

Do této dokumentace se zařadí veškeré dokumenty, které se týkají dokumentace DSP a jejího projednání, které 

jsou podstatné pro zadavatele/objednatele a není vhodné je dokladovat jako součást dokumentace DSP (např. 

vybrané záznamy z jednání, grafická příloha prokazující zajištění rozhledů, informace pro zadavatele/objednatele 

týkající se navazujících stupňů projektové dokumentace, vysvětlující informace pro objednatele a další možné 

doklady, které nejsou standardní součástí DSP.  

V případě požadavku objednatele se do této dokumentace zařazují i předchozí průzkumy zajišťované 

objednatelem. 
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V části II Směrnice se ruší čl. 8 a nahrazuje tímto zněním: 

8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS) NEBO 

VYBRANÉ DOKUMENTY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY (VD-ZDS) 

8.1 Všeobecně 

8.1.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace (dále jen PDPS) včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen “soupis prací“) nebo vybrané dokumenty 

zadávací dokumentace stavby, tj. PDPS, soupis prací a technické specifikace ZTKP (dále jen VD-ZDS) jsou 

součástí zadávací dokumentace stavby.  

8.1.2 Rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr stanovuje vyhláška č. 169/2016 Sb. Projektovou dokumentací ve smyslu uvedené 

vyhlášky je projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zpracovaná dle přílohy č. 6 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. 

8.1.3 PDPS určuje požadavky na stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, 

které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, 

technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. PDPS je podkladem pro stanovení 

investorské ceny díla a jedním z podkladů pro ocenění stavby uchazeči v rámci soutěže o veřejnou zakázku.  

8.1.4  Při zpracování PDPS se musí dodržet návrh stavby podle předchozího stupně projektové dokumentace, 

v souladu s ověřenou dokumentací pro stavební povolení (DSP), nebo k ohlášení stavby (DOS) a dále musí být 

zapracovány podmínky vydaných správních rozhodnutí (požadavky dotčených orgánů). Změny bez dopadu do 

stavebního povolení, resp. ohlášení stavby v případě, že budou technicky přínosné a budou odsouhlaseny 

zástupcem objednatele, jsou akceptovatelné. 

8.1.5 PDPS se v průběhu zpracování projedná na výrobních výborech za účasti objednatele a budoucího 

majetkového správce v termínech dle vzájemné dohody mezi zástupcem zhotovitele a objednatele. Pravidla pro 

projednání se zhotovitelem PDPS musí být upřesněny v rámci smluvních dokumentů mezi objednatelem  

a zhotovitelem PDPS.  

8.1.6 V PDPS budou zapracovány pouze oprávněné požadavky následných cizích správců v souladu se 

zákonem č. 13/1997 Sb., dokumentace s nimi bude písemně odsouhlasena.  

8.2 Podklady pro vypracování PDPS nebo VD-ZDS 

8.2.1 Podklady pro vypracování PDPS nebo VD-ZDS 

Rozsah, obsah a způsob zajištění PDPS nebo VD-ZDS pro určitou stavbu určí její zadavatel/objednatel na 

základě: 

– zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 146/2008 Sb.,  

– ustanovení této směrnice, 

– podmínek příslušných povolení stavby, 

– případných požadavků stavebního úřadu v záležitostech, ve kterých je oprávněn rozhodovat ve vztahu 

k dokumentaci stavby podle ustanovení stavebního zákona, 

– svých specifických požadavků v závislosti na charakteru rozsahu a složitosti stavby, 

– záměru zda a v jakém rozsahu se hodlá podílet na zhotovení dokumentace (zaměření, průzkumy, 

zhotovení určitých objektů stavby jiným zhotovitelem dokumentace apod.). 

8.2.2 Podklady pro vypracování PDPS nebo VD-ZDS zajišťované zadavatelem/objednatelem 

Podklady, které zajišťuje zadavatel/objednatel a jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, předá 

zadavatel/objednatel vybranému zhotoviteli dokumentace ve lhůtě uvedené v zadávací dokumentaci a/nebo 

smluvních dokumentech.  

8.2.3 Podklady pro vypracování PDPS nebo VD-ZDS zajišťované zhotovitelem dokumentace: 

Zhotovitel zajišťuje všechny podklady specifikované v zadávací dokumentaci a/nebo ve smluvních 

dokumentech. 
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8.3 Obsah PDPS 

8.3.1 Základní struktura projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně objektové skladby (netýká se 

případných nových podobjektů), vychází z členění stavby navrženého v předchozím stupni projektové 

dokumentace (zpravidla DSP nebo DOS) nebo požadavku zadavatele/objednatele. 

8.3.2 Rozsah a obsah PDPS pro stavby PK určuje příloha č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb. takto: 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

DOKLADOVÁ ČÁST 

8.3.3 Závazné je členění dokumentace na části a jejich označení. Obsah jednotlivých dokumentů se použije 

přiměřeně s ohledem na kategorii a třídu pozemní komunikace, na druh a význam stavby, její umístění, stavebně 

technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu životnosti stavby. 

8.3.4 Obsah a rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace pro provádění stavby: 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby - kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná,  

c) předmět dokumentace.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li 

o fyzickou osobu podnikající, pokud záměr souvisí s podnikatelskou činností, nebo  

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla, jde-li  

o právnickou osobu.  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li 

o fyzickou osobu podnikající, nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 

sídla, jde-li o právnickou osobu,  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 

osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým 

jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace, 

d) jména a příjmení projektantů či ověřovatelů dokumentace přikládané v dokladové části 

s oprávněním podle jiných právních předpisů11. 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Členění a označení stavebních objektů je shodné s předchozím stupněm projektové dokumentace - 

projektovou dokumentací pro ohlášení stavby nebo projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení 

podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., resp. kap. 6 nebo kap. 7 Části II této směrnice.  

V případě chybějících a/nebo nevhodně sloučených objektů se nepřidávají nově číslované objekty, ale je 

možné rozdělení na podobjekty. 

                                                 
11 Například zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
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Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace. V případě, že objekt bude rozdělen na 

podobjekty s vlastním soupisem prací, bude samostatná dokumentace zpracována i pro tyto podobjekty. 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 

(označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována 

projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně informací o doplňujících podkladech, 

měřeních, diagnostických a dalších průzkumech, které byly zhotoveny pro zpřesnění technického 

návrhu a specifikaci prací a dodávek (jako podklad pro PDPS), 

c) další podklady. 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního 

povolení a doplní se o případné požadavky stavebního povolení a údaje, které upřesňují vymezení stavby. 

Dále se doplní: 

Do čl. B.2.1 odst. e) způsob vypořádání podmínek a požadavků vyplývajících ze stavebního povolení, 

příp. dalších povolení a ze závazných stanovisek orgánu životního prostředí. 

Do čl. B.8.1 odst. c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 

pásmech jiných staveb (pokud nejsou uvedeny v dokladové části), 

Čl. B.8.5  Bilance zemních hmot se vypracuje v podrobnosti dle projektové dokumentace PDPS, včetně 

hmotnice v tabulkové formě (především SO 100 a SO 200). 

 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY  

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  

Celková (přehledná) situace stavby zobrazující celkové situační uspořádání stavby na mapovém podkladu 

v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000, použije se situační výkres podle předchozího stupně projektové 

dokumentace. 

C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

Situace stavby (koordinační) zobrazující detailní zákres stavby v mapovém podkladu podle předchozího 

stupně projektové dokumentace s doplněním potřebných podrobností; u staveb ŘSD ČR je za mapový 

podklad považován aktuální mapový podklad podložený katastrální mapou. 

 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

Společné zásady pro zpracování dokumentace objektů: 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se 

zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení. 

PDPS musí obsahovat veškeré předepsané parametry stavby, technické a kvalitativní požadavky na všechny 

výrobky a povolené odchylky stavby, výrobků atd. (s odkazem na ČSN, TKP, TP atp.) tak, aby nebyly 

určující jen pro jednoho výrobce a byly jednoznačně stanoveny pro posouzení shody stavu díla se zadáním 

stavby pro předání a převzetí stavby. Obchodní a výrobní názvy výrobků a směsí, výrobců a zhotovitelů se 

nesmí uvádět.   

V případě použití parametrických položek při návrhu zemních prací je nutné postupovat v souladu s pokyny 

objednatele.  

Závěry a doporučení z průzkumů je povinen zpracovatel  PDPS posoudit a to v souvislostech celé stavby, 

které zpracovateli průzkumu nebyly/nemusely být v době zpracování známy nebo byly některé parametry 

stavby oproti zadání průzkumu změněny. 

V případě staveb ŘSD dále platí: 

 Odchylky, bezprostředně před uplynutím záruční doby, budou určeny dle ČSN, TKP, PPK a TP, 

popřípadě v ZTKP se zpřísňujícími požadavky. Tyto odchylky předepsaných parametrů stavby musí 
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být vyhodnoceny objednatelem nebo jím pověřenou osobou v rámci předávání a převzetí stavby 

a stávají se závazným podkladem pro případné reklamační řízení v rámci záruční doby.  

 Při zpracování PDPS stavebních objektů se kromě ČSN, TKP, ZTKP, TP a VL a dalších příslušných 

předpisů plní Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR (PPK), 

výkresy opakovaných řešení (tzv. R-plány) a jiné. Detailní požadavky na zpracování a obsah 

projektů dopravního značení stanovuje PPK-ZNA - viz příloha č. 7 (ŘSD/11).   

 

D.1 STAVEBNÍ ČÁST 

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů 

se provede v souladu s čl. 7.3.5 a čl. 8.3.4, body A.2 Části II této směrnice.. V případě, že stavební objekt 

bude rozdělen na podobjekty, bude samostatná dokumentace zpracována i pro tyto podobjekty. 

1. Stavební část projektové dokumentace pro provádění stavby obsahuje technické zprávy, výkresy objektů  

a statické výpočty v členění podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Tyto technické zprávy a výkresy 

se, co do obsahu, musí doplnit, aby splňovaly zejména tyto požadavky: 

a) musí jednoznačně a úplně určit příslušný objekt (umístění, uspořádání konstrukce, výsledná 

požadovaná kvalita materiálů, konstrukcí, objektů, uživatelské standardy), 

b) musí být dostatečně podrobné pro sestavení soupisu prací. 

2. Do výkresů se doplní: 

a) požadavky stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí, 

b) detaily určující konstrukční prvky nebo jejich části, 

c) požadavky na funkci a kvalitu výrobků, 

d) podrobnější určení poloh, tvarů a rozměrů, 

e) detaily určující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

3. Doplňky projektového charakteru, které je nutno vyznačit na výkresech a které nelze vyjádřit kresbou, se 

vyznačí formou stručných textů, tabulek, poznámek, legendami apod. 

4. Při návrhu konstrukčních prvků a detailů a jejich vyobrazení na výkresech projektové dokumentace pro 

provádění stavby se uplatní následující principy: 

a) detaily u všech použitých konstrukčních prvků musí obsahovat jejich jednoznačné technické názvy, 

nejlépe s použitím již zavedené terminologie a definic používaných v českých technických normách  

a technických předpisech Ministerstva dopravy, 

b) detaily pro všechny konstrukční prvky zvlášť a pro jejich komplet dohromady musí obsahovat 

všechny potřebné navržené rozměry, průřezy, odkazy na rozměrové řady apod., včetně údajů  

o přípustných odchylkách, tolerancích tvarů a zástavbových rozměrů, 

c) detaily pro všechny konstrukční prvky musí stanovit navržený druh materiálu s odkazem na 

příslušnou předmětovou normu (ČSN, EN, ETA, ISO, atp.) nebo jiný technický předpis (TP, TKP, 

VL, atp.), který vlastnosti materiálu dostatečně popisuje, včetně protikorozní ochrany a ochrany 

proti agresivnímu prostředí, 

d) detaily musí obsahovat údaje o požadované provozní životnosti výrobku, prvku nebo části,  

o odolnosti proti vlivu mechanického (statického a dynamického) zatížení, o odolnosti vůči vlivu 

prostředí, o požadované hygienické nezávadnosti a eventuálně požární odolnosti, o zvukoizolačních 

vlastnostech, o recyklovatelnosti a dalších vlastnostech, pokud toto již není stanoveno v jiném 

dokumentu zadávací dokumentace, 

e) detaily obsahují podrobné požadavky technického a materiálového řešení, 

f) technická specifikace konstrukčních prvků nesmí zvýhodňovat nebo vylučovat určité dodavatele 

nebo určité výrobky. 

5. U technických zpráv se požaduje, aby písemná část dokumentace byla stručná, srozumitelná  

a jednoznačná. Je třeba dodržovat zásadu, že údaje uvedené na výkresech se podrobně nepopisují  

v písemné části dokumentace, pokud se nejedná o zdůvodnění nebo zhodnocení těchto návrhů. Technická 

zpráva upřesňuje a doplňuje údaje se zřetelem na provádění prací. Zdůvodňuje návrh technického  

a konstrukčního řešení, technické důsledky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany ŽP  

a zdraví při provádění prací, ovlivnění technického řešení doplňujícími podklady a průzkumy, uvažované 

technologie. Uvádí zhodnocení veškerého geotechnického, diagnostického, případně dalších průzkumů  

a jejich vliv na řešení příslušného stavebního objektu. Parametry všech materiálů, konstrukcí a výrobků 
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se zpravidla neuvádějí v technické zprávě, ale ve výkresové dokumentaci (platí zejména pro SO 100 a SO 

200 s výjimkou objektů dopravního značení, neplatí zejména pro SO 400). 

6. Výkresy, jejich obsah, úprava, barevnost a měřítka musí zaručit čitelnost výkresu a srozumitelnost 

vyobrazení ve shodě s příslušnými normami (např. výkresy inženýrských staveb). Použité měřítko výkresu 

musí být v souladu s popisem uvedeným na výkresu. Dále je třeba uplatnit normativní odkazy na další 

ČSN, které určují názvosloví, formáty, skládání výkresů a další podrobnosti pro zhotovení výkresů. 

Značky a symboly použité na výkresech musí být ve shodě s ČSN a TP 113.  

7. Situace jednotlivých stavebních objektů se zpracuje na podkladu koordinační situace stavby.  

8. Výpočty uvádí základní statické, dynamické, deformační, stabilitní, hydrotechnické a případně další 

speciální výpočty pro jednotlivé stavební objekty, které se provedou v souladu s příslušnými normativními 

předpisy. 

9. Odlišným způsobem je třeba zpracovávat dokumentaci objektů staveb drah a na dráze, pozemních staveb, 

sítí technické infrastruktury a dalších možných objektů, pro které platí jiné právní a technické předpisy  

a praxe je odlišná od předpisů pro pozemní komunikace. U těchto objektů, které obvykle zhotovují 

specializovaní podzhotovitelé, je nutné řešit obsah dokumentace těchto objektů v souladu s příslušnými 

předpisy, požadavky jejich vlastníků nebo správců a projektovou praxí v příslušném oboru. 

10. V každém případě je nutné, aby dokumentace stavebních objektů vyhovovala základním požadavkům na 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby, tj. aby jednoznačně a úplně určovala příslušný objekt  

a umožňovala sestavit soupis prací. 

 

Hlavní zásady řešení jednotlivých řad objektů stavby: 

Řada 000 OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ 

 demolice, vyklizení staveniště, příprava území, kácení zeleně, apod., 

 technická zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle 

společných zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 8.3.4., odst. D. 

Řada 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

a) Technická zpráva a samostatná příloha Výpočty 

V technické zprávě bude uveden zejména popis technologie důležitých a speciálních zhotovovacích 

prací, jejich postupu a materiálně technického zabezpečení, včetně výsledků, závěrů a doporučení 

z průzkumů (zejména geotechnického průzkumu) ve vztahu k: 

 zemním pracím (využitelnost a použitelnost zemin a hornin a podmínky jejich využití a použití), 

pracím prováděnými hornickým způsobem, sanacím, ochraně svahů zemního tělesa PK, 

 zpevněným plochám, 

 odvodnění tělesa PK, 

 vybavení a zařízení PK, 

 souvisejícím součástem PK (zdi, oplocení, zastávky apod.), 

 dalším částem komunikace. 

Pokud je stavební objekt rozčleněn vloženým mostním objektem, je nutné uvést hranice objektů 

a intervaly staničení předmětného SO 100. Hranice mezi SO je svislá. Do SO mostů náleží i příslušná 

část zemních prací. 

b) Výkresy  

Výkresy dokumentace PK se vyhotoví ve shodě s požadavky ČSN 01 3466, která určuje rámcový obsah 

jednotlivých příloh a způsob kreslení PK.  

Výkresy se vypracují na základě podrobného zaměření terénu – viz Dokladová část, bod 2. Geodetická 

dokumentace.  

Zpracují se tyto výkresy: 

 situace objektu doplněná o podrobnosti nutné pro zhotovení stavby, zejména o zákresy všech 

průzkumných sond všech provedených etap GTP v měřítku 1:1 000 nebo 1:500, 

 podélný profil se zákresem všech doplněných příčných řezů, s vyznačením všech křížení 

a odbočení, prostupů komunikací, křížení dráhy, zpevnění, detailních schémat vzestupnic 

a sestupnic, odvodnění, bezpečnostních zařízení, hranice mezi SO 100 a SO 200, rozhraní 
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skalního podloží a kvartéru, případně dalších prvků v měřítku délek odpovídajícím situaci 

stavebního objektu a výškové poměry desetkrát převýšené, např. 1:1 000/100, 1:500/50, 

 vzorové příčné řezy v měřítku 1:50 a detaily 1:20. 

Výkres doplněný o všechny použité konstrukční detaily, s jednoznačným popisem požadovaných 

parametrů všech konstrukcí, stavebních materiálů a výrobků. 

 příčné řezy v měřítku 1:100, příp. u směrové rozdělených PK 1:200. 

Příčné řezy se vypracují ve vzdálenostech po 20 m s doplněním řezů na dalších místech, která 

vyjadřují změny typického uspořádání silniční koruny (příčné sklony a šířky zpevnění, různé 

druhy zpevnění, změna počtu jízdních pruhů, začátky a konce prvků osy apod.), změnu tvaru 

nebo konstrukce tělesa PK a vztah k ostatním objektům stavby a okolí včetně vyznačení 

rozhraní jednotlivých objektů. Všechny specifikované řezy se dokládají v digitální podobě, 

v tištěné podobě je přípustné vykreslení v kroku do max. 100 m. 

 výkresy křižovatek 

Pro křižovatky se vypracuje podrobná dokumentace doplněná o podrobnosti požadované 

v bodech výše. 

Tato dokumentace vždy zahrnuje: 

 situaci křižovatky v měřítku situace objektu nebo detailnějším, se zákresem všech 

průzkumných sond všech provedených etap GTP, 

 podélné profily větví v měřítku odpovídajícímu situaci křižovatky s desetinásobným 

převýšením, 

 vzorové příčné řezy větví v měřítku 1 :50, 

 příčné řezy větví v měřítku 1:100 v základní vzdálenosti 20 m nebo menší v závislosti 

na podmínkách stavby a poloměrech směrových oblouků,  

 detailní řešení sklonových poměrů povrchu (vrstevnicový plán) s ohledem na odtokové 

poměry v měřítku situace objektu nebo detailnějším. U mimoúrovňových křižovatek je 

přípustné vrstevnicový plán zpracovat pouze v místech, kde jsou nepříznivé odtokové 

poměry (např. malý podélný sklon, překlápění vozovky, apod.), 

 umístění a popis záchytných zařízení a portálů včetně technických požadavků 

na materiály, 

 návrhy signálního plánu SSZ. 

Jednoduché křižovatky MK a účelových komunikací, sjezdy a samostatné sjezdy (připojení 

sousedních nemovitostí) je nutné vykreslit v situaci stavby, popsat v technické zprávě a doplnit 

podélným profilem.  

 výkresy zdí (v případě, že nejsou součástí SO 200), osazení dopravních značek  

a bezpečnostního zařízení se zpracují tak, aby byly jasně definované vlastnosti a parametry 

navržených konstrukcí, konstrukčních částí, všech stavebních materiálů a výrobků, včetně 

odvodnění. Některé části mohou být vedeny jako samostatné stavební objekty nebo podobjekty, 

 výkresy odvodňovacích zařízení (zejména detailní výkresy propustků, v jejichž případě se 

požadují minimálně následující výkresy: situace, pohled na vtok a výtok, příčný a podélný řez, 

příslušenství), 

 dopravní značení trvalé i dočasné, vodorovné i svislé, s uvedením příslušných parametrů 

výrobků, 

 hmotnice v tabulkové podobě (u hlavní trasy PK), pouze je-li z nějakých objektivních důvodů 

nutné zhotoviteli stanovit efektivní způsob rozvozu zeminy na stavbě. 

V případě staveb ŘSD ČR se dále vypracuje: 

 výkres návrhu umístění svodidel a tlumičů nárazu včetně přehledného rozlišení dle typu 

(ocelová, betonová, dočasná) a úrovně zadržení. Detailní požadavky na zákres svodidel  

v různých přílohách projektu stanovuje interní předpis - viz příloha č. 7 (ŘSD/10). 

 

Řada 200 MOSTNÍ OBJEKTY a ZDI 

Stavební část PDPS se zpracovává pro samostatné mostní objekty pozemních komunikací (mosty, opěrné 

a zárubní zdi, galerie apod.), včetně jejich konstrukčních nebo technologických částí, zakládání, 

přechodových oblastí a souvisejících zemních prací. 



31/36 

Součástí technické zprávy bude stanovení celkové hodnoty sedání a průhybů základů mostních opěr 

a pilířů, jejich časový průběh, výpočet přechodové oblasti a ev. z posouzení vyplývající opatření.  

a) Technická zpráva 

Technická zpráva vychází z DSP nebo DOS a obsahuje základní údaje stavby. Veškeré technické 

údaje a specifikace požadovaných parametrů stavby a parametrů materiálů jsou součástí 

výkresové dokumentace nebo ZTKP. Detaily stavby jsou součástí samostatné přílohy Detaily. 

Technická zpráva dále obsahuje příslušné výsledky, závěry a doporučení průzkumů především 

GTP, souvisejícího se založením objektu. 

Technická zpráva obsahuje také návrh postupu výstavby včetně požadavku na geodetické měření 

v průběhu výstavby s vazbou na soupis prací a dodávek. 

b) Výkresy 

Výkresy dokumentace se vyhotoví ve shodě s požadavky TKP-D, příslušnými normami 

a technickými předpisy, např. ČSN 01 3467, které určují způsob kreslení mostů a dále 

ČSN 01 3481, ČSN 01 3489 pro konstrukce z betonu, oceli a kamene.  

Výkresová část PDPS musí obsahovat tyto základní výkresové přílohy zhotovovaných stavebních 

konstrukcí (uvedená měřítka výkresů jsou doporučená – vždy musí být zajištěna srozumitelnost 

a přehlednost výkresu): 

 situaci mostního objektu 1:500 a jeho koordinaci s ostatními stavebními objekty v lokalitě 

včetně vyznačení jejich ochranných pásem a zvláštních omezení s vyznačením hranic 

objektů, 

 půdorys 1:100 nebo u velkých mostů nad 100 m délky v měřítku 1:250 (1:500),  

s vyznačením všech průzkumných sond GTP provedených pro příslušný objekt, 

 podélné řezy v měřítku 1:100 (1:250, 1:500) nebo u směrově rozdělených komunikacích 

oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem terénu, křižujících vodotečí a komunikací 

včetně zakreslení průjezdných a průchozích prostorů, plavebních profilů a mostem vzduté 

hladiny, povodňových hladin - zpravidla Q 100, hladiny návrhového průtoku, směrových  

a sklonových poměrů, s vyznačením stěžejních průzkumných sond GTP provedených pro 

příslušný objekt vč. zobrazení geologických profilů v sondách, podrobně vykreslená 

hranice mezi mostem a SO 100 v souladu s minimálním rozsahem dle ČSN 73 6244, 

 vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli v měřítku 1:50, 

 příčné řezy 1:100 v lících opěr a osách jednotlivých vnitřních podpěr, případně  

s pohledem na podpěry, u opěr bude znázorněna poloha revizního chodníku před opěrou, 

 výkres s rozmístěním ložisek s uvedením druhu ložisek a základními parametry (síly, směry 

a hodnoty posunu) v měřítku 1:100, 1:250, 1:500, 

 výkres hlubinného založení 1:50 s výkazem výztuže (piloty, podzemní stěny, šachtové 

pilíře, keson atp.), 

 výkres tvaru základů 1:50, 

 výkres tvaru spodní stavby 1:100, 1:50, 1:25, tzn. všech opěr a pilířů a křídel, včetně 

vyznačení případných míst pro umístění značek pro geodetický monitoring, 

 výkres přechodových oblastí 1:50 (z hlediska rozhraní kubatur), 

 schématický výkres předpínací výztuže 1:50, 1:25 s převýšením včetně výkazů výměr, 

specifikací výztuže, počtu lan a kabelů a přehledu předpínacích sil, postup napínání; 

součástí budou řezy v polích a nad podporami a pohledy na kotevní čela, 

 výkres tvaru nosné konstrukce 1:50, 1:100, 

 výkres skladebného plánu dílců nosné konstrukce 1:50, 1:100, 

 výkres tvaru říms 1:50, 1:25, 

 výkres ocelové konstrukce 1:50, 1:25 s výkazem jakosti a hmotnosti oceli, 

 schématický výkres mostních závěrů 1:25, 1:50 – charakteristický řez a parametry 

(rozevření, přednastavení, odkaz na PKO, požadavek na sníženou hlučnost, druh mostních 

závěrů podle TP 86, ev. další parametry), 

 výkres úprav pod mostem a obložení 1:50 včetně tvaru přístupových schodišť. 

V případě staveb ŘSD ČR se dále vypracuje: 

 schematický výkres výztuže základů 1:25, 1:50 s výkazem výztuže, 

 schematický výkres výztuže spodní stavby 1:50 včetně výkazu výztuže, 
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 schematický výkres výztuže přechodových desek 1:50 včetně výkazu výztuže, 

 výkres detailů spodní stavby 1:10, 1:5 neuvedené ve VL 4 či detailů, které jsou řešeny 

odlišně od VL 4, ostatní detaily budou řešeny odkazy na konkrétní variantu řešení ve VL 4, 

 schematický výkres výztuže nosné konstrukce 1:50, 1:100 včetně výkazů výztuže, 

 výkres detailů nosné konstrukce 1:25, 1:10, 1:5, neuvedené ve VL 4 či detailů, které jsou 

řešeny odlišně od VL 4,  

 schematický výkres výztuže říms 1:50, 1.25 s výkazem výztuže, 

 u rekonstrukcí a oprav výkres sanačních prací na základě zjištěného aktuálního stavu  

v době zpracování PDPS, 

 samostatné výkresy nebo společný výkres (v případě typizovaného řešení lze využít  

i vzorové listy): 

 kabelových žlabů a jejich kotvení 1:10, 1:5, 

 odvodnění 1:100, 1:50, výkres napojení na kanalizaci (SO 300) vč. rozhraní, 

 elektrické vybavení komorových mostů 1:100, 1:50, 

 obslužné revizní lávky, výkres revizního zařízení 1:10, 1:5, 

 vstupů do komorových průřezů mostu 1:10, 

 výkres zábradlí 1:50, 1:25 s výkazem materiálu, detaily 1:10, 

 výkresy speciálních zařízení a vybavení, které budou na mostním objektu instalovány 

(např. protihlukové stěny atd.), 

 konstrukce pro instalaci vnějšího osvětlení, které je řešeno v samostatném objektu, 

 výkresy elektronického zabezpečovacího systému, 

 ostatního příslušenství mostu. 

 detaily ochranných opatření před účinky bludných proudů a proti dotyku troleje, 

ukolejnění, uzemnění v samostatné příloze. 

c) V případě staveb ŘSD ČR je součástí PDPS také stanovení požadavků na geodetické sledování 

mostu (zdi, galerie, apod.) během výstavby a dlouhodobě v závislosti na charakteru konstrukce.  

V Technické zprávě bude uvedena maximální hodnota konečné celkové deformace jednotlivých 

podpěr a průhybů jednotlivých polí mostu. Zároveň bude v Technické zprávě vyhodnoceno sedání 

přechodové oblasti a opěr od doby provedení vozovek do doby dosažení konečné deformace. 

V případě složitějších konstrukcí (mosty s rozpětím větším než 30 m, mosty s postupně budovanou 

nosnou konstrukcí, tenkostěnné přesypané konstrukce, mosty založené na vysokých násypech, 

vysoké opěrné zdi apod.) bude vypracována samostatná příloha „Projekt sledování mostu během 

výstavby a dlouhodobého monitoringu“, kde budou v přehledné textové a grafické formě 

stanoveny zejména: 

 hodnoty maximálního sedání spodní stavby v jednotlivých fázích výstavby pro konkrétní 

postup navržený v PDPS, 

 hodnoty maximálních průhybů nosné konstrukce v jednotlivých fázích výstavby. 

Předpokládané hodnoty nadvýšení. Vyhodnocení tvaru nivelety v čase uvedení do provozu 

a v čase 100 let (životnost mostu), 

 doporučení pro výstavbu, způsob vyhodnocování naměřených hodnot, přesnosti měření, 

 schéma osazení stálých a dočasných nivelačních značek, 

 návrh umístění pevných bodů vztažné sítě pro období výstavby a provozu. 

Řada 300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY    

Technické zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle 

společných zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 8.3.4. odst. D, požadavků TKP-D, interních 

předpisů jednotlivých správců zařízení a interních předpisů zadavatele/objednatele. 

Řada 400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY 

Technická zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle 

společných zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 8.3.4. odst. D, požadavků TKP-D, interních 

předpisů jednotlivých správců zařízení a interních předpisů zadavatele/objednatele - viz příloha č. 7 

(ŘSD/09). 
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Především je nutné uvést minimální technické parametry použitých jednotlivých prvků, systémů  

a zařízení v technické zprávě a ve výkresech.  

Řada 500 OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ 

Technická zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle 

společných zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 8.3.4. odst. D, požadavků TKP-D, interních 

předpisů jednotlivých správců zařízení a interních předpisů zadavatele/objednatele. 

Řada 600 OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB 

Technická zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle 

společných zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 8.3.4. odst. D a požadavků TKP-D, interních 

předpisů jednotlivých správců zařízení a interních předpisů zadavatele/objednatele. 

Řada 650 OBJEKTY DRAH 

Obsah a rozsah jednotlivých objektů – viz společné zásady pro zpracování PDPS uvedené v čl. 8.3.4. 

odst. D. 

Při křížení s dráhou, příp. souběh s dráhou, bude do koordinační situace zakreslena také osa/y koleje, 

určení tratě a směru (nejbližší železniční stanice), určení stavby dle kilometrické polohy železniční tratě 

(kolmo na osu, vyznačení hektometrů dle umístění na trati). Příčný řez/y na osu koleje (při křížení v ose 

koleje) v místě největšího přiblížení k ose koleje dané železniční tratě; s kótami vzdáleností významných 

stavebních bodů objektů PK k ose koleje a výškové kóty ve vztahu k niveletě koleje. Dále stručná 

technická zpráva popisující vztah stavby PK vůči dráze (odvodnění, zásah do drážních sdělovacích 

a zabezpečovacích kabelů (přeložky), vztah k drážnímu zemnímu tělesu a příp. stavbám železničního 

spodku). Podrobné požadavky určuje správce SŽDC, Správa dopravní cesty místně příslušné oblasti, 

případně jiný provozovatel dráhy. 

Upřesněné požadavky na PD a následné Souhrnné stanovisko vydává SŽDC, SDC, případně jiný 

provozovatel dráhy a dále Drážní správní úřad (souhlas s křížením, příp. souhlas se stavbou  

v ochranném pásmu dráhy, dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 

Požadavky na PD pro stavby v obvodu nebo v ochranném pásmu dráhy: 

a) Situace staveb v ochranném pásmu dráhy v měřítku 1 :1 000 nebo podrobnějším s vyznačením osy 

koleje, staničení, orientace (směr) tratě, hranic a parcelních čísel pozemků, zemního tělesa dráhy 

a nejmenších vzdáleností stavebních objektů od osy nejbližší koleje, hrany tělesa dráhy a hranice 

drážního pozemku.  

Předložená PD musí obsahovat situaci a řez kolmo k ose koleje podle bodu b) veškerých stavebních 

objektů, které budou provedeny v rámci stavby, tj. například terénní úpravy, oplocení, přípojky nebo 

přeložky všech inženýrských sítí atd. U křížení inženýrských sítí s železniční tratí i situaci v měřítku 

1:100 s okótováním vzdálenosti obou konců chráničky od osy koleje a od hrany drážního tělesa nebo 

příkopu, při křížení v mostních objektech nejmenší vzdálenosti od obou opěr mostu a vzdálenosti 

konce chráničky od spojnice konců mostních křídel.  

V případě křížení s železniční tratí je nutné respektovat podmínky, kdy budou konce chráničky min. 

4 m od osy krajní koleje, min. 0,6 m od odvodňovacího příkopu, min. 2 m od paty svahu zářezu. 

Hloubka uložení chráničky, měřeno od horní hrany chráničky k horní hraně pražce, bude min. 2 m. 

b) Řez kolmo k ose koleje vedený objektem a tělesem dráhy v místě největšího přiblížení k trati nebo 

v místě křížení, s vyznačením km polohy trati, měřítka, vodorovných a relativních výškových kót. 

U křižovatek sítí s dráhou s okótováním vzdáleností vrchu chráničky od horní plochy pražců a ode 

dna příkopu. 

c) Řez kolmý na osu křižujícího objektu v ose trati (jen u křižovatek inženýrských sítí s tělesem dráhy) 

s okótováním hloubky uložení chráničky pod horní plochou pražců nebo výškou nad niveletou koleje 

atd. 

d) Technická zpráva se stručným popisem provádění stavby, uvedení polohy stavby – katastrální území 

s vlastnickými vztahy, zajištění bezpečnosti stavby a železniční dopravy, statické posouzení 

chráničky na účinky zatížení vlaku „Z“ nebo „T“, u vodohospodářských staveb při styku vodoteče  

s drahou hydrotechnický výpočet s posouzením kapacity objektů ČD na 50 letou nebo 100 letou 

vodu, posouzení rozhledových poměrů v blízkosti železničních přejezdů a přechodů podle ČSN 73 

6380. 

e) Kopie snímku pozemkové mapy a výpisu z evidence nemovitostí. 

Řada 700 OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB 

Technická zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle 

společných zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 8.3.4. odst. D. 
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Řada 800 OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ 

Technická zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle 

společných zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 8.3.4. odst. D a požadavků TKP-D. 

Řada 900 VOLNÁ ŘADA OBJEKTŮ 

Technická zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle 

společných zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 8.3.4. odst. D. 

 

Pomocné práce 

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) není dokumentace pro pomocné práce 

a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů 

a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást 

dodavatelské dokumentace - realizační dokumentace stavby (RDS). 

 

D.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST  

1. Tato část projektové dokumentace obsahuje objekty technologických provozních souborů nevýrobního 

charakteru s výjimkou technologického zařízení tunelů, případně velkých mostů, které se zařadí do 

objektu příslušného tunelu anebo mostu. Požadované zařízení se musí určit podrobnými specifikacemi, 

rozsahem montážních prací, návazností na stavební objekty s programem odzkoušení a uvedení do 

provozu. Soubor požadavků na technologické soubory musí být postačující pro sestavení příslušné části 

soupisu prací, pro ocenění nabídek uchazeči a řádnou realizaci díla. 

2. Podrobnosti budou rozpracovány zhotovitelem stavebních prací v rámci výrobní či jiné dokumentace 

stavby. 

3. Nevýrobní technologická zařízení jsou: 

a) zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob  

s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

b) vyhrazená technická zařízení, 

c) vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další, 

d) inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky, 

e) technologie v tunelech. 

4. Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech  

a zařízeních. 

5. Obsah dokumentace jednotlivých objektů: 
a) Technická zpráva, 

b) Výkresová část, 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace. 

 

DOKLADOVÁ ČÁST 

  

Doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo 

příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

Doklady o splnění požadavků vzešlých ze stavebního řízení.  

 

1. PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM 

 

2. GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

Geodetická dokumentace v rozsahu dle předchozího stupně projektové dokumentace doplněná 

a rozpracovaná v potřebných detailech (obvod staveniště, základní vytyčovací síť, atp.).  

Projekt Základní vytyčovací sítě stavby, obsahuje kromě návrhu umístění bodů vytyčovací sítě i způsob 

stabilizace bodů a návrhy na přesné lokální vytyčovací sítě (mosty a tunely) a případnou hloubkovou 

stabilizaci jejich bodů. 
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Složka geodetických vytyčovacích výkresů a seznamů souřadnic vytyčovacích bodů obsahuje pro každý 

stavební objekt, příp. skupinu objektů vytyčovací výkres, seznam souřadnic a výšek vytyčovaných bodů  

a definici požadavků na přesnost vytyčení a realizace (konkrétní hodnoty střední chyby měření a mezních 

stavebních odchylek).  

U objektů řady 200 se zpracuje vytyčovací výkres v měřítku 1:100 (1:250, 1:500) včetně schéma vedení trasy 

(směrové a výškové) s údajem souřadného a výškového systému: budou vytyčeny hrany základů pilířů i opěr, 

vnější hrany křídel, body křížení (osa/osa), osa uložení X osa komunikace na mostě, tabulka s výpočtem 

podjezdných výšek. Dále bude na výkrese znázorněno výškové vedení (niveleta) a další náležitosti jako křížky 

souřadnic, severka atd.; do vytyčovacího výkresu budou zakresleny hrany záborů. 

V případě staveb ŘSD ČR dále platí: 

 vytyčovací dokumentace pro pozemní komunikace mimo účelových se vypracuje včetně hlavních 

kontrolních bodů v příčných řezech, na pláni a na všech konstrukčních vrstvách vozovky (na základě 

geodetické dokumentace stavby). Kontrolní body se doporučuje umístit následujícím způsobem:  

 na dvoupruhové PK 3 body (osa, 0,5 m dovnitř od hrany zpevnění), 

 u čtyřpruhové PK 3 body na každé polovině (u SDP 0,5 m dovnitř od hrany zpevnění, vnější 

hrana vnějšího vodícího proužku, 0,5 m dovnitř od vnější hrany zpevnění), 

 geodetická dokumentace je předávána rovněž v digitální podobě v otevřeném formátu podle (ŘSD/05) 

viz příloha č. 7. 

 

8.4 Dokumentace k PDPS nebo VD-ZDS  

Odděleně od PDPS nebo VD-ZDS se vyhotoví „Dokumentace k PDPS“, která je určena pro potřeby 

zadavatele/objednatele. Obsahuje mj. technické a ekonomické zdůvodnění návrhů jednotlivých řešení 

posuzovaných v rámci vývoje projektu (např. v případě potřeby zdůvodnění oprav a rekonstrukcí, hodnocení 

variant, atd.), opatření zajišťující požadavky stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášenou stavbou (pokud 

existují), záznamy o projednání PDPS, všechny nutné podrobné statické, hydrotechnické a jiné výpočty 

odpovídající danému stupni PD (PDPS), průkaz rozhledových poměrů, informace pro stavbu, které neovlivňují 

časové a cenové závazky smlouvy, vysvětlující informace pro objednatele a další možné doklady, které nejsou 

součástí ZDS.  

V případě požadavku objednatele se do této dokumentace zařazují i předchozí průzkumy zajišťované 

objednatelem (zpracované mimo vlastní PDPS, resp. VD-ZDS).  

8.5 Soupisy prací a výkaz výměr 

Soupisy prací se zpracují v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., smluvními požadavky zadavatele/objednatele 

a interními předpisy zadavatele/objednatele - viz příloha č. 7 (ŘSD/02, ŘSD/07).  

Podkladem pro zpracování soupisu prací je Cenová soustava OTSKP. Soupis prací se zpracovává v datovém 

formátu *.xml (eXtensible Markup Language), *.xls (EXCEL) a *.pdf (Portable Document Format).  

Výkaz výměr uvádí množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s postupem výpočtu celkového 

množství položek soupisu prací. 

Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část 

dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

8.6 Oceněný soupis prací 

Oceněný soupis prací se zpracuje v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 169/2016 Sb.), smluvními 

požadavky zadavatele/objednatele a interními předpisy zadavatele/objednatele - viz příloha č. 7 (ŘSD/02).  

Pro ocenění soupisů prací se použijí expertní ceny v cenové úrovni platné k termínu odevzdání konceptu 

projektové dokumentace VD-ZDS, resp. PDPS, není-li ve smluvních dokumentech uvedeno jinak. 

8.7 Technické specifikace 

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na platné TKP a v případě potřeby a dle konkrétních podmínek 

daného projektu upřesněním a doplněním formou Zvláštních kvalitativních podmínek staveb PK (ZTKP). Pro 

stavby ŘSD ČR se jako podklad pro zpracování Technické specifikace použije aktuální verze dokumentu 

Vzorová technická specifikace. 
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