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6.1 ÚVOD

6.1.1 Pro tuto kapitolu Technických kvalitativních pod
mínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
(dále jen TKP-D) platí všechny pojmy, ustanovení, po
žadavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP-D Všeobec
ně a dále základní a odvozené pojmy v oboru mostních 
objektů obsažené v řadě norem ČSN 7362xx a dalších 
předpisech uvedených v článku 6.6.2.

6.1.2 Předmětem této kapitoly jsou technické kvalitativ
ní podmínky pro dokumentaci mostních objektů nebo 
podobných konstrukcí na pozemních komunikacích 
(mosty na vodohospodářských dílech, pojížděné gale
rie, opěrné zdi, apod.), včetně jejich konstrukčních nebo 
technologických částí, zakládání, přechodových oblastí 
a souvisejících zemních prací. Dokumentace představu
je písemné, výkresové, výpočtové, případně i jiné pod
klady potřebné pro jednotlivé fáze správního řízení, pro 
technickou a technologickou proveditelnost stavby 
nebo změny dokončené stavby (rekonstrukce, oprava) 
a pro zajištění spolehlivosti a životnosti stavebního díla.

6.1.3 Požadavky na zemní práce související s mostními 
objekty a konstrukcemi (např. návrh obsypu opěr) jsou 
obecně uvedeny v kapitole 3 TKP-D Zemní těleso. Do
kumentace přechodových oblastí je součástí dokumen
tace mostních objektů a pro jejich návrh platí rovněž 
kapitola 3 TKP-D. Provádění přechodových oblastí 
zpravidla zajišťuje zhotovitel zemního tělesa.

6.1.4 Podle druhu přemostění se mostní objekty dělí na 
mosty, propustky a lávky. Mostní objekty jsou součástí 
jedné nebo více komunikací a nahrazuj í zemní těleso při 
mimoúrovňových kříženích s přírodními či umělými 
překážkami, anebo jsou navrženy z vodohospodář
ských, ekologických, ekonomických a estetických dů
vodů. Systémové konstrukční části mostních objektů 
jsou:

- založení;

- spodní stavba (pilíře, opěry a křídla);

- nosná konstrukce (včetně ložisek a mostních závě
rů);

- mostní svršek a vybavení.

Pozn.: Pokud není v kapitole 6 uvedeno jinak, odkazy na 
články se vztahují k článkům této kapitoly TKP-D.

6.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA NÁVRH

6.2.1 Základní požadavky pro návrh mostních objektů 
a konstrukcí uvedené v oddíle 6.2 jsou obecně platné pro 
všechny druhy dokumentace.

6.2.2 Mostní objekty musí být navrženy v prostorové 
úpravě a s vybavením v souladu s požadavky ČSN 
736201.

6.2.3 Nové mostní objekty a konstrukce musí být navr
ženy pro zatížení třídy A nebo B (viz vyhláška č. 
104/1997 Sb.) podle ČSN 736203, pokud objednatel 
v ZTKP-D neurčí jinak. Nelze-li při rekonstrukcích

stávajících objektů zajistit s přiměřenými náklady plnou 
zatížitelnost pro třídu A podle ČSN 736203, lze se sou

hlasem objednatele a správce mostu postupovat ve 
smyslu ČSN 736220 za předpokladu dosažení normální 
zatížitelnosti nejméně 26 t, resp. výhradní zatížitelnosti 
nejméně 48 t. Ve zvláště odůvodněných případech 
(např. městské mosty určené pouze pro osobní automo
bily, rekonstrukce mostů s nízkou intenzitou dopravy 
nebo požadavkem na výhradní zatížitelnost autobusem 
hmotnosti 16 t, památkově chráněné objekty) může ob
jednatel v ZTKP-D stanovit i nižší požadavky na zatí
žitelnost než je uvedena v předcházející větě, avšak za 
předpokladu omezení dopravy dopravním značením. 
V ZTKP-D stanoví objednatel současně i další poža
davky na zatížení, např. zatížení zvláštními soupravami 
nebo souběžné posouzení dle ČSN P ENV 1991-3.

6.2.4 Objekty a veškeré jejich pevně zabudované kon
strukční části a detaily musí zajistit spolehlivost (tj. 
únosnost a použitelnost) stavebního díla a bezpečnost 
při jeho užívání po dobu předpokládané životnosti, tj. 
musí být navrženy v souladu se statickými, popř. stabi- 
litními nebo dynamickými požadavky uvedenými v nor
mách ČSN, ČSN EN, ČSN ISO (viz článek 6.6.1) a TP 
(viz článek 6.6.2), a to v dimenzích respektujících pře
depsané mezní stavy a/nebo limitní hodnoty napětí 
a přetvoření s uvážením geometrických tolerancí. Při 
navrhování se nesmí kombinovat postupy podle růz
ných systémů norem nebo jejich částí, pokud není defi
nováno jednoznačné převedení všech hodnot zatížení, 
materiálových charakteristik a součinitelů spolehlivosti 
v návrhových kritériích, situacích a stavech.

6.2.5 Prvky konstrukce mají být navrženy tak, aby v roz
hodujících průřezech byly optimálně využity jejich di
menze a konstrukční materiály.

6.2.6 Objekty musí vyhovět požární odolnosti hmot 
a materiálů a dalším podmínkám stanoveným zákonem 
č. 50/1976 Sb. a vyhláškou č. 83/1976 Sb. ve znění poz
dějších předpisů.

6.2.7 Objekty jako součást pozemní komunikace musí 
splňovat požadavky zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky 
č. 104/1997 Sb.

6.2.8 Objekty musí splňovat požadavky vyplývající 
z posouzení vlivů staveb na životní prostředí dle zákona 
č. 244/1992 Sb. a č. 114/1992 Sb., které jsou zahrnuty 
v platném územním rozhodnutí a další požadavky uve
dené v kapitole 11 TKP-D.

6.2.9 Objekty musí splňovat další podmínky uvedené 
v územním rozhodnutí a stavebním povolení.

6.2.10 Nosné části trvalých mostních konstrukcí jsou 
navrhovány na požadavek fyzické životnosti 100 let; za 
životnost se pokládá doba, po kterou je mostní konstruk
ce schopna sloužit požadovaným účelům za předpokla
du řádné údržby, avšak bez potřeby provedení opravy 
nebo úpravy (zesílení, rozšíření, změna rozpětí, pode
pření apod.).

6.2.11 Veškeré konstrukční části mostních objektů s fy
zickou životností nižší než 100 let, tj. především mostní 
svršek a vybavení, musí být navrženy tak, aby byly trva
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le udržovatelné, opravitelné nebo vyměnitelné při při
měřené výši vynaložených nákladů na výstavbu 
a údržbu.

6.2.12 Životnost zatímních mostních objektů, mostních 
provizorií a předpokládaná životnost mostních objektů 
rekonstruovaných se stanoví dle požadavku objedna
tele uvedeného v ZDP-D podle účelu objektu a ekono
mického posouzení, přitom je třeba u stávajících mostů 
ověřit statické působení a zatížitelnost, funkčnost most
ního svršku a vybavení, případně provést prognózu cho
vání konstrukce na základě diagnostického průzkumu.

6.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ DOKU

MENTACE

6.3.1 Všeobecně

6.3.1.1 Dokumentaci mostních objektů a konstrukcí sta
veb pozemních komunikací tvoří samostatné stupně 
zpracované v časové posloupnosti jako závazné podkla
dy objednatele pro územní a stavební řízení a jako zadá
vací dokumentace pro veřejnou zakázku a zhotovení 
díla dle souhrnu smluvních dohod:

Studie (ST);

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR);

Dokumentace pro stavební povolení (DSP);

Dokumentace pro zadání stavby (DZS).

6.3.1.2 Pro všechny objekty dle článku 6.1.2 musí zho
tovitel stavby zajistit realizační dokumentaci mostních 
objektů a konstrukcí (dále jen RDS); jejím předmětem je 
dokumentace všech zhotovovaných a pomocných kon
strukcí a dále všech prací nutných ke stavbě mostního 
objektu podle Souhrnu smluvních dohod, které si vyžá
dá objednatel nebo správce stavby ve smyslu akceptova
né nabídky zhotovitele stavby. Požadavky na realizační 
dokumentaci stavby jsou uvedeny v příloze č. 5 této ka
pitoly.

6.3.1.3 Pro identifikaci mostního objektu podle skuteč
ného provedení jeho zhotovitelem se vypracuje doku
mentace skutečného provedení stavby (DSPS). 
Požadavky na dokumentaci skutečného provedení stav
by jsou uvedeny v příloze č. 6 této kapitoly.

6.3.1.4 Objednatel musí zajistit u všech stupňů doku
mentace kontinuitu projektového řešení a přenos infor
mací mezi předcházejícím a řešeným stupněm 
dokumentace. Tuto minimální účast je možno zajistit 
stanoviskem předcházejícího zhotovitele doloženým 
v dokladové části dokumentace. Vypracovaní DSP 
a DZS téhož mostního objektu musí objednatel zadat 
stejnému zhotoviteli. Pro vypracování RDS a výkon sta
vebního dozoru při realizaci zajistí objednatel přiměře
nou technickou kontrolu RDS zhotovitelem DZS.

6.3.1.5 Nutným předpokladem pro zajištění kvality 
zpracovávaného stupně dokumentace je výběr jejího 
zhotovitele, který musí disponovat mostními inženýry 
s dostatečnými znalostmi, zkušenostmi a referencemi 
(prokázanými např. autorizací v oboru mosty a inženýr
ské konstrukce) získanými v předcházející praxi na ob

dobných již realizovaných zakázkách. Pro kvalitní 
zpracování stupně dokumentace je rovněž nutné poskyt
nout zhotoviteli přiměřený časový rozsah.

6.3.1.6 Objednatel každého stupně dokumentace most
ního objektu zajistí nebo u odborně způsobilých osob 
včetně zhotovitele dokumentace objedná příslušné pod
klady. Seznam předaných podkladů a požadavků se 
uvede v ZDP-D, ostatní podklady jsou součástí smlou
vy a zajistí je zhotovitel. Vznikne-li při zpracování pří
slušného stupně dokumentace potřeba doplnit 
podklady, je to předmětem dodatku smlouvy. Součástí 
výchozích podkladů pro vypracování všech stupňů 
dokumentace je rovněž seznam specifických technic
kých a právních předpisů a norem (české případně i za
hraniční).

6.3.1.7 Každý stupeň dokumentace mostních objektů 
a konstrukcí staveb pozemních komunikací musí obsa
hovat:

Písemnou část, členěnou podle druhu dokumentace na:

- Průvodní resp. Technickou zprávu včetně identifi
kačních údajů mostního objektu;

- Výpočty (v rozsahu přiměřeném stupni dokumenta
ce; s výjimkou ST, DÚR a statického výpočtu DSP, 
kde výsledky archivuje zhotovitel);

- Soupisy prací (s výjimkou ST, DÚR a DSP);

- Technologické postupy prací (v rozsahu přiměře
ném stupni dokumentace; s výjimkou ST, DÚR, 
příp. DSP);

- Doklady o postupu projednání a odsouhlasení doku
mentace, včetně expertního posouzení (pokud je 
objednatelem požadováno v ZDP-D).

Pozn.: Vypracování nezávislého expertního posouzení 
se doporučuje pro DUR a DSP s přihlédnutím ke složi
tosti a náročnosti u mostních objektů o rozpětí pole přes 
20 m nebo při stavebních nákladech přes 10 mil.Kč. 
U mostních objektů o rozpětí pole přes 60 m nebo při 
stavebních nákladech přes 50 mil. Kč je expertní posou
zení povinné. Expertní posouzení zajišťuje objednatel.

Výkresovou část (v požadovaných podrobnostech a po
kud možno doporučeném měřítku pro jednotlivé stupně 
dokumentace uvedené v pododdílech 6.3.2 až 6.3.5, 
resp. v příloze 5 této kapitoly).

Modelovou a/nebo audiovizuální část (pokud je objed
natelem dokumentace vyžádána v ZDP-D).

6.3.1.8 Členění jednotlivých stupňů dokumentace musí 
být ve shodě se Směrnicí pro dokumentaci staveb poze
mních komunikací, s TKP-D a se specifickými poža
davky objednatele určenými :

- v soutěžních podmínkách a zadávací dokumentaci 
pro veřejnou zakázku na zhotovení DÚR, DSP 
a DZS;

- ve smlouvě o dílo na zhotovení jednotlivých stupňů 
dokumentace nebo v jejích přílohách ZTKP-D, 
ZDP-D.

6.3.1.9 Obsah a rozsah dokumentace upřesní v souladu 
s touto kapitolou TKP-D objednatel v zadávací doku
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mentaci pro veřejnou zakázku, tj. v ZTKP-D nebo 
ZDP-D, s přihlédnutím k velikosti a složitosti mostního 
objektu a konstrukce. U jednodušších objektů je možno 
rozsah dokumentace uvedený v pododdťlech 6.3.2 až 
6.3.5, resp. v příloze 5 této kapitoly přiměřené reduko
vat.

6.3.1.10 Statické výpočty musí spolu s ostatními částmi 
dokumentace poskytnout dostatečné podklady pro kon
trolní ověření návrhu konstrukce pro příslušný stupeň 
dokumentace. Zejména musí obsahoval zprávu o vý
počtu, charakteristiky navržených materiálů, definice, 
popisy a schémata výpočetních modelů včetně oboru 
platnosti řešení, zatížení, posuzované návrhové situace 
a stavy, splnění kritérií pro ověření konstrukce s uvede
ním případných rezerv, seznam software s uvedením 
verze a popisem výpočetních metod (kromě běžných 
programů), dokumentaci vstupních dat, soupisy použi
tých technických norem a předpisů.

6.3.1.11 Označení tříd betonů v dokumentaci bude pro
vedeno dle ČSN P EN V 206 s doplněním stupně agresi
vity prostředí (SAP)-dle kapitoly 18 TKP. Označení 
konstrukční oceli bude dle kapitoly 19 TKP. Další obec
né požadavky na písemnou a výkresovou část dokumen
tace jsou uvedeny v kapitole 1 TKP-D.

6.3.1.12 Při vypracování dokumentace je vhodné ne
uvádět duplicitní informace na jednotlivých výkresech 
a/nebo v písemné části. Obvykle se preferuje metoda od
kazů na související informace o jednotlivých dokumen
tovaných prvcích nebo jejich částích.

6.3.2 Studie

6.3.2.1 Studie mostních objektů a konstrukcí (dále jen 
ST) slouží objednateli resp. příslušnému správnímu úřa
du pro

- posouzení návrhu trasy a umístění objektu (stavby);

- podrobnější řešení problematických úseků s mimo
úrovňovým křížením;

- prověření účelnosti a proveditelnosti objektu (stav

by);
- posouzení vlivu na životní prostředí v lokalitě objek

tu (stavby);

- posouzení technologického postupu výstavby ob
jektu;

- architektonické řešení objektu;

- technicko-ekonomické porovnání variant objektu 
(stavby) v rámci trasy.

6.3.2.2 Výchozí podklady pro vypracování ST:

a) mapové podklady;

b) požadované kategorie komunikací a jejich 
prostorová úprava;

c) výsledky sběru dat a průzkumů;

d) prognózy rozvoje dopravy;

e) územně-plánovací podklady dle zákona 
50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

f) geotechnické podklady (např. údaje Geofon
du);

g) hydrotechnické údaje Hydrometeorologického 
ústavu;

h) zvláštní podklady a požadavky objednatele.

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

6.3.2.3 Podrobnost zpracování ST stanoví s přihlédnu
tím ke Směrnici pro dokumentaci staveb PK objednatel 
podle významu a druhovosti dle článku 6.3.2.1, stejně 
jako členění příloh, měřítka a grafické zpracování jed
notlivých příloh včetně formátů a rozpisek dokumenta
ce, v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku 
a uvede v ZTKP-D nebo ZDP-D.

6.3.2.4 Základní náležitosti studie mostních objektů 
a konstrukcí jsou orientačně uvedeny v Příloze 1 této ka
pitoly TKP-D.

6.3.3 Dokumentace pro územní rozhodnutí

6.3.3.1 Dokumentace mostních objektů a konstrukcí pro 
územní rozhodnutí (dále jen DÚR) je součástí doku
mentace pro územní rozhodnutí stavby pozemní komu
nikace a navrhuje umístění objektu a jeho základní 
technické řešení.

6.3.3.2 Výchozí podklady pro vypracování DÚR:

a) koncepce rozvoje územního celku nebo podo
bné územně plánovací podklady;

b) schválená územně plánovací dokumentace (po
kud existuje);

c) stanoviska účastníků správního řízení při 
územním plánování;

d) studie (viz 6.3.2, pokud existuje) včetně pří
padné expertizy objednatele;

e) objednatelem stanovené kategorie a prostorové 
uspořádání pozemních komunikací, požadavky 
na zatížení mostů;

f) podmínky drážního správního úřadu;

g) hydrometeorologické, hydrotechnické, resp. 
plavební podmínky vodoteče nebo vodního 
toku včetně inundačního území;

h) mapové a další geodetické podklady, včetně lo
kalizace inženýrských sítí;

i) podmínky pro situování a prostorové uspořádá
ní místních a nadregionálních ekologických ko
ridorů, které stanoví příslušný úřad pro životní 
prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb.;

j) předběžný geotechnický a hydrogeologický 
průzkum, popř. s vyhodnocením seismicity 
území a účinků poddolování;

k) archeologický průzkum;

l) korozní průzkum;
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m) vizuální diagnostický průzkum stávajících 
mostních objektů a konstrukcí;

n) polohopisné a výškopisné řešení ostatních ob
jektů stavby, jmenovitě pozemních komunika
cí, vodohospodářských objektů a trubních
a kabelových inženýrských sítí;

o) zvláštní podklady a požadavky objednatele.

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

6.3.3.3 Průvodní zpráva DÚR musí obsahovat tyto části 
a kapitoly:

a) identifikační údaje mostního objektu;

b) popis mostního objektu v jediném nebo varian
tním řešení dle požadavku objednatele
v ZDP-D nebo dodatku smlouvy;

c) vztah k území a dotčeným objektům stavby;

d) podmiňující předpoklady pro realizaci doporu
čené varianty a její technické a ekonomické vy
hodnocení se zdůvodněním zhotovitele DUR;

e) popis odvedení odpadních vod z mostního ob
jektu;

f) předpokládaná technologie výstavby;

g) odborný odhad nákladů, pokud ho objednatel 
požaduje v ZDP-D;

h) komentář k podkladům a k projednávání kon
cepce řešení a konceptů (návrhu) dokumentace;

i) stanovisko zhotovitele DÚR a jeho specifikace 
nutných podkladů pro zpracování dokumentace 
pro stavební povolení.

Závazné členění dílčích identifikačních a základních 
údajů mostního objektu a částí vlastní Průvodní zprávy 
je stanoveno v Příloze čís. 2 této kapitoly TKP-D.

6.3.3.4 Provedené rámcové výpočty geometrie mostu 
a jeho prostorové úpravy, výpočet vzduté povodňové 
hladiny a plavební profil, popřípadě u složitých kon
strukcí i statické ověření dimenzí základů, spodní stav
by, nosné konstrukce a navržené neobvyklé technologie 
výstavby netvoří nedílnou součást DÚR, zůstávají ar
chivovány v jednom vyhotovení u zhotovitele a předklá
dají se ke kontrole objednateli na vyžádání.

6.3.3.5 Dokladovou část DÚR tvoří seznam použitých 
podkladů, výsledky projednávání koncepce řešení 
a konceptů (návrhu) dokumentace s objednatelem, se 
všemi dotčenými stranami a případně s experty objedna
tele.

6.3.3.6 Případné expertní posouzení doplněné stanovis
kem zhotovitele dokumentace a rozhodnutím objedna
tele tvoří nedílnou součást čistopisu DÚR.

6.3.3.7 Výkresová část DÚR musí obsahovat tyto zá
kladní výkresové přílohy, jak pro jediné řešení, tak i va
rianty požadované objednatelem v ZDP-D nebo 
dodatku smlouvy:

a) situaci mostního objektu 1:500 a jeho koordi
naci s ostatními stavebními objekty v území 
včetně jejich ochranných pásem a zvláštních 
omezení (ČD, vvn, ložiska surovin, důlní díla, 
archeologická naleziště a pod.);

b) půdorys a podélný řez 1:100 resp. u velkých 
mostů 1:250, 1:500 s odvozeným průběhem te
rénu, křižujících vodotečí a komunikací včetně 
zakreslených průjezdných průřezů nebo prosto
rů, plavebních profilů a povodňových hladin 
(obvykle Qioo), směrových a sklonových po
měrů, rozhraní zemin pokryvných útvarů
a skalního podloží;

c) vzorový příčný řez 1 : 100 ve středu pole a nad 
podpěrou.

Další výkresové přílohy např. pohledy, zakreslení mos
tu do fotografií, digitální nebo reálné modely, výkresy 
jednotlivých části spodní stavby, případné řešení zvláš
tních částí mostního objektu nebo technologické postu
py výstavby tvoří nedílnou součást výkresové části 
DÚR pouze tehdy, jsou-li výslovně požadovány 
v ZTKP-D, ZDP-D nebo dodatku smlouvy.

6.3.3.8 Podrobnosti zpracování mostního objektu ve vý
kresových přílohách DÚR:

a) navržený způsob založení - plošné nebo hlubin
né - ve svahovaných nebo pažených jamách
s okótováním základních rozměrů;

b) tvary a dimenze spodní stavby - pilířů a opěr, 
jejich úložných prahů, křídel a přechodových 
oblastí;

c) určení materiálu, tvaru a dimenzí nosné kon
strukce s okótováním základních rozměrů prů
řezu a jeho částí (deska, trám, konzoly, 
příčníky);

d) určení absolutních výšek nivelety komunikace 
na mostě v osách uložení na pilířích a opěrách;

e) staničení os uložení na pilířích a opěrách, vy
značení místopisu začátku úseku (vlevo) a kon
ce úseku stavby pozemní komunikace (vpravo), 
vyznačení úhlů křížení;

f) zakreslení průjezdních průřezů, prostorů a pla
vebních profilů včetně rezerv, popis volných 
prostorů v mostních polích, povodňové hladiny 
(obvykle Qioo);

g) označení ložisek nebo kloubů a mostních závěrů;

h) označení tloušťky a materiálu vozovky včetně 
izolačního systému;

i) zobrazení a popis druhu svodidla (včetně úrov
ně zadržení) a mostního zábradlí, resp. proti
hlukové stěny;

j) zobrazení a popis systému odvodnění vozovky 
na mostě včetně odvedení odpadních vod od 
mostního objektu nebo napojení na objekty od
vodnění komunikace;
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k) zobrazení a popis revizních zařízení;

l) umístění a popis veřejného osvětlení:

m) zobrazení a popis cizích zařízení na mostě 
a převáděných inženýrských sítí.

6.3.4 Dokumentace pro stavební povolení

6.3.4.1 Dokumentace mostních objektů a konstrukcí pro 
stavební povolení (dále jen DSP) je součástí žádosti 
o stavební povolení a určuje definitivní prostorovou po
lohu, členění, rozměry a druhy konstrukčních částí mos
tu; stanoví celkové technické řešení objektu včetně 
podmínek a způsobů pro provádění prohlídek a údržby 
mostu.

6.3.4.2 Výchozí podklady pro vypracování DSP:

a) schválená dokumentace pro územní rozhodnu
tí;

b) územní rozhodnutí a jeho podmínky:

c) podrobné geodetické podklady, t.j. polohopisné 
a výškopisné zaměření lokality;

d) podrobné údaje o inženýrských sítích včetně 
zaměření;

e) podrobný geotechnický a hydrogeologický prů
zkum;

f) podrobný korozní průzkum;

g) diagnostický průzkum stávajících mostních ob
jektů a konstrukcí včetně výpočtu zatížitelnosti;

h) technické kvalitativní podmínky staveb poze
mních komunikací MDS ČR;

i) zvláštní podklady a požadavky objednatele.

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

6.3.4.3 Technická zpráva s identifikačními údaji mos
tního objektu musí obsahovat jednotlivé části a kapitoly 
stanovené Přílohou čís. 3 této kapitoly TKP-D, jak pro 
jediné řešení, tak pro případnou alternativu nosné kon
strukce požadovanou v ZDP-D nebo dodatku smlouvy 
objednatelem. Odborný odhad stavebních nákladů nebo 
zpřesnění odborného odhadu stavebních nákladů z DUR 
se uvede jen pokud ho objednatel požaduje v ZDP-D.

6.3.4.4 Zhotovitelem provedené výpočty geometrie 
a prostorové úpravy mostního objektu, vytyčovacího 
schématu, dimenzí základů, spodní stavby, nosné kon
strukce, případně navržené technologie výstavby mos
tu, zůstávají archivovány u zhotovitele DSP; 
předkládají se ke kontrole objednateli na vyžádání. 
V technické zprávě bude uveden přehled provedených 
výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodují
cích dimenzí a průřezů.

6.3.4.5 Zhotovitelem provedené hydrotechnické výpoč
ty včetně posouzení navrženého odvodnění mostního 
objektu jsou nedílnou součástí DSP a tvoří jeho samos
tatnou přílohu Výpočtová část. Výpočet odvodnění 
bude obsahovat odvodnění vozovky, posouzení velikos
ti a vzdálenosti odvodňovačů, výpočet šířky rozlití a ná

vrh profilů svodů. Pokud se v DSP změní geometrie 
mostu vzhledem k DUR, je třeba hydrotechnickým vý
počtem ověřit úroveň vzdutí povodňové hladiny a pří
padně plavební profil. V technické zprávě bude uveden 
přehled provedených výpočtů a konstatování o hydro
technickém ověření rozhodujících profilů a napojení na 
systém odvedení odpadních vod od mostního objektu.

6.3.4.6 Dokladovou část DSP tvoří seznam použitých 
podkladů a výsledky projednávání koncepce řešení 
a konceptů (návrhu) dokumentace s objednatelem, 
s účastníky stavebního řízení včetně budoucího správce 
objektu a případně s experty objednatele. Součástí do
kladové části je také vyjádření o povinnosti vybavit 
mostní objekt stálým zařízením.

6.3.4.7 Případné expertní posouzení doplněné stanovis
kem zhotovitele dokumentace a rozhodnutím objedna
tele tvoří nedílnou součást čistopisu DSP.

6.3.4.8 Výkresová část DSP musí obsahovat tyto zá
kladní výkresové přílohy jak pro jediné řešení, tak pro 
případnou alternativu nosné konstrukce:

a) situaci mostního objektu 1 : 500 a jeho koordi
naci s ostatními stavebními objekty v území 
stavby pozemní komunikace včetně jejich 
ochranných pásem a zvláštních omezení;

b) půdorys 1:100 nebo u velkých mostů nad 100 
m délky 1:250 (1:500);

c) podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) nebo podélné 
řezy u samostatných polovin mostů na směrově 
rozdělených komunikacích rozdílné délky;

d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí 1:50;

e) příčné řezy 1:100 v lících opěr a osách jednotli
vých pilířů, popř. s pohledem na pilíře;

f) vytyčovací schéma 1:100(1:250, 1:500);

g) výkres tvaru pilíře 1:50;

h) výkres tvaru opěry a křídel 1:50.

Další výkresové přílohy např. pohledy, zakreslení mos
tu do fotografií, digitální nebo reálné modely, výkresy 
dalších pilířů a opěr, výkresy nosné konstrukce, výkresy 
detailů mostního svršku a mostního vybavení nebo cizí
ho zařízení nebo technologické postupy výstavby, po
vodňový a havarijní plán (PHP), dopravně inženýrská 
opatření (DIO) a projekt organizace výstavby (POV) 
tvoří nedílnou součást výkresové části DSP pouze teh
dy, jsou-li výslovně požadovány objednatelem 
v ZDP-D nebo ZTKP-D.

6.3.3.9 Podrobnosti zpracování částí mostního objektu 
ve výkresových přílohách DSP:

a) navržený způsob založení - plošné nebo hlubin
né - ve svahovaných nebo pažených jamách 
s okótováním délky, šířky a výšky základů 
a délky a profilu prvků hlubinného zakládání 
s označením tříd betonů, určení navržených zá
kladových spár a pat pilot v absolutních výško
vých kótách v systému Bpv, určení materiálu;
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b) tvary a dimenze spodní stavby - pilířů a opěr, 
jejich úložných prahů, křídel a přechodových 
oblastí s okótováním délky, šířky a výšky zá
kladních rozměrů s označením tříd betonů
a oceli, určení absolutních výšek uložení loži
sek nosné konstrukce;

c) určení materiálu, tvaru a dimenzí nosné kon
strukce s okótováním délky, šířky a konstrukč
ní výšky základního průřezu a jeho částí 
(deska, trám, konzoly, příčníky) s označením 
tříd betonů a ocelí;

d) označení ložisek nebo kloubů podle navržené 
míry jejich pohybových možností;

e) označení dimenzí a materiálového řešení mos
tního svršku (mostní vozovky včetně izolační
ho systému) v relativních kótách;

f) určení absolutních výšek nivelety komunikace 
na mostě v osách uložení na pilířích a opěrách, 
staničění os uložení na pilířích a opěrách, vy
značení místopisu začátku úseku (vlevo) a kon
ce úseku stavby pozemní komunikace (vpravo), 
vyznačení úhlů křížení;

g) zakreslení průjezdních průřezů, prostorů a pla
vebních profilů včetně rezerv, popis volných 
prostorů v mostních polích, povodňové hladiny 
(obvykle Qioo);

h) zobrazení a popis druhu svodidla (včetně úrov
ně zadržení) a mostního zábradlí, resp. proti
hlukové stěny;

i) zobrazení a popis odvodnění vozovky, odvod- 
ňovačů, žlabů, skluzů, schéma vodorovných
a svislých trubních svodů, napojení na odvod
nění komunikace apod.;

j) popis mostních závěrů z hlediska jejich funkce 
a umístění;

k) délka a popis přechodových oblastí;

l) zobrazení a popis revizních zařízení (chodníky, 
schodiště, žebříky, vnitřní osvětlení komoro
vých průřezů);

m) umístění a popis veřejného a revizního osvětle
ní;

n) zobrazení a popis cizích zařízení na mostě 
a převáděných inženýrských sítí;

o) popis ochranných opatření na základě vyhod
nocení korozního průzkumu;

p) popis sanací stávajících konstrukcí.

6.3.5 Dokumentace pro zadání stavby

6.3.5.1 Dokumentace mostních objektů a konstrukcí pro 
zadání stavby (dále jen DZS) je součástí zadávací doku
mentace stavby, která je podkladem pro zadání veřejné 
zakázky na zhotovení stavby a po výběru nejvhodnější 
nabídky i předmětem souhrnu smluvních dohod, resp. 
smlouvy o zhotovení díla (stavby). Veřejnou zakázku na

zhotovení stavby není dovoleno zadávat na základě 
DSP, pokud není DSP rozšířena na rozsah nutný k zadá
ní veřejné zakázky.

DZS mostních objektů a konstrukcí stanoví v podrob
nostech potřebných pro sestavení úplného soupisu prací 
prostorovou polohu, základní rozměry, materiálové 
a konstrukční řešení jednotlivých částí objektu. Dále se 
uvede technologie výstavby, hlavní pomocné konstruk
ce a práce nutné ke zhotovení mostu uvažované projek
tantem tak, aby DZS tvořila kompletní a jednoznačné 
podklady pro nabídky uchazečů na zhotovení stavby.

6.3.5.2 Výchozí podklady pro vypracování DZS:

a) dokumentace pro stavební povolení potvrzená 
objednatelem DZS;

b) závazná stanoviska účastníků stavebního řízení 
ke zpracované DSP nebo stavební povolení
a jeho podmínky;

c) VDP staveb PK, případně podklady objednate
le pro zvláštní dodací podmínky dotčené stav
by;

d) TKP staveb pozemních komunikací MDS ČR;

e) podklady objednatele pro zvláštní technické 
kvalitativní podmínky stavby, které zhotovitel 
doplní o podmínky vyplývající ze zpracováva
né dokumentace;

f) doplňující resp. zpřesňující průzkumy včetně 
korozního průzkumu;

g) jmenovité požadavky na použití detailů most
ních objektů dle VL-4 nebo individuální od
chylky pro konkrétní mostní objekty
a konstrukce;

h) jmenovité požadavky na rozsah a podrobnosti 
použití položek Oborového třídníku stavebních 
konstrukcí a prací staveb PK nebo individuální 
odchylky pro konkrétní konstrukce a práce;

i) zvláštní podklady a požadavky objednatele.

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

6.3.5.3 Technická zpráva s identifikačními údaji mos
tního objektu musí obsahovat jednotlivé části a kapitoly 
stanovené Přílohou 4 této kapitoly TKP-D, a to jak pro 
jediné řešení, tak i pro případnou alternativu nosné kon
strukce požadovanou v ZDP-D nebo dodatku smlouvy 
objednatelem.

6.3.5.4 Výpočtová část DZS musí obsahovat statické 
a stabilitní výpočty všech rozhodujících konstrukčních 
částí mostního objektu včetně sedání základů a pilot, vy
tyčovací výpočty všech základních vytyčovacích bodů, 
hydrotechnické výpočty vodotečí a odvodnění mostu, 
případně specifické výpočty stanovené v ZDP-D nebo 
ZTKP-D (seismické aj.).

6.3.5.5 Soupis prací sestavený podle druhovosti kon
strukcí a prací nutných ke zhotovení mostního objektu 
s předpokládanou technologií výstavby (s odkazy dle 
Oborového třídníku) podle podkladů dle článku 6.3.5.2
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musí obsahovat všechny výrobky, hmoty a výkony zho
tovitele v konkrétních podmínkách lokality, t.j.:

- založení včetně hlubinného;

- spodní stavby;

- nosné konstrukce;

- mostního svršku a vybavení, včetně příp. stálého
nebo cizího zařízení.

Popis výrobků, hmot nebo výkonů může být nahrazen 
odkazem na požadavky specifikované v technických 
předpisech nebo uvedením podobného výrobku s mini
málními požadovanými vlastnostmi. V soupisu prací se 
dále uvedou požadavky na doplnění podkladů a na pří
padný zvětšený rozsah a podrobnosti zpracování RDS 
včetně dokumentace diagnostického průzkumu a údrž
by mostního objektu (zejména s ohledem na nadstan
dardní údržbu, rektifikace, dlouhodobé sledování 
mostu, upřesnění rozsahu rekonstrukce, staveništní pro
voz).

6.3.5.6 Dokladovou část DZS tvoří seznam použitých 
podkladů a výsledky projednání konceptů (návrhu) do
kumentace s objednatelem, s účastníky stavebního říze
ní, s majetkovým správcem mostního objektu a popř. 
s experty objednatele.

6.3.5.7 Výkresová část DZS musí obsahovat tyto zá
kladní výkresové přílohy jak pro jediné řešení, tak pro 
případnou alternativu nosné konstrukce:

a) situaci mostního objektu 1 : 500 a jeho koordi
naci s ostatními stavebními objekty v lokalitě 
mostního objektu včetně jejich ochranných pá
sem a zvláštních omezení;

b) půdorys 1:100 nebo 1:250 (1:500) u velkých 
mostů nad 100 m délky se zakreslením odvod
nění;

c) podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) nebo podélné 
řezy u samostatných polovin mostů na směrově 
rozdělených komunikacích rozdílné délky;

d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí 1:50;

e) příčné řezy 1:100 v lících opěr a osách jednotli
vých pilířů;

f) podrobný vytyčovací výkres 1:100 (1:250,
1:500), včetně schema směrového a výškového 
vedení trasy;

g) výkres tvarů opěr a pilířů 1:50, včetně zakládání;

h) výkopový plán, pokud je omezen stanovenými 
zábory nebo stávajícími sousedními objekty;

i) výkres přechodových oblastí 1:50;

j) výkresy tvaru nosné konstrukce a jejich detailů 
1:100(1:250);

k) schematický výkres předpínací výztuže (např. 
1:250/50);

l) schematický výkres betonářské výztuže 1:25 
nebo 1:50;

m) výkres trubního odvodnění - osové schéma 
s vyznačením průměrů;

n) výkresy detailů dle článku 6.3.5.2 upřesněných 
pro daný most;

o) schematický výkres technologie provádění
s respektováním podmínek určených účastníky 
stavebního řízení, zejména odboru životního 
prostředí OkÚ, Českých drah, vodohospodář
ských a plavebních orgánů, okresního hygieni
ka aj. pro dokončený stav i výstavbu.

Pokud stavební povolení neobsahuje doplňující poža
davky a podmínky k DSP, lze po dohodě objednatele se 
zhotovitelem DZS použít některé výkresové přílohy 
DSP potvrzené objednatelem i pro účely DZS.

6.3.5.8 Požadavky na provedení detailů jednotlivých 
částí mostního objektu budou ve výkresových přílohách 
uváděny zásadně textovým odkazem na číselně označe
né detaily mostního objektu dle článku 6.3.5.2 a 6.3.5.7.

6.4 KONTROLA DOKUMENTACE

6.4.1 Kontrolní systém zhotovitele dokumentace

Zhotovitel dokumentace provádí kontrolu dokumentace 
mostních objektů a konstrukcí v souladu s požadavky 
oddílu 1.6 apododdílu 1.13.1 kapitoly 1 TKP-D, pokud 
ZDP-D nestanoví jinak.

Pozn.: Povinnost zpracování Příručky jakosti, resp. 
Projektu jakosti, je stanovena podmínkami pro zadání 
veřejné zakázky na zhotovení dokumentace a Metodic
kým pokynem MD ČR OPK čj. 23617/96-120.

6.4.2 Kontrola objednatele v průběhu zpraco
vání dokumentace

Kontrola objednatele v průběhu zpracování dokumenta
ce se provádí podle pododdílů 1.6.2 a 1.13.2 kapitoly 1 
TKP-D.

6.4.3 Kontrola předané dokumentace objedna
telem

Pro kontrolu předané dokumentace objednatelem platí 
ustanovení pododdílů 1.13.3 kapitoly 1 TKP-D.

6.5 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE

6.5.1 Postup odsouhlasení dokumentace objed
natelem

Pravidla pro proces odsouhlasování v průběhu zpraco
vání dokumentace jsou stanovena v oddílu 1.15 kapito
ly 1 TKP-D, pokud není v ZDP-D stanoveno jinak.

6.5.2 Převzetí zhotovené dokumentace

Předání a převzetí zhotovené dokumentace se provádí 
podle oddílu 1.16 kapitoly 1 TKP-D.
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6.6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

6.6.1 Technické normy
Do seznamu technických norem (ČSN, ČSN EN, ČSN 
ISO) jsou zařazeny zejména hlavní normy.

Označení Název Rok vydání
nebo účinnost

ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských sta
veb. Výkresy pozemních ko
munikací

1997

ČSN 01 3467 Výkresy inženýrských sta
veb. Výkresy mostů

1987

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních kon
strukcí a základových půd. 
Základní ustanovení pro vý
počet

1990

ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb 1975

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební kon
strukce

1992

ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování 
stavebních konstrukcí při 
přestavbách

1987

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na pod- 
dolovaném území

1991

ČSN 73 0205 Navrhování geometrické 
přesnosti

1995

ČSN 73 1000 Zakládání stavebních objek
tů. Základní ustanovení pro 
navrhování

1989

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová 
půda pod plošnými základy

1988

ČSN 73 1002 Pilotové základy

ČSN 73 1010 Názvosloví a značky pro za
kládání staveb

1989

ČSN 73 1201 Navrhování betonových kon
strukcí

1988

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových kon
strukcí

1995

ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených sta
vebných konštrukcií

1984

ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky staveb
ních konstrukcí. Společná 
ustanovení

1994

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betono
vých konstrukcí

1989

ČSN 73 2401 Provádění a kontrola kon
strukcí z předpjatého betonu

1989

ČSN 73 2480 Provádění a kontrola monto
vaných betonových konstruk
cí

ČSN P ENV 

206 (73 2403)
Beton. Vlastnosti, výroba, 
ukládání a kriteria hodnocení

1992

ČSN 73 2601 Provádění ocelových kon
strukcí

1989

ČSN 73 2603 Provádění ocelových most
ních konstrukcí

1996

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. 
Provádění

1993

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komu
nikací

1984

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 1986

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na 
silničních komunikacích

1995

ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť 1996

ČSN 73 6110 Projektování místních komu
nikací

1987

ČSN 73 6200 Mostní názvosloví 1977

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 1992

ČSN 73 6203 Zatížení mostů 1989

ČSN 73 6205 Navrhování ocelových most
ních konstrukcí

1987

ČSN 73 6206 Navrhování betonových a že
lezobetonových mostních 
konstrukcí

1972

ČSN 73 6207 Navrhování mostních kon
strukcí z předpjatého betonu

1993

ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů 1996

ČSN 73 6212 Navrhování dřevěných most
ních konstrukcí

1996

ČSN 73 6213 Navrhování zděných most
ních konstrukcí

1995

ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mos
tů pozemních komunikací

1996

ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních 
komunikací

1996

ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému 
dotyku s živými částmi trak
čního vedení a proti účinkům 
výfukových plynů na objek
tech nad kolejemi železnič
ních drah

1996

ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vo
zovek na mostech pozemních 
komunikací

1995

ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních 
komunikací (v návrhu)

ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů 
přes pozemní komunikace

1996

ČSN 73 8108 Podpěrná lešení 1987

ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpí- 
nání. Obecné požadavky 
a zkoušení
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Následující evropské normy EN, ENV zatím netvoří 
ucelený systém. Jejich použití může požadovat objedna
tel zejména v těch případech, kdy jsou obdobné ČSN ne
dostatečné, překonané nebo při ověření návrhu.

ČSN P ENV Zásady navrhování a zatížení
1991-1 konstrukcí. Zásady navrho-
(73 0035) vání

ČSN P ENV Zásady navrhování a zatížení
1991- 3 konstrukcí. Zatížení mostů
(73 6203) dopravou

ČSN P ENV Navrhování betonových kon-
1992- 1-1 strukcí. Obecná pravidla
(73 1201) a pravidla pro pozemní stavby

ČSN P ENV Navrhování betonových kon-
1992-1-3 strukcí. Obecná pravidla -
(73 1201) Betonové dílce a montované

konstrukce

ČSN P ENV 
1992-1-5 
(73 1201)

ČSN P ENV
1992- 2 
(73 6208)

ČSN P ENV
1993- 1-1 
(73 1401)

ČSN P ENV
1993- 2 (v pří
pravě)

ČSN P ENV
1994- 1-1 
(73 2089)

ČSN P ENV
1995- 1-1 
(73 1701)

ČSN P ENV
1996- 1-1 
(73 1101)

ČSN P ENV
1997- 1-1 
(73 1000)

EN 1337-1

Navrhování betonových kon
strukcí. Obecná pravidla - 
Konstrukce s nesoudržnou 
a vnější předpínací výztuží

Navrhování betonových kon
strukcí. Betonové mosty

Navrhování ocelových kon
strukcí. Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby

Navrhování ocelových kon
strukcí. Ocelové mosty

Navrhování spřažených oce- 
lobetonových konstrukcí. 
Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby

Navrhování dřevěných kon
strukcí. Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby

Navrhování zděných kon
strukcí. Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stav
by

Navrhování geotechnických 
konstrukcí. Obecná pravidla

Ložiska pro stavební kon
strukce

ČSN P ENV Ocel pro výztuž do betonu
10080

EN 10138 Předpínací výztuž

ISO 9690 Klasifikace podmínek agre
sivního prostředí působícího 
na beton a železobetonové 
konstrukce

6.6.2 Technické předpisy a podklady

Do seznamu technických předpisů (Technické podmín
ky TP, vzorové listy, aj.) pro navrhování a provádění 
mostních objektů a konstrukcí jsou zařazeny pouze 
předpisy a specifikace zásadního významu.

TP 59 Zatížení a navrhování svodidel, 1993, Dopra- 
voprojekt Brno

TP 60 Zkoušení a schvalování svodidel, 1993, Dopra- 
voprojekt Brno

TP 63 Ocelová svodidla na pozemních komunikacích, 
1994, Dopravoprojekt Brno

TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, 1995, IMOS 
Brno

TP 73, 74 - Zesilování betonových mostů externí lepe
nou výztuží a/nebo spřaže- 
nou železobetonovou 
deskou. Pokyny pro výpočet, 
Technické podmínky, 1995, 
IMOS Brno

TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů PK, 1995, 
Dopravoprojekt Brno

TP 76 Geotechnický průzkum pro stavby pozemních 
komunikací, 1995, STRA- 
DIS Brno

TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nos
ných konstrukcí mostů poze
mních komunikací, 1995, 
PONTEX Praha

TP 80 Elastický mostní závěr, 1995, IMOS Brno

TP 83 Odvodnění pozemních komunikací, 1997, Pra- 
goprojekt Praha

TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 
1996, SVÚOM Praha

TP 86 Mostní závěry, 1996, PROMO Praha

TP 88 Opravy trhlin v betonových konstrukcích, 1996, 
IMOS Brno

TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti che
mickým vlivům, 1996,
IMOS Brno

TP 90 Používání provizorních mostů z MS v civilním 
sektoru, 1996, PONTEX 
Praha

TP Injektování kabelových kanálků mostních kon
strukcí z dodatečně předpja- 
tého betonu (v návrhu),
1998, PONTEX

TP 106 Lanová svodidla na PK, 1998, Dopravoprojekt 
Brno

TP 101 Výpočet svodidel, 1997, Dopravoprojekt Brno 

TP 107 Odvodnění mostů (v návrhu-1998)

TP 104 Protihlukové clony podél PK, 1998

VL 4 Mosty, 1995, aktualizace 1998, PONTEX Praha

10



Směrnice Základní ochranná opatření pro omezení vli
vu bludných proudů na 
mostní objekty pozemních 
komunikací, 1992, Pragopro- 
jekt Praha

Metodické pokyny k rezortnímu systému jakosti
v oboru PK, Věstník dopra
vy 14/96, 23/95, 21-23/96, 
18/97, 26/97, 6/98

V příloze 7 této kapitoly jsou uvedené informativní 
předpisy obsahující doplňkové informace. Předpisy vy
dané před rokem 1992 platí, pokud jsou v souladu ze
jména s ČSN, TKP, TP, VL a obvykle vyžadují upravit 
nebo doplnit dalšími požadavky objednatele 
v ZTKP-D (viz též oddíl 1.3 kapitoly 1 TKP-D).

6.6.3 Právní předpisy

Do seznamu zákonů a vyhlášek jsou zařazeny výhradně 
dokumenty zásadního významu obecně platné.

1. Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů

2. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů

3. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a sta
vebním řádu ve znění poz
dějších předpisů a jeho 
platné prováděcí vyhlášky

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

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

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

10. Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění poz
dějších předpisů

11. Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)

12. Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny ve znění zákonného 
opatření č. 347/1992 Sb.

13. Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se pro
vádějí některá ustanovení 
zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

14. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodář
ství ČSR č. 19/1978 Sb., kte

rou se stanoví povinnosti 
správců vodních toků 
a upravují se některé otázky 
týkající se vodních toků

15. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění poz
dějších předpisů

16. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky

17. Nařízení vlády 178/1997 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na sta
vební výrobky

6.6.4 Smluvní podmínky pro stavby PK, Pra- 
goprojekt Praha

A. Obecně

1. Všeobecné dodací podmínky staveb pozemních komu
nikací, 1995

2. Dodací podmínky pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, 1995

3. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací,1993 až 1998

4. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, 1998

5. Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací, 1994

6. Směrnice pro dokumentaci staveb PK, 1998

B. Pro jmenovitou stavbu

1. Zvláštní dodací podmínky stavby

2. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

4. Zvláštní dodací podmínky pro dokumentaci stavby
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PŘÍLOHA čís. 1 (informativní)

ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI STUDIE 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÜDAJE

1.1 Stavba a objekt

- název
- místo (obec, okres)

- katastrální území

1.2 Objednatel (investor)

- název
- adresa
- nadřízený orgán

1.3 Zhotovitel

- název
- zpracovatelé

- adresa

2. URČENÍ STUDIE

2.1 Předmět studie

- kategorie, třída a návrhová kategorie pozemní 
komunikace

- charakteristiky mostních objektů a konstrukcí

2.2 Určení zájmové oblasti studie

- charakteristika krajiny, obce a lokality, vztah 
k okolí

- začátek a konec trasy, způsob napojení

- dotčené a související objekty

- ostatní omezení a požadavky

2.3 Účel a cíle studie

- posouzení návrhu trasy a umístění objektu 
(stavby)

- podrobnější řešení problematických úseků s mi
moúrovňovým křížením

- prověření účelnosti a proveditelnosti objektu 
(stavby)

- posouzení vlivu na životní prostředí v lokalitě 
objektu (stavby)

- posouzení technologického postupu výstavby 
objektu

- architektonické řešení objektu

- technicko-ekonomické porovnání variant objek
tu (stavby) v rámci trasy.

2.4 Rozsah studie

- předpokládané využití studie

- předcházející a navazující stupně dokumentace

3. PODKLADY A ÚDAJE

3.1 Plánovací podklady

- rozvojový dokument
- územně plánovací dokumentace

3.2 Dopravně inženýrské údaje

- prognózy rozvoje dopravy
- výsledky sběru dat a průzkumů
- požadované kategorie komunikací a jejich pros

torová úprava

3.3 Mapové a technické podklady

- mapové podklady
- geotechnické podklady

- hydrotechnické údaje

3.4 Předchozí studie

3.5 Ostatní podklady a informace

4. POŽADAVKY

4.1 Základní parametry

- zatížení, volná výška na mostě a v podjezdu, 
prostorové uspořádání, případně další požadav
ky

- technologie a postup výstavby

4.2 Požadavek variantního řešení

A. Obsah každé studované varianty:

a) základní náležitosti

- umístění a koncepční návrh

- charakteristiky řešeného objektu

b) podmiňující předpoklady; zhotovitel studie zjistí a ve
studii zohlední:

- přeložky inženýrských sítí a jiná zásadní opatře
ní k uvolnění staveniště

- související a vyvolané investice

- montážní a výrobní prostředky

- zařízení staveniště, napojení na obslužné komu
nikace

c) dopady stavby

- celkový rozsah a problematika záboru pozemků
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- účinky stavby a objízdné trasy na životní pros
tředí

B. Vyhodnoceni studijních prací:

- metoda vyhodnocení (systémový způsob, expert
ní posouzení)

- porovnávání variant ze všech rozhodujících hle
disek

- doporučení jedné hlavní varianty
- v případě malých rozdílů v hodnocení dvou či 

více nejlepších variant nebo dílčích problémů 
návrh vypracování podrobnější studie

4.3 Požadavky na zajištění průzkumů

- geotechnický průzkum
- hydrotechnický průzkum

- diagnostický průzkum

- dopravní průzkum
- korozní průzkum (včetně vlivů bludných 

proudů)
- průzkum životního prostředí

- archeologický výzkum

- ostatní průzkumy



PŘÍLOHA čís. 2

PŘEHLED ÚDAJŮ TECHNICKÉ ZPRÁVY K DÚR

1. Identifikační údaje mostu

1.1 Stavba, objekt č.

1.2 Název mostu

1.3 Katastrální obec, obec

1.4 Okres

1.5 Objednatel, resp. jeho mandatář

1.6 Investor (vč. nadřízeného orgánu)

1.7 Uvažovaný správce mostu (vč. nadřízeného orgánu)

1.8 Projektant (případně generální projektant a projek
tant, vždy organizace a jméno zodpovědného pracovní
ka)

1.9 Pozemní komunikace (kategorie, evidenční číslo)

1.10a Bod křížení s.... (přemosťovaná překážka)

1.11a Staničení na....

1.12a Staničení na....

1.13a Úhel křížení

1.14a Volná výška (podjezdu, podchodu, příp. plavební 
výška)

1.10b Bod (dalšího) křížení s.... atd.

2. Základní údaje o mostě (podle ČSN 73 6200 
a ČSN 73 6220)

2.1 Charakteristika mostu

2.2 Délka přemostění

2.3 Délka mostu

2.4 Délka nosné konstrukce (vzdálenost mezi mostními 
závěry, resp. ruby krajních oper u presypaných objektů)

2.5 Rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypa- 
ných objektů

2.6 Šikmost mostu (levá - pravá)

2.7 Volná šířka mostu (mezi svodidly nebo odraznými 
obrubníky)

2.8 Šířka průchozího prostoru (nouzového nebo veřej
ného chodníku)

2.9 Šířka mostu

2.10 Výška mostu nad terénem

2.11 Stavební výška

2.12 Plocha nosné konstrukce mostu

2.13 Zatížení mostu

2.14 Důležitá upozornění

3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění

3.1 Účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení

3.2 Charakter překážky a převáděné komunikace

3.3 Uzemní podmínky

3.4 Geotechnické podmínky

3.5 Volba konstrukce mostu (varianty)

3.6 Popis konstrukce mostu (návrh projektanta)

3.7 Vybavení mostu

3.8 Zvláštní zařízení na mostě (cizí)

4. Podmiňující předpoklady

4.1 Provádění mostu

4.2 Související (dotčené) objekty stavby

4.3 Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, 
omezení provozu a pod.)

4.4 Poznámky a doklady (smluvní zajištění, souhrnné 
stanovisko ČD, projednání a pod.)
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PŘÍLOHA čís. 3

PŘEHLED ÚDAJŮ TECHNICKÉ ZPRÁVY K DSP

1. Identifikační údaje mostu

1.1 Stavba, objekt č.

1.2 Název mostu

1.3 Katastrální obec, obec

1.4 Okres

1.5 Objednatel, resp. jeho mandatář

1.6 Investor (vč. nadřízeného orgánu)

1.7 Uvažovaný správce mostu (vč. nadřízeného orgánu)

1.8 Projektant (případně generální projektant a projek
tant, vždy organizace a jméno zodpovědného pracovní
ka)

1.9 Pozemní komunikace (kategorie, evidenční číslo)

1.10a Bod křížení s.... (přemosťovaná překážka)

1.11a Staničení na....

1.12a Staničení na....

1.13a Úhel křížení

1.14a Volná výška (podjezdu, podchodu, příp. plavební 
výška)

1.10b Bod (dalšího) křížení s....atd.

2. Základní údaje o mostě (podle ČSN 73 6200 
a ČSN 73 6220)

2.1 Charakteristika mostu

2.2 Délka přemostění

2.3 Délka mostu

2.4 Délka nosné konstrukce (vzdálenost mezi mostními 
závěry, resp. ruby krajních opěr u přesypaných objektů)

2.5 Rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypa
ných objektů

2.6 Šikmost mostu (levá - pravá)

2.7 Volná šířka mostu (mezi svodidly nebo odraznými 
obrubníky)

2.8 Šířka průchozího prostoru (nouzového nebo veřej
ného chodníku)

2.9 Šířka mostu

2.10 Výška mostu nad terénem

2.11 Stavební výška

2.12 Plocha nosné konstrukce mostu

2.13 Zatížení mostu

2.14 Důležitá upozornění

3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění

3.1 Návaznost mostního objektu na dokumentaci pro 
územní rozhodnutí (účel mostu a požadavky na jeho ře
šení, nutno uvést všechny závažné skutečnosti)

3.2 Charakter překážky a převáděné komunikace

3.3 Územní podmínky

3.4 Geotechnicképodmínky

3.5 Vybavení objektu stálým zařízením (SZ)

4. Technické řešení mostu

4.1 Popis konstrukce mostu

4.2 Vybavení mostu

4.3 Statické a hydrotechnické posouzení

4.4 Zvláštní zařízení na mostě (cizí)

5. Výstavba mostu

5.1 Postup a technologie stavby mostu

5.2 Specifické požadavky pro předpokládanou techno
logii stavby (např. přístupy, přívody el. energie, sklado
vací plochy, pomocné konstrukce, montážní prostředky)

5.3 Související (dotčené) objekty stavby

5.4 Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, 
omezení provozu a pod.)

6. Doklady (smluvní zajištění, souhrnné stanovisko 
ČD, projednání a pod.)
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PŘÍLOHA čís. 4

PŘEHLED ÚDAJŮ TECHNICKÉ ZPRÁVY K DZS

1. Identifikační údaje mostu

1.1 Stavba, objekt č.

1.2 Název mostu

1.3 Katastrální obec, obec

1.4 Okres

1.5 Objednatel, resp.jeho mandatář

1.6 Investor (vč. nadřízeného orgánu)

1.7 Uvažovaný správce mostu (vč. nadřízeného orgánu)

1.8 Projektant (případně generální projektant a projek
tant, vždy organizace a jméno zodpovědného pracovní
ka)

1.9 Pozemní komunikace (kategorie, evidenční číslo)

1.10a Bod křížení s.... (přemosťovaná překážka)

1.11a Staničení na....

1.12a Staničení na....

1.13a Uhel křížení

1.14a Volná výška (podjezdu, podchodu, příp. plavební 
výška)

1.10b Bod (dalšího) křížení s.... atd.

2. Základní údaje o mostě (podle ČSN 73 6200 
a ČSN 73 6220)

2.1 Charakteristika mostu

2.2 Délka přemostění

2.3 Délka mostu

2.4 Délka nosné konstrukce (vzdálenost mezi mostními 
závěry, resp. ruby krajních oper u přesypaných objektů)

2.5 Rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypa
ných objektů

2.6 Šikmost mostu (levá - pravá)

2.7 Volná šířka mostu (mezi svodidly nebo odraznými 
obrubníky)

2.8 Šířka průchozího prostoru (nouzového nebo veřej

ného chodníku)

2.9 Šířka mostu

2.10 Výška mostu nad terénem

2.11 Stavební výška

2.12 Plocha nosné konstrukce mostu

2.13 Zatížení mostu

2.14 Důležitá upozornění

3. Všeobecný popis

3.1 Stavba a její zvláštnosti

3.1.1 Popis

3.1.2 Zhotovení stavby

3.1.3 Přejímka

3.2 Objekty stavby a vztah k území

3.2.1 Hlavní trasa (směrové a výškové vedení, příčné 
uspořádání)

3.2.2 Přeložky....  (směrové a výškové vedení, příčné
uspořádání)

3.2.3 Související (dotčené) objekty stavby

3.2.4 Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, 
péče o krajinu, omezení provozu a pod.)

3.3 Rozsah výkonů

3.3.1 Pro zhotovitele objektu jsou určeny následující vý
kony

3.3.2 Zhotovitel objektu nebude provádět následující vý
kony

3.3.3 Stavba mostu

4. Popis prací

4.1 Všeobecné práce

4.2 Stavba mostu

4.2.1 Uvolnění staveniště

4.2.2 Skrývka ornice

4.2.3 Zemní práce (výkopy)

4.2.3.1 Stavební jámy

4.2.3.2 Výkopový materiál

4.2.3.3 Zásyp stavebních jam

4.2.3.4 Zásypy za objekty

4.2.4 Zakládání, ochrana proti agresivní podzemní vodě

4.2.4.1 Zakládání 

4.2A.2 Čerpání vody

4.2.4.3 Údaje o agresivitě zemního prostředí včetně ná
vrhu případných ochran

4.2.5 Spodní stavba

4.2.5.1 Provedení

4.2.5.2 Krajníopěry

4.2.5.3 Křídla

4.2.5.4 Pilíře

4.2.5.5 Osazení zdvíhacích lisů

4.2.5.6 Pohledové plochy

4.2.5.7 Izolace, obklady a ochrana povrchu spodní stav
by

4.2.5.8 Odvodnění za operami

4.2.5.9 Přechodové oblasti, přesypané objekty
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4.2.5.10 Úpravy pod mostem

4.2.6 Nosná konstrukce a její součásti

4.2.6.1 Nosná konstrukce

4.2.6.2 Ložiska (včetně požadovaných svislých a vodo
rovných sil, rozsahu posunutí, natočení, apod.)

4.2.6.3 Mostní závěry (včetně požadovaného rozsahu 
pohybu)

4.2.7 Mostní svršek a odvodnění

4.2.7.1 Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce 
(pod vozovkou a pod římsami)

4.2.7.2 Vozovka

4.2.7.3 Římsy

4.2.7.4 Mostníodvodňovače a rigoly

4.2.7.5 Sběrná potrubí a svody, odtokové žlaby

4.2.7.6 Odvodnění úložných prahů

4.2.7.7 Odvodnění povrchu vozovky za operami, dešťo
vá vpusť

4.2.8 Mostní vybavení

4.2.8.1 Svodidla, zábradelní svodidla

4.2.8.2 Zábradlí

4.2.8.3 Schodiště, dlažba

4.2.8.4 Vstupy, poklopy, dveře

4.2.8.5 Elektroinstalace

4.2.8.6 Ochrana proti bludným proudům

4.2.8.7 Ochrany dle ČSN 73 6223

4.2.8.8 Převáděné inženýrské sítě (popis, chráničky, 
uchycení)

4.2.8.9 Protihlukové clony

4.2.8.10 Stálé zařízení

4.2.8.11 Revizní zařízení

4.2.8.12 Tabule s letopočtem

5. Přípravné práce

5.1 Vytýčení (souřadný a výškový systém, pevné body)

5.2 Zemní práce

6. Popis místních podmínek

6.1 Poloha staveniště

6.2 Stávající veřejné komunikace

6.3 Příjezdy a přístupy

6.4 Zátopová území

6.5 Skladovací a pracovní plochy

6.6 Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení 
a sítě

7. Povrchové vody

7.1 Odvodnění staveniště

7.2 Povodně a ochrana díla

7.3 Překládky vodních toků

8. Základové poměry

8.1 Geotechnický dohled

8.2 Podzemní voda

8.3 Geotechnické a hydrotechnické průzkumy

8.4 Zemníky a deponie

8.5 Cizí zařízení v prostoru staveniště (stávající nadze
mní a podzemní inženýrské sítě s uvedením, kdy a jak se 
přeloží nebo ochrání)

9. Pomocné konstrukce a práce

9.1 Lešení

9.2 Skruže

9.3 Pažení stavebních jam

9.4 Mostní provizoria

10. Materiály pro stavbu mostu

10.1 Materiál pro zásypy a obsypy

10.2 Bednění pro betonáž

10.3 Betonářská a předpínací výztuž

10.4 Beton

10.4.1 Beton spodní stavby včetně hlubinných základů

10.4.2 Beton nosné konstrukce

10.4.3 Beton říms

10.5 Dilatační a pracovní spáry, těsnění

10.6 Konstrukční ocel

10.7 Izolační systém

10.8 Zábradlí, svodidla

10.9 Vozovka a výplňové materiály včetně zálivek

11. Opravné práce

11.1 Sanace trhlin

11.2 Umělé pryskyřice

11.3 Freonové látky

12. Ochranná a bezpečnostní zařízení

12.1 Ochranná lešení, průchody a ochranné stěny pro 
veřejný provoz

12.2 Ochranná zábradlí

12.3 Odtok povodňových vod

13. Statické posouzení

13.1 Zatěžovací třída, součinitele zatížení, mimořádná 
zatížení

13.2 Předpokládané charakteristiky základové půdy

13.3 Přehled provedených výpočtů

13.4 Moduly pružnosti betonu nosné konstrukce (poža
davky na kontrolu u konstrukcí se změnou systému)

13.5 Minimální vyztužení vybraných betonových kon
strukcí (např. římsy, piloty, masivní opěry)
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13.6 Požadavky na sledování mostu během výstavby 
a dlouhodobě (včetně osazení geodetických značek)

14. Podklady pro zhotovení stavby

14.1 Výkresy

14.2 Výpočty

14.3 Měřičské podklady
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PŘÍLOHA čís. 5 (informativní)

5.1 REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

5.1.1 Realizační dokumentace stavby mostních objektů 
a konstrukcí (dále jen RDS) se zásadně zpracovává pro 
všechny objekty dle článku 6.1.2; jejím předmětem je 
dokumentace všech zhotovovaných a pomocných kon
strukcí a prací nutných ke stavbě objektu podle Souhrnu 
smluvních dohod vyžádaná ve smyslu akceptované na
bídky zhotovitele stavby objednatelem nebo správcem 
stavby, který vykonává stavební dozor. Zhotovitel stav
by obvykle smluvně upřesňuje rozsah RDS dle svých po
žadavků a potřeb. Jestliže RDS nemění DZS, smí 
zhotovitel RDS po odsouhlasení zhotovitelem stavby 
a objednatelem stavby použít některé části dokumentace 
Z DZS i v RDS.

5.1.2 Realizační dokumentace je součástí dodávky sta
vebního díla. Její součástí jsou:

a) Běžná realizační dokumentace pro zhotov ovací práce
(RDS-Z)

- Prováděcí dokumentace, tj. realizační dokumen
tace zhotovovaných stavebních konstrukcí 
(PDS)

- Výrobně-technická dokumentace speciálních vý
robků, technologií a některých funkčních celků 
(VTD)

b) Realizační dokumentace pomocných konstrukcí
a prací zhotovitele stavby (RDS-P)

5.1.3 Technická zpráva s identifikačními údaji mostního 
objektu musí obsahovat jednotlivé části a kapitoly sta
novené oddílem 5.3 přílohy 5 této kapitoly TKP-D včet
ně podrobností vyplývajících z Příručky jakosti 
zhotovitele stavby dle ISO 9001-9004 pro řízení výroby 
vedoucím stavby a kontrolní činnosti stavebního dozoru 
(viz Metodický pokyn MDS ČR OPK čj. 23614/96-230 
ve znění změny čj. 26236/97-120).

5.1.4 Výkresová část PDS musí obsahovat tyto základní 
výkresové přílohy zhotovovaných stavebních konstruk

cí:

- situaci mostního objektu 1 : 500 a jeho koordi
naci s ostatními stavebními objekty v lokalitě 
včetně vyznačení jejich ochranných pásem
a zvláštních omezení;

- půdorys 1:100 nebo 1:250 (1:500);
- podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) nebo podélné 

řezy u samostatných polovin mostů na směrově 
rozdělených komunikacích rozdílné délky;

- vzorový příčný řez nosnou konstrukcí 1:50;
- příčné řezy 1:100 v lících opěr a osách jednotli

vých pilířů;
- podrobný vytyčovací výkres 1:100, 1:250,

1:500, včetně schema směrového a výškového 
vedení trasy;

- výkopový plán pro zakládání spodní stavby 
1:100 podle zhotovitelem určeného postupu

provádění (etapizované výkopy, opatření proti 
zatopení nadzákladové a základové spáry aj.);

- přehledný výkres hlubinného založení včetně vy
týčení 1:100;

- výkres výztuže pro hlubinné založení 1 : 25 s vý
kazem výztuže;

- výkres tvaru základů 1:50;
- výkres výztuže základů 1:25 s výkazem výztuže;

- výkres tvaru spodní stavby 1:100, 1:50, 1:25;

- výkres výztuže spodní stavby 1:25 (1:50) včetně 
výkazů výztuže;

- výkres přechodových oblastí 1:50;
- výkres tvaru a výztuže přechodových desek 1:

25 včetně výkazů výztuže;
- výkres detailů spodní stavby 1:10, 1:5;
- výkres umístění ložisek nosné konstrukce 1:100, 

1:250, 1:500 a detaily jednotlivých ložisek s lo
žiskovými bloky a jejich výztuží a ochranou pro
ti bludným proudům 1:25, 1:10;

- výkres tvaru nosné konstrukce resp. skladebný 
plán dílců (ŽB, PB, OK);

- výkres předpínací výztuže 1:50, 1:25 (v podrob
nostech příslušného předpínacího systému vy
braného zhotovitelem stavby a schváleného 
objednatelem) včetně výkazů výztuže a přehledu 
předpínacích sil (event, tab. formou) a detaily 
předpětí 1:10, 1:5;

- výkres výztuže nosné konstrukce 1 : 25 včetně 
výkazů výztuže;

- výkres detailů nosné konstrukce 1:25, 1:10, 1:5;

- výkres tvaru a výztuže říms 1:50, 1:25 s výka
zem výztuže;

- detaily kotvení říms, kotvení obslužných, cizích 
a pomocných zařízení 1:10, 1:5;

- výkres svodidel "schválených" nebo "jiných" 
1:25;

- výkres skladby OK jiných ocelových svodidel 
1:10, 1:25 s výkazem OK;

- výkres zábradlí 1:10, 1:5 s výkazem materiálu;

- výkres tvaru a výztuže krycích desek 1:25, 1:10 
s výkazem výztuže;

- výkres mostních závěrů 1:25, 1:10;

- výkres kabelových žlabů a jejich kotvení 1:10, 
1:5;

- výkres odvodňovacího systému mostu 1:100, 
1:50;

- výkres vnitřního osvětlení mostu 1:100, 1:50, 
1:10;

- výkres obslužné revizní lávky 1:10, 1:5;

- výkres stálého zařízení 1:10, 1:5;

- výkres vstupů do komorových průřezů mostu 
1:10;

- výkres obslužných schodišť opěr 1:50;
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- výkres obložení svahů pod mostem a konečných 
terénních úprav 1:100, 1:50, 1:10;

- detaily ochranných opatření před účinky blud
ných proudů a proti dotyku, rozpracované v pří
slušných výkresech.

5.1.5 Základní výkresové přílohy PDS dle článku 5.1.4 
této přílohy 5 musí být v průběhu realizace mostního ob
jektu doplněny o výrobně-technickou dokumentaci spe
ciálních výrobků, technologií a funkčních celků 
v následujícím minimálním rozsahu a členění podle výs
kytu a potřeby jejich použití:

- výrobní výkresy, výkazy položek, technologický 
předpis výroby a montáže ocelových mostních 
objektů a konstrukcí (dle kapitoly 19 TKP);

- technologické předpisy pro provádění (izolace, 
piloty, betonáž, výroba a montáž dílců, předpí- 
nání, injektování, apod.);

- ocelová a hrncová ložiska;
- mostní závěry (včetně detailu napojení na most

ní vozovku a izolaci);
- jiná svodidla dle TP 59;

- trubní odvodnění;
- nosné konstrukce kabelových a trubních rozvodů;

- portály dopravního značení;
- podklady pro zkoušky (např. zatěžovací), jsou-li 

požadovány;

- sanační postupy, aj.

5.1.6 Realizační dokumentaci pomocných konstrukcí 
a prací, kterou zpracovává nebo zajišťuje zhotovitel 
stavby v rozsahu a podrobnostech podle vlastních po
třeb a na svůj náklad, předkládá zhotovitel stavby správ
ci stavby pro informaci nebo k odsouhlasení, je-li to 
smluvně požadováno. Mezi tyto pomocné technologické 
konstrukce a činnosti pro jednotlivé části mostů patří 
např.:

- přístupové komunikace, zpevněné plochy a jeřá
bové dráhy;

- čerpací vrty a systémy pro snížení hladiny pod
zemní vody;

- jímky;

- pažení stavebních jam případně jeho kotvení 
nebo rozepření;

- štětové nebo dočasné pilotové stěny kotvené 
i nekotvené;

- dočasné zemní a skalní kotvy;

- zpevňování zemin a hornin injektážemi;

- bednění základů a spodních staveb systémová 
i individuální, včetně manipulace;

- nosná, pomocná nebo ochranná lešení a kon
strukce;

- provizorní a montážní podpěry;

- mostní skruže stabilní i přesuvné;

- výsuvné konstrukce;

- montážní nebo betonážní vozíky;

- montážní pylóny a závěsy;

- staveništní výrobny konstrukčních částí;

- montážní přípravky aj.

5.1.7 Provedené geometrické a statické výpočty pomoc
ných konstrukcí zůstávají archivovány u zhotovitele 
stavby a jsou k dispozici správci stavby na vyžádání. 
V technické zprávě bude uveden přehled provedených 
výpočtů a konstatování o ověření rozhodujících dimenzí 
a průřezů.

5.1.8 Stanovení geometrické přesnosti vytýčení a prová
dění v realizační dokumentaci pro zhotovovací práce, 
stejně jako způsoby zpracování výkresů betonových 
nebo ocelových konstrukcí stanoví jednotlivé české 
technické normy uvedené v samostatném článku 6.6.1 
této kapitoly TKP-D a v kapitole 18 a 19 TKP.

5.1.9 Výpočtová část RDS musí obsahovat statické, dy
namické, deformační a stabilitní výpočty všech kon
strukcí mostního objektu včetně jeho podzákladí; stejně 
tak i hydrotechnické výpočty odvodnění mostu, speciál
ní výpočty ochrany mostního objektu proti vlivu blud
ných proudů a výpočty elektrických instalací v mostním 
objektu. Pro výpočty platí příslušné normativní předpi
sy specifikované v článcích 6.6.1 a 6.6.2 této kapitoly 
TKP-D.

5.1.10 Dokladovou část tvoří zápisy (záznamy) z tech
nických rad, z projednávání konceptů a schválení RDS 
za účasti objednatele stavby, správci stavby, zhotovitele 
stavby a případně expertů.

5.1.11 Součástí RDS jsou dokumentace průzkumů zajiš
ťovaných zhotovitelem stavby (geotechnický, diagnos
tický, korozní apod.), např. pro upřesnění rozsahu 
sanačních prací nebo rekonstrukcí.

5.1.12 Součástí RDS je dokumentace údržby mostního 
objektu, zejména s ohledem na nadstandardní údržbu, 
stanovení kritických míst údržby, staveništní provoz 
apod.

5.1.13 Součástí RDS je dokumentace kontrolních měře
ní, požadovaných rektifikací a dlouhodobého sledování 
mostu.

5.1.14 Dílčí objektové části RDS musí být zhotovitelem 
stavby doplněny o Soupisy prací podle jeho akceptované 
nabídky nebo DZS objednatele, pokud je bez výhrad 
zhotovitelem stavby oceněna, s konkrétním vyčíslením 
a zdůvodněním rozdílů a změn. Rozdílné položky Soupi
su prací v RDS odsouhlasené objednatelem musí být do
plněny samostatným výkazem výměr doloženým 
výpočtem kubatur, hmotností resp. kusovníkem dílčích 
výrobků a prací.

V. 1.15 Zhotovitel stavby a zhotovitel RDS provádějí 
kontrolní činnost při zpracování RDS vlastním systé
mem podle příručky jakosti nebo vypracují projekt ja
kosti.

5.2 OSTATNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVI

TELE

5.2.1 Zhotovitel stavby musí podle zvláštních předpisů 
ministerstva obrany u mostních objektů, u nichž vznikla 
povinnost vybavit objekt stálým zařízením, zajistit doku-
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meniaci a realizovat na určených místech mostního ob
jektu toto zařízení.

5.2.2 Dokumentaci stálého zařízení na objednávku zho
tovitele stavby, případně jím pověřeného zpracovatele 
PDS, vypracuje pověřená organizace (SÚDOP Praha, 
VPÚDECO Brno).

5.2.3 Pro manipulaci a ukládání této dokumentace včet
ně archivace platí zvláštní předpisy pro práci s utajova
nými skutečnostmi.

5.3 PŘEHLED ÚDAJŮ TECHNICKÉ ZPRÁ

VY K RDS

1. Identifikační údaje mostu

1.1 Stavba, objekt č.

1.2 Název mostu

1.3 Katastrální obec, obec

1.4 Okres

1.5 Objednatel, resp. jeho mandatář

1.6 Investor (vč. nadřízeného orgánu)

1.7 Uvažovaný správce mostu (vč. nadřízeného orgánu)

1.8 Projektant (případně generální projektant a projek
tant, vždy organizace a jméno zodpovědného pracovní
ka)

1.9 Pozemní komunikace (kategorie, evidenční číslo)

1.10a Bod křížení s.... (přemosťovaná překážka)

1.11a Staničení na....

1.12a Staničení na....

1.13a Úhel křížení

1.14a Volná výška (podjezdu, podchodu, příp. plavební 
výška)

1.10b Bod (dalšího) křížení s atd.

2. Základní údaje o mostě (podle ČSN 73 6200 
a ČSN 73 6220)

2.1 Charakteristika mostu

2.2 Délka přemostění

2.3 Délka mostu

2.4 Délka nosné konstrukce (vzdálenost mezi mostními 
závěry, resp. ruby krajních opěr u přesypaných objektů)

2.5 Rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypa
ných objektů

2.6 Šikmost mostu (levá - pravá)

2.7 Volná šířka mostu (mezi svodidly nebo odraznými 
obrubníky)

2.8 Šířka průchozího prostoru (nouzového nebo veřej

ného chodníku)

2.9 Šířka mostu

2.10 Výška mostu nad terénem

2.11 Stavební výška

2.12 Plocha nosné konstrukce mostu

2.13 Zatížení mostu

2.14 Důležitá upozornění

3. Všeobecný popis

3.1 Stavba a její zvláštnosti

3.1.1 Popis

3.1.2 Zhotovení stavby

3.1.3 Přejímka

3.2 Objekty stavby a vztah k území

3.2.1 Hlavní trasa (směrové a výškové vedení, příčné 
uspořádání)

3.2.2 Přeložky....  (směrové a výškové vedení, příčné
uspořádání)

3.2.3 Související (dotčené) objekty stavby

3.2.4 Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, 
péče o krajinu, omezení provozu a pod.)

3.3 Rozsah výkonů

3.3.1 Pro zhotovitele objektu jsou určeny následující vý
kony

3.3.2 Zhotovitel objektu nebude provádět následující 
výkony

3.3.3 Stavba mostu

4. Popis prací

4.1 Všeobecné práce

4.2 Stavba mostu

4.2.1 Uvolnění staveniště

4.2.2 Skrývka ornice

4.2.3 Zemní práce (výkopy)

4.2.3.1 Stavební jámy

4.2.3.2 Výkopový materiál

4.2.3.3 Zásyp stavebních jam

4.2.3.4 Zásypy za objekty

4.2.4 Zakládání, ochrana proti agresivní podzemní vodě

4.2.4.1 Zakládání 

4.2A.2 Čerpání vody

4.2.4.3 Ochrana proti agresivní podzemní vodě

4.2.5 Spodní stavba

4.2.5.1 Provedení

4.2.5.2 Krajní opery

4.2.5.3 Křídla

4.2.5.4 Pilíře

4.2.5.5 Osazení zdvíhacích lisů

4.2.5.6 Pohledové plochy

4.2.5.7 Izolace, obklady a ochrana povrchu spodní stavby

4.2.5.8 Odvodnění za opěrami

21



4.2.5.9 Přechodové oblasti, presypané objekty, nadvý- 
šení zemního tělesa

4.2.5.10 Úpravy pod mostem

4.2.6 Nosná konstrukce a její součásti

4.2.6.1 Nosná konstrukce

4.2.6.2 Ložiska 

4.2.63 Mostní závěry

4.2.7 Mostní svršek a odvodnění

4.2.7.1 Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce 
(pod vozovkou a pod římsami)

4.2.7.2 Vozovka 

4.2.73 Římsy

4.2.7.4 Mostníodvodňovače a rigoly

4.2.7.5 Sběrná potrubí a svody, odtokové žlaby

4.2.7.6 Odvodnění úložných prahů

4.2.7.7 Odvodnění povrchu vozovky za opěrami, dešťo
vá vpusť

4.2.8 Mostní vybavení

4.2.8.1 Svodidla, zábradelnísvodidla

4.2.8.2 Zábradlí 

4.2.83 Schodiště, dlažba

4.2.8.4 Vstupy, poklopy, dveře

4.2.8.5 Elektroinstalace

4.2.8.6 Ochrana proti bludným proudům včetně návrhu 
příp. geojyzikálních a elektrických měření v průběhu 
stavby

4.2.8.7 Ochrany dle ČSN 73 6223

4.2.8.8 Převáděné inženýrské sítě (chráničky, uchycení)

4.2.8.9 Protihlukové clony

4.2.8.10 Stálé zařízení

4.2.8.11 Revizní zařízení

4.2.8.12 Tabule s letopočtem



PŘÍLOHA čís. 6 (informativní)

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ MOSTNÍHO OBJEKTU A KONSTRUKCE

6.1 V průběhu realizace musí zhotovitel stavby v jednom 
pare' RDS popř. DZS pravidelně zaznamenávat veškeré 
změny a doplňky schválené správcem stavby dle Vše
obecných dodacích podmínek staveb pozemních komu
nikací. Součástí dokumentace skutečného provedení je 
i doplněk statického výpočtu mostu dle skutečného po
stupu výstavby, pokud je to stanoveno v ZTKP stavby 
nebo vyplyne z realizace.

6.2 Změny a doplňky musí být ve schváleném pare' RDS 
vyznačeny barevně (červeně), případně lze jednotlivé

výkresy RDS nahradit novými se zdůvodněním a označe
ním změny písmeny v horní části výkresové rozpisky.

6.3 Dokumentaci skutečného provedení mostního objek
tu a mostní list předává zhotovitel stavby při přejímacím 
řízení správci stavby.

6.4 Dokumentace skutečného provedení objektu a most
ní list se při přejímacím řízení předávají objednateli 
mostu a následně se předávají a archivují u správce 
mostu.
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PŘÍLOHA čís. 7 (informativní)

DALŠÍ TECHNICKÉ PŘEDPISY

V této příloze jsou uvedené informativní předpisy obsa
hující doplňkové informace. Předpisy vydané před ro
kem 1992 platí celé nebo jejich částí, pokud jsou 
v souladu zejména s ČSN, TKP, TP, VĹ (viz též oddíl 1.3 
kapitoly 1 TKP-D).

Typový podklad Konštrukcie cestných a diaľničných 
mostov z prefabrikátov 
KA-61 a KA-73, 1961, 1973, 
Dopravoprojekt Bratislava 
(neplatný TyP)

Typový podklad Konštrukcie cestných a diaľničných 
mostov z prefabrikátov 1-61 
a 1-73, 1961, 1973, Dopra
voprojekt Bratislava (neplat
ný TyP)

Typový podklad Silniční ocelové svodidlo, 1975,
V ÚD

Typový podklad Lávky pro pěší ocelové konstrukce, 
1979, Hydroprojekt Praha

Typizační směrnice Mostní válcové ložiska z oceli vy
soká pevnosti, 1983, Vítko
vice

Typový podklad Revizní vozíky mostů, 1985, Vítko
vice

Typový podklad Universální monolitický úložný práh 
silničních mostů pro zaklá
dání na velkoprůměrových 
pilotách, 1985, Dopravopro
jekt Brno

Typizační směrnice Spodní stavba silničních mostů do 
30m rozpětí na velkoprůmě
rových pilotách, 1985, Do
pravoprojekt Brno

Typový podklad Prefabrikované lávky, 1985, Hydro
projekt Praha

Typizační směrnice Vybavení mostů a součásti nosné 
konstrukce mostů (Příslušen
ství mostů), 1986, Dopra
voprojekt Bratislava

Typový podklad Montovaná spodní stavba jednopólo
vých silničních mostů ma
lých rozpětí z 
velkorozměrových prvků 
typu SVB-82, 1987, Dopra
voprojekt Brno

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

Typové podklady pro montované železobetonové
opěrné a zárubní zdi pro sil
niční stavby (stěnové prefa,

krabicové dílce U, prefa T, 
dílce SVB-KK-85), Dopra
voprojekt Brno (1988-1990)

Typizační směrnice pro osazování svodidel, 1990, Do
pravoprojekt Bratislava

Typizační směrnice Monolitické zdi pro silniční stav
by, 1990, Dopravoprojekt 
Brno

Typový podklad Silniční železobetonové mosty z pre
fabrikátů IZM skladebné dél
ky 3,6 až 9,0m, 1989, 
Pragoprojekt Praha, (úprava 
typu MJ)

Doplněk 1 až 3 Typového podkladu Silniční železobe
tonové mosty z prefabrikátů 
ŽMP 62/88,89,90 skladebné 
délky 3,6 až 9,0m, 
1988-1991, Pragoprojekt 
Praha, (úpravy TP z roku 
1962, Dopravoprojekt Brati
slava).

Typový podklad Členěná mezilehlá podpěra silničních 
mostů malých a středních 
rozpětí typu SVB-88, 1990, 
Dopravoprojekt Brno

Typizační směrnice Silniční železobetonové mosty z 
monolitických konstrukcí 
skladebné délky 3,6 až 9,0m,
1990, Pragoprojekt Praha

Typový podklad Silniční železobetonové mosty z pre
fabrikátů IZM, skladebné 
délky 12,15 a 18m, 1990, 
Pragoprojekt Praha

Typový podklad Nosníky 1-90 spřažené železobetono
vou deskou pro silniční 
a dálniční mosty délky 
21-24-27-30m, 1990, Dopra
voprojekt Bratislava

Typový podklad Nosné konstrukce silničních a dálnič
ních mostů z nosníků 
VST-88 délky 
9-12-15-18-21m, 1990, Vo
jenský projektový ústav Pra
ha

Typový podklad Nosné konstrukce silničních a dálnič
ních mostů z nosníků 
VST-88 délky 24-27-30m,
1991, Vojenský projektový 
ústav Praha

Nosníky VST-92 - Zásady řešení inovace, 1994, Ci- 
tyPlan Praha
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Typový podklad Nosné konstrukce mostů pozemních 
komunikací z ocelových 
I nosníků spřažených s žele
zobetonovou deskou, kate
gorie A - mosty délky do 
12m, 1990, Pragoprojekt 
Praha

Typový podklad Nosné konstrukce mostů pozemních 
komunikací z ocelových 
I nosníků spřažených s žele
zobetonovou deskou, kate
gorie B - mosty délky 
15-36m, 1991, Pragoprojekt 
Praha

Typový podklad Trubní propustky pozemních komu
nikací, 1991, Dopravopro- 
jekt Brno

Typizační směrnice Vysoké mezilehlé podpěry pro 
mosty rozpětí nad 30m, 
1991, Dopravoprojekt Brno

Typizační směrnice Silniční železobetonové mosty z 
prefabrikátů IZM, skladebné 
délky 3,6 až 18m (šikmá čela 
a vložné trámy), 1991, Pra
goprojekt Praha

Směrnice pro používání mostů z těžké mostové sou
pravy (TMS) v civilním sek
toru, 1992, Pragoprojekt 
Praha

Směrnice pro užívání provisorních mostů BB v civil
ním sektoru, 1992, PONTEX 
Praha

Typový podklad Nosné konstrukce mostů pozemních 
komunikací z nosníků 
KU-M délky 12-15-18m, 
1992, Kubíček Consult Libe
rec

Typizační směrnice Nosné konstrukce mostů poze
mních komunikací z ocelo
vých I nosníků spřažených 
s železobetonovou deskou, 
kategorie C - mosty délky 
přes 36m, 1992, Pragopro
jekt Praha

Směrnice Betonové svodidlo (osazování, konstrukční 
prvky a příklady použití), 
1993, Dopravoprojekt Brno, 
Dopravoprojekt Bratislava

Nosníky T-93 délky 12 až 18 m spřažené železobeto
novou deskou pro silniční 
a dálniční mosty, vzor pro
jektové dokumentace, 1993, 
SSŽ a PONTEX Praha

Studie Ověření spolehlivosti mostů z prefabrikátů typu 
KA, 1994, PONTEX Praha

Metodický pokyn Dokumentace elektrických a geofy
zikálních měření betonových 
mostů PK, 1995, PONTEX 
Praha

Metodický pokyn Doporučení k praktickým aplikacím 
ukolejňování protidotyko- 
vých zábran (ochranných sítí 
a štítů) mostních objektů po
zemních komunikací nad 
trakčním vedením CD, ze
jména pro správce mostních 
objektů PK, Věstník dopravy 
7/96

Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních 
objektů PK, 1996, IMOS 
Brno

Katalog zjevných závad mostních objektů PK, 1991, 
revize 1998, PONTEX Praha

TP pro návrh a používání mostních elastomerových 
ložisek vyztužených, 1989, 
SILMOS Praha

Zásady pro vzpracování projektu diagnostiky a údržby 
betonových mostů, 1988, 
MDS

TP Používání provizorních mostů z inovovaných sou
prav BB (Mabey), (v návrhu 
1998), PONTEX Praha

Metodický pokyn Hodnocení variant tras PK z tech
nického, dopravního a eko
nomického hlediska, 1995, 
MDS
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