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6.1 ÚVOD

6.1.1 Všeobecně

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

Použití kapitoly 6 Technických kvalitativních podmínek 
je možné pouze spolu s kapitolou 1 TKP-D Všeobecně. 
Ve výkladu ustanovení TKP-D má prioritu kapitola 1 
– Všeobecně.

TKP-D jsou vydány v tištěné formě (MD ČR) a na elek-
tronickém nosiči CD-ROM (ČKAIT). V případě náhod-
ných odlišností platí ustanovení tištěného vydání.

6.1.2 Účel TKP-D

Předmětem této kapitoly jsou technické kvalitativní pod-
mínky pro dokumentaci mostních objektů (mosty, pro-
pustky a lávky), galerií, opěrných zdí a dalších mostům 
podobných konstrukcí (váhy, portálové jeřáby, ochozy, 
dopravníky, výšková potrubí apod.) – viz norma ČSN 
73 6200 a 73 6201 na pozemních komunikacích, včetně 
jejich konstrukčních nebo technologických částí, za-
kládání, přechodových oblastí a souvisejících zemních 
prací.

Základní a odvozené pojmy v oboru mostních objektů 
jsou obsažené v řadě norem podle označení ČSN 73 62xx. 
a dalších normách a předpisech uvedených v PŘÍLOZE 
7 a čl. 6.6.

Mostní objekty, které jsou součástí pozemní komuni-
kace, musí splňovat požadavky zejména TKP-D, kap. 1 
a zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.

6.1.3 Platnost

Pro navrhování mostních objektů, jestliže jsou stavebními 
objekty stavby pozemní komunikace, platí tato kapitola 
TKP-D a příslušné požadavky souvisejících kapitol 1-5, 
8, 10 a 11 TKP-D.

V případě, že mostní objekt je samostatnou stavbou, 
platí pro vypracování dokumentace všechny požadavky 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komuni-
kací a TKP-D v celém rozsahu.

6.1.4 Způsobilost a odpovědnost zhotovitele 
 dokumentace

Zhotovitel dokumentace (právnická nebo fyzická osoba) 
musí mít oprávnění k projektování, jako předmětu své 
činnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zá-
kon, ve znění pozdějších předpisů.

Projekční činnost zhotovitele dokumentace musí být 
zabezpečena osobami, které mají oprávnění k této čin-
nosti podle zákona č. 150/2004 Sb., ve znění pozdějších 
změn.

Zhotovitel musí mít inženýry v oboru mosty a inženýr-
ské konstrukce s dostatečnými znalostmi, zkušenostmi 
a referencemi získanými předchozí praxí na obdobných, 
již realizovaných zakázkách.

Dokumentace DÚR, DSP ve shodě se Stavebním zá-
konem, musí být ověřena a potvrzena autorizovaným 
inženýrem podle příslušné specializace.

Zhotovitel dokumentace: 

a) musí splnit:

– podmínky zákonů a vyhlášek, které se vztahují ke 
stavbám PK, 

– požadavky zde citovaných technických norem 
a předpisů, 

– požadavky na zajištění jakosti, určené Systémem 
jakosti v oboru PK (SJ-PK) č.j. 20840/01-120 z 10. 
4. 2001 (Věstník dopravy 9 z 2. 5. 2001) ve znění 
pozdějších změn (úplné znění – Věstník dopravy 
14-15 z 20. 7. 2005) – Metodický pokyn: Část II/1 
Projektové práce a část II/2 průzkumné a diagnos-
tické práce, 

– smluvní závazky s objednatelem dokumentace ve 
shodě se zadávací dokumentací (ZD);

b) odpovídá za správnost a úplnost dokumentace, prove-
ditelnost stavby, technickou a  ekonomickou úroveň 
dokumentace stavby PK, technologického zařízení 
a vlivu na životní prostředí.

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 stupně dokumentace.

6.2.2 Mostní objekty musí být navrženy v prosto-
rové úpravě a s vybavením v souladu s požadavky ČSN 
73 6201 a v souladu s TKP-D a ZTKP – D.

6.2.3 Nové mostní objekty a konstrukce musí být 
navrženy pro zatížení třídy A nebo B a/nebo podle dal-
ších ustanovení normy ČSN 73 6203 vč. změn.

Nelze-li při rekonstrukcích stávajících objektů zajistit 
s přiměřenými náklady plnou zatížitelnost danou pro 
příslušnou třídu podle ČSN 73 6203, lze se souhlasem 
objednatele mostu postupovat ve smyslu ČSN 73 6220 
za předpokladu dosažení normální příp. výhradní zatíži-
telnosti dle této normy. V případě jiného než normového 
zatížení (např. městské mosty určené pouze pro osobní 
automobily, rekonstrukce mostů s nízkou intenzitou do-
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pravy nebo požadavkem na výhradní zatížitelnost auto-
busem hmotnosti do 16 t, památkově chráněné objekty) 
může objednatel stanovit v ZTKP-D i nižší požadavky na 
zatížitelnost i zatížení, avšak za předpokladu vyznačení 
omezené zatížitelnosti dopravním značením.

V ZTKP-D objednatel může stanovit současně další 
požadavky na zatížení (zatížení zvláštními soupravami 
nebo současně posouzení na zatížení podle ČSN EN 
1991-2). 

6.2.4 Požadavky na konstrukce

Objekty a veškeré jejich pevně zabudované konstrukční 
části a detaily musí zajistit spolehlivost (tj. únosnost a po-
užitelnost) stavebního díla a bezpečnost při jeho užívání 
po dobu předpokládané životnosti. Konstrukce musí být 
navrženy v souladu se statickými, příp. stabilitními a dy-
namickými požadavky uvedenými v příslušných normách 
ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a příslušných předpisech (viz 
příloha 6.6.), a to v dimenzích respektujících předepsané 
mezní stavy a/nebo limitní hodnoty napětí a přetvoření 
s uvážením geometrických tolerancí podle kap. 1 TKP. 
Při navrhování se nesmí kombinovat postupy podle růz-
ných systémů norem ČSN a ČSN EN nebo jejich částí, po-
kud není jednoznačně definován převod hodnot zatížení, 
materiálových charakteristik a součinitelů spolehlivosti 
v navrhovaných kriteriích, situacích a stavech.

6.2.5 Prvky

Prvky konstrukce musí být navrženy tak, aby v rozhodu-
jících průřezech byly optimálně využity jejich rozměry 
a materiály.

6.2.6 Konstrukce

Prvky musí vyhovět podmínkám požární odolnosti hmot 
a materiálů stanoveným zákonem č. 50/1976 Sb. resp.zá-
konem č. 183/2006 Sb. a příslušnou prováděcí vyhláškou 
a zákonem o požární ochraně č. 133/85 Sb.

6.2.7 Vliv stavby na životní prostředí

Mostní objekty musí splňovat požadavky vyplývající 
z vlivu staveb na životní prostředí podle zákona č. 100/
2001 Sb. ve znění pozdějších změn a zákona č. 114/1992 
Sb. ve znění pozdějších změn, které jsou zahrnuty v plat-
ném územním rozhodnutí a další požadavky vyplývající 
z kap. 11 TKP-D.

6.2.8 Splnění podmínek podle stupňů 
 dokumentace

Mostní objekty v příslušných stupních dokumentace 
musí splňovat požadavky Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací a další podmínky uvedené 
v územním rozhodnutí a stavebním povolení.

6.2.9 Životnost

6.2.9.1 Životnost nosných částí trvalých mostů

Nosné části trvalých mostů jsou navrhovány na před-
pokládanou dobu životnosti, což je doba, po kterou má 
mostní konstrukce sloužit požadovaným účelům za před-
pokladu řádné údržby bez potřeby výměny nosné kon-
strukce, úpravy zesílením, rozšířením, změnou podepření 
konstrukce či změnou rozpětí.

Min. životnosti jsou závislé na korozním zatížení v pro-
středí konstrukce. Podrobně jsou tyto hodnoty uvedeny 
v TKP kapitola 18 (tab. 18-2) a kapitola 19 (Příloha 3-
-část 3.1).

6.2.9.2 Životnost ostatních částí trvalých mostů

Veškeré konstrukční části mostních objektů s  životností 
nižší než předpokládaná doba životnosti (tj. především 
mostní svršek, ložiska, mostní závěry a vybavení mostu) 
musí být navrženy tak, aby byly trvale udržovatelné, 
opravitelné nebo vyměnitelné při přiměřené výši vyna-
ložených nákladů na výstavbu a údržbu.

Podrobně jsou tyto hodnoty uvedeny v TKP kapitola 18 
(tab. 18-2) a kapitola 19 (Příloha 3-část 3.1).

6.2.9.3 Životnost zatímních mostních objektů, most-
ních provizorií a předpokládaná doba životnosti mostních 
objektů rekonstruovaných se stanoví dle požadavku ob-
jednatele uvedeného v ZOP-D a/nebo v ZTKP-D podle 
účelu objektu a ekonomického posouzení. Přitom je třeba 
u stávajících mostů ověřit statické působení a zatížitel-
nost, funkčnost mostního svršku a vybavení, případně 
provést prognózu chování konstrukce na základě dia-
gnostického průzkumu a případně stanovit zbytkovou 
dobu životnosti. 

Podrobně jsou tyto hodnoty uvedeny v TKP kapitola 
18 (tab. 18-2) a kapitola 19 (Příloha 3-část 3.1.) a TP 
175.

6.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 
 DOKUMENTACE

6.3.1 Všeobecně

6.3.1.1 Dokumentaci mostních objektů a konstrukcí 
staveb PK je nutno zpracovat ve stupních požadovaných 
v OP podle TKP-D kap. 1, TKP, ZTKP-D a podle této 
kap. TKP-D.

6.3.1.2  S ohledem na úkoly, které dokumentace řeší, 
má dokumentace stavby PK následující stupně:

a) studie (ST);

b) dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR);
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c) dokumentace pro stavební povolení (DSP);

d) zadávací dokumentace stavby (ZDS);

e) realizační dokumentace stavby (RDS);

f) dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Následný stupeň dokumentace má vždy navazovat na 
schválený předchozí stupeň (pokud zpracovávaný stupeň 
není stupněm prvním).

Pro formu a zhotovení dokumentace jednotlivých stupňů 
je důležité, mezi kterými subjekty zajišťuje dokumentace 
komunikaci a k čemu dokumentace slouží. V každém 
stupni projektové dokumentace je nezbytné, aby obsah, 
rozsah a prezentovatelnost dokumentace plně odpovídala 
danému účelu.

Zhotovitel následujícího stupně dokumentace zajistí ná-
vaznost na předcházející stupně dokumentace.

Pozn. Je vhodné vypracování DSP a ZDS téhož objektu zadat stejnému zho-
toviteli. 

6.3.1.3 Specifické požadavky objednatele na návrh do-
kumentace PK uvádějí ZOP-D nebo ZTKP-D. 

6.3.1.4 Dokumentace stavby mostních objektů a kon-
strukcí staveb PK obsahují:

– Písemnou část dokumentace:

– průvodní respektive technickou zprávu s identifikač-
ními údaji mostního objektu se zdůvodněním návrhů 
a návrh technologie výstavby (v rozsahu přiměřeném 
stupni dokumentace);

– výpočty v rozsahu přiměřeném stupni zpracované 
dokumentace;

– doklady o projednávání a odsouhlasení dokumentace, 
včetně vyjádření k expertnímu posouzení (pokud je 
vyhotoveno). 

S přihlédnutím ke složitosti a náročnosti se doporučuje 
vypracování nezávislého expertního posouzení pro DÚR 
a DSP 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 posouzení po-
vinné. Expertní posouzení v uvedených případech za-
jišťuje objednatel a tato skutečnost je uvedena v ZOP-D.  
Zhotovitel dokumentace je povinen spolupracovat se 
zpracovatelem posudku dokumentace.

Dále (platí pro příslušný stupeň dokumentace – ZDS):

– soupisy prací podle OTSKPSpk,

– ZTKP pro práce, které nejsou uvedeny v TKP.

– Výkresovou část (v požadovaných podrobnostech 
a pokud možno doporučeném měřítku pro jednotlivé 

stupně dokumentace uvedené v pododdílech 6.3.2. až 
6.3.5., resp. v příloze č. 5 této kapitoly).

– Zvláštní část dokumentace, tj. perspektivní zobra-
zení, fotomontáže, počitačové animace nebo modely 
problematických nebo významných mostních objektů 
(jen pokud je objednatelem požadována v ZOP-D). 

– Dokumentaci určenou pro informování veřejnosti 
(TKP-D kap. 1) a projednávání se zainteresovanou 
neodbornou veřejností (jen pokud je objednatelem 
požadovaná v ZOP-D). 

6.3.1.5 Vyhotovení dokumentace mostních objektů jako 
celku a jejich jednotlivých příloh se zajistí v souladu 
s požadavky uvedenými v kapitole 1 TKP-D.

6.3.1.6 Členění jednotlivých stupňů dokumentace sta-
veb musí být ve shodě se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací s TKP-D, kap. 1 a se spe-
cifickými požadavky objednatele určenými v ZOP-D, 
případně ZTKP-D jednotlivých stupňů dokumentace.

6.3.1.7 Obsah a rozsah dokumentace je určen touto 
kapitolou TKP-D. U jednoduchých objektů je možno roz-
sah dokumentace uvedený v pododdílech 6.3.2 až 6.3.5 
redukovat, je-li to uvedeno v ZOP-D případně ZTKP-D. 
Redukovat rozsah dokumentace je možné jen na základě 
tohoto požadavku.

6.3.1.8 Výpočty

Statické výpočty, případně další, např. hydrotechnické 
a geometrické výpočty musí spolu s ostatními částmi 
dokumentace poskytnout dostatečné podklady pro kont-
rolní ověření návrhu konstrukce pro příslušný stupeň do-
kumentace. Zejména musí obsahovat zprávu o výpočtu, 
charakteristiky navržených materiálů, definice, popisy 
a schéma výpočetních modelů včetně oboru platnosti 
řešení, zatížení, posuzované návrhové situace a stavy, 
splnění kriterií pro ověření konstrukce s uvedením pří-
padných rezerv, seznam software s uvedením verze a po-
pisem výpočetních metod, dokumentaci vstupních dat, 
soupisy použitých technických norem a předpisů.

6.3.1.9 Při vypracování dokumentace je nutné uvádět 
požadavky a informace jen jednou, a to buď na výkresech 
nebo v textové části. 

6.3.2 Studie (ST)

6.3.2.1 Výchozí podklady pro vypracování ST:

a) mapové podklady, 

b) požadovaná návrhová kategorie silnice a dálnice nebo 
funkční skupina a typ MK, 

c) výsledky sběru dat a průzkumů, 

d) prognózy rozvoje dopravy, 
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e) územně-plánovací dokumentace dle zákona č. 50/
1976 Sb., resp. zákona č. 183/2006 Sb., 

f) geotechnické podklady,

g) hydrologické údaje Hydrometeorologického ústavu, 

h) dokumentace stávajícího stavu (při rekonstrukcích 
a přestavbách),

i) zvláštní podklady a požadavky objednatele uvedené 
v ZD.

Podklady, které objednatel předá zhotoviteli dokumen-
tace, jsou uvedeny v ZOP-D.

6.3.2.2 Požadavky na vypracování

Studie mostních objektů a konstrukcí (dále jen ST) řeší 
zejména:

– navržení vhodné konstrukce objektu pro určenou 
trasu (trasa je určena územním plánem, příp.posou-
zení návrhu trasy a umístění objektu (stavby)) a zpět-
nou koordinaci úpravy trasy s významnou mostní 
konstrukcí,

– technický návrh objektu,

– prověření účelnosti a proveditelnosti objektu (stavby), 

– posouzení vlivu na životní prostředí v dané lokalitě 
stavby,

– posouzení možnosti technologického postupu vý-
stavby objektu,

– architektonické řešení objektu v návaznosti na řešení 
celé stavby,

– technicko-ekonomické porovnání variant objektu 
v rámci trasy,

– návaznost na ostatní objekty stavby,

– možné výhledové situace.

6.3.2.3 S ohledem na cíle uvedené v 6.3.2.1 se zpraco-
vávají tyto druhy studií:

a) vyhledávací studie, 

b) technická studie, 

c) studie proveditelnosti a účelnosti (feasibility study), 

d) v případě samostatné mostní stavby:

– studie finančního zajištění stavby, 

– dopravní studie.

6.3.2.4 Podrobnost zpracování ST určuje s přihlédnu-
tím ke Směrnici pro dokumentaci staveb PK objednatel 

podle významu a druhovosti dle článku 6.3.2.2, stejně 
jako členění příloh, měřítka a grafické zpracování jed-
notlivých příloh včetně formátů a rozpisek dokumentace, 
v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku a uvede 
v ZOP-D, příp. v ZTKP-D.

Obsah a rozsah ST (informativní) je v Příloze 1 této ka-
pitole TKP-D.

6.3.3 Dokumentace pro územní rozhodnutí 
 (DÚR)

6.3.3.1 DÚR navrhuje umístění objektu a jeho zá-
kladní technické řešení a musí přesně určit nároky na 
pozemky.

Rozsah technického řešení stavby v DÚR je určen 
Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komuni-
kací a může být zpřesněn v ZD zakázky, v ZOP-D příp. 
ZTKP-D.

6.3.3.2 Výchozí podklady pro zpracování DÚR:

a) koncepce rozvoje územního celku nebo podobné 
územně plánovací podklady, 

b) schválená územně plánovací dokumentace (pokud 
existuje nebo jiné nástroje územního plánování), 

c) studie (viz 6.3.2), pokud byla zpracována včetně pří-
padné expertizy zajištěné objednatelem, 

d) objednatelem stanovená návrhová kategorie D/S nebo 
typ MK a prostorové uspořádání PK, požadavky na 
zatížení mostů, 

e) podmínky drážního správního úřadu, 

f) hydrologické, hydrometeorologické, hygienické, 
resp. plavební podmínky vodoteče nebo vodního 
toku včetně inundačního území, výška povodňové 
hladiny a povodňové průtoky, 

g) mapové a další geodetické podklady, včetně identifi-
kace inženýrských sítí, 

h) podmínky pro situování a prostorové uspořádání míst-
ních a nadregionálních ekologických koridorů, které 
stanoví příslušný úřad pro životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

i) předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum, 
popř. vyhodnocení seismicity území, poddolovaných 
lokalit a území s nebezpečím povodní, 

j) archeologický průzkum, 

k) podrobný korozní průzkum (dle TP 124),

l) prohlídka, příp. diagnostický průzkum stávajících 
mostních objektů a konstrukcí,
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m) polohopisné a výškopisné řešení souvisejících objektů 
stavby, jmenovitě pozemních komunikací, vodohos-
podářských objektů a trubních a kabelových inženýr-
ských sítí,

n) zvláštní podklady a požadavky objednatele uvedené 
v ZD.

Podklady, které objednatel předá zhotoviteli dokumen-
tace, jsou uvedeny v ZOP-D.

6.3.3.3 Průvodní zpráva DÚR stavby PK k mostnímu 
objektu

Závazné členění dílčích identifikačních a základních 
údajů mostního objektu a částí vlastní technické zprávy 
je stanoveno v Příloze č. 2 této kap. TKP-D.

6.3.3.4 Provedené rámcové výpočty geometrie mostu 
a jeho prostorové úpravy, výpočet mostem vzduté povod-
ňové hladiny a plavební profil, průjezdní průřez ČD, prů-
jezdní a průchozí prostor PK, příp. u složitých konstrukcí 
i statické ověření dimenzí základů, spodní stavby, nosné 
konstrukce a navržené neobvyklé technologie výstavby 
tvoří nutnou součást DÚR. Neodevzdávají se společně 
s dokumentací, ale zůstávají archivovány u zhotovitele 
a objednateli se předkládají pouze na vyžádání.

6.3.3.5 Dokladovou část DÚR tvoří seznam použitých 
podkladů, výsledky projednávání  koncepce řešení a kon-
ceptů (návrhů) dokumentace s objednatelem, se všemi 
dotčenými stranami a případně experty objednatele.

6.3.3.6 Případná expertní posouzení doplněná stano-
visky zhotovitele dokumentace a rozhodnutím objedna-
tele tvoří nedílnou součást dokladové části DÚR.

6.3.3.7 Výkresová část DÚR musí obsahovat tyto zá-
kladní výkresové přílohy, jak pro jediné řešení, tak i pří-
padné varianty požadované objednatelem v ZOP-D: 

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

b) půdorys a podélný řez 1:100 resp. u velkých mostů 
1:250, 1:500 s odvozeným průběhem terénu, křižu-
jících vodotečí a komunikací včetně zakreslení prů-
jezdných a průchozích prostorů, plavebních profilů 
a mostem vzduté hladiny, povodňových hladin (zpra-
vidla Q

100
), hladinu návrhového průtoku, směrových 

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

c) vzorový příčný řez 1:100 ve středu pole a nad podpě-
rou.

Další výkresové přílohy např. pohledy, zakreslení mostu 
do fotografií, digitální nebo reálné modely, výkresy jed-
notlivých částí spodní stavby, příp. řešení zvláštních částí 
mostního objektu nebo technologické postupy výstavby 

tvoří nedílnou součást výkresové části DÚR pouze tehdy, 
jsou-li požadovány v ZOP-D, příp. v ZTKP-D.

6.3.3.8 Podrobnosti zpracování mostního objektu ve 
výkresových přílohách DÚR (s přihlédnutím k velikosti 
mostního objektu):

a) navržený způsob založení-plošné nebo hlubinné – 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 konstrukce 
s okótováním základních rozměrů průřezu a jeho 
částí (deska, trám, konzoly, příčníky), 

d) určení absolutních výšek nivelety komunikace na 
mostě v osách uložení na podpěrách a opěrách,

e) staničení os uložení na podpěrách a opěrách, vyzna-
čení místopisu začátku úseku (vlevo) a konce úseku 
stavby pozemní komunikace (vpravo), vyznačení 
úhlu a staničení křížení, 

f) zakreslení průjezdných prostorů a plavebních profilů 
včetně rezerv, popis volných prostorů v mostních po-
lích, povodňové hladiny dle ČSN 73 6201, 

g) popis ložisek nebo kloubů a mostních dilatačních 
závěrů, 

h) označení tloušťky a materiálu vozovky včetně izolač-
ního systému,

i) tvar říms chodníků, 

j) svodidla (včetně požadované úrovně zadržení a tomu 
odpovídajícím maximálním hodnotám pracovních 
šířek) a mostní zábradlí, případně tlumiče nárazu, 

k) zobrazení a popis systému odvodnění vozovky na mostě 
včetně odvedení odpadních vod od mostního objektu 
nebo napojení na objekty odvodnění komunikace, 

l) zobrazení a popis revizních zařízení, 

m) umístění a popis veřejného osvětlení, 

n) zobrazení a popis cizích zařízení na mostě a převá-
dění inženýrských sítí,

o) protihlukové stěny – výšky, typ, materiál.

6.3.4 Dokumentace pro stavební 
 povolení (DSP)

6.3.4.1 DSP určuje stavbu návrhem jejího prostorového 
řešení, rozměrů a druhu konstrukcí a vybavení. Rozsah 
technického řešení stavby v DSP je určen Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací a může být 
zpřesněn v ZD zakázky, v ZOP-D příp. ZTKP-D.
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6.3.4.2 Výchozí podklady pro vypracování DSP:

a) schválená DÚR, 

b) územní rozhodnutí a jeho podmínky, 

c) podrobné geodetické podklady (polohopisné a výš-
kopisné zaměření lokality), 

d) podrobné údaje o inženýrských sítích včetně jejich 
zaměření, 

e) podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum,

f) základní korozní průzkum, 

g) diagnostický průzkum stávajících mostních objektů 
a konstrukcí včetně výpočtu zatížitelnosti, 

h) technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací MD ČR, 

i) zvláštní podklady a požadavky objednatele uvedené 
v zadávací dokumentaci.

Podklady, které objednatel předá zhotoviteli dokumen-
tace, jsou uvedeny v ZOP-D.

6.3.4.3 Průvodní zpráva DSP stavby PK k mostnímu 
objektu musí obsahovat tyto části:

a) identifikační údaje mostního objektu, 

b) popis mostního objektu,

c) vztah k území a dotčeným objektům stavby, 

d) podmiňující předpoklady pro realizaci doporučené 
varianty a její technické a ekonomické vyhodnocení 
se zdůvodněním zhotovitele DSP, 

e) popis odvedení odpadních vod z mostního objektu, 

f) předpokládanou technologii výstavby, 

g) odborný odhad nákladů, pokud ho objednatel poža-
duje v ZOP-D, 

h) komentář k podkladům a jejich zapracování, 

i) specifikace nutných podkladů pro zpracování ZDS.

6.3.4.4 Technická zpráva s identifikačními údaji most-
ního objektu musí obsahovat jednotlivé části a kapitoly 
stanovené přílohou č. 3 této kap. TKP-D, jak pro jedno, 
tak i pro případné variantní řešení mostního objektu po-
žadované v ZOP-D.

6.3.4.5 Zhotovitelem provedené výpočty geometrie 
a prostorové úpravy mostního objektu, vytyčovacího 
schématu, statické výpočty základů, spodní stavby, nosné 
konstrukce, příp. navržené technologie výstavby mostu, 
zůstávají archivovány u zhotovitele DSP a předkládají se 
objednateli na vyžádání. 

V technické zprávě bude uveden přehled provedených 
výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů 
při statickém ověření.

6.3.4.6 Zhotovitelem provedené hydrotechnické výpo-
čty včetně posouzení navrženého odvodnění mostního 
objektu jsou nedílnou součástí DSP a tvoří samostatnou 
přílohu – Výpočtová část. Výpočet odvodnění bude ob-
sahovat výpočet odvodnění vozovky na mostě, posouzení 
velikosti a vzdálenosti odvodňovačů a výpočet šířky roz-
lití a návrh profilů svodů. Pokud se v DSP změní geome-
trie mostu vzhledem k DÚR, je třeba hydrotechnickým 
výpočtem ověřit úroveň vzdutí povodňové hladiny a příp. 
plavební profil. V technické zprávě bude uveden přehled 
provedených výpočtů a konstatování o hydrotechnickém 
ověření rozhodujících profilů a napojení na systém od-
vodnění z mostního objektu.

6.3.4.7 Dokladovou část DSP tvoří seznam použitých 
podkladů a výsledky projednávání konceptů dokumen-
tace s objednatelem a s účastníky stavebního řízení 
včetně budoucího správce objektu a případně experty 
objednatele.

6.3.4.8 Nedílnou součástí dokladové části DSP jsou 
případné expertní posudky doplněné stanoviskem zho-
tovitele dokumentace a rozhodnutím objednatele.

6.3.4.9 Výkresová část DSP musí obsahovat tyto pří-
lohy:

a) situaci mostního objektu 1:500 a jeho koordinaci s ostat-
ními stavebními objekty v území stavby PK 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 u směrově roz-
dělených komunikací oddělené podélné řezy s odvo-
zeným průběhem terénu, křižujících vodotečí a ko-
munikací včetně zakreslení průjezdných a průchozích 
prostorů, plavebních profilů a mostem vzduté hladiny, 
povodňových hladin (zpravidla Q

100
), hladinu návrho-

vého průtoku, směrových a sklonových poměrů, roz-
hraní zemin pokryvných útvarů a skalního podloží,

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

e) příčné řezy 1:100 v lících opěr a osách jednotlivých 
vnitřních podpěr, případně s pohledem na podpěry,

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

g) výkres tvaru podpěry 1:50,

h) výkres tvaru opěr a křídel 1:50,

i) schéma technologie výstavby.

Další výkresové přílohy např. pohledy, zakreslení mostu 
do fotografií, digitální nebo reálné modely, vizualizace, 
parametry mostního příslušenství, cizího zařízení nebo 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



8

technologické postupy výstavby, povodňový a havarijní 
plán (PHP) tvoří nedílnou součást DSP pouze tehdy, jsou-li 
požadovány objednatelem v ZOP-D příp. ZTKP-D.

6.3.4.10 Podrobnosti zpracování jednotlivých částí most-
ního objektu ve výkresových přílohách DSP:

a) navržený způsob založení – plošné nebo hlubinné – ve 
svahovaných nebo pažených jamách s okótováním 
rozměrů základů a délky a profilu prvků hlubinného 
zakládání (včetně stupně agresivity prostředí) a ge-
ologické skladby, určení navrhovaných základových 
spár a pat pilot v absolutních výškách, určení mate-
riálů konstrukce, 

b) tvary a dimenze spodní stavby – vnitřní podpěry 
a opěry, jejich úložných prahů, křídel a přechodových 
oblastí s okótováním délky, šířky a výšky (základ-
ních rozměrů) s označením tříd betonů a ocelí včetně 
stupně agresivity prostředí, určení absolutních výšek 
uložení ložisek nosné konstrukce, 

c) určení materiálu, tvaru a dimenzí nosné konstrukce 
s okótováním délky, šířky a konstrukční výšky zá-
kladního průřezu a jeho částí (deska, trám, konzoly, 
příčníky) s označením tříd betonů (dle TKP kap. 18) 
a ocelí (TKP kap. 19), 

d) popis ložisek nebo kloubů podle navrženého systému 
a statického výpočtu, 

e) popis dimenzí a materiálového řešení mostního 
svršku (vozovky včetně izolačního systému), říms, 
chodníků v relativních kótách, 

f) určení absolutních výšek nivelety komunikace na 
mostě v osách uložení na opěrách a vnitřních podpě-
rách, vyznačení staničení místopisu na začátku úseku 
(vlevo) a konce úseku stavby PK (vpravo), vyznačení 
úhlů a staničení křížení, 

g) zakreslení průjezdných průřezů nebo prostorů, pla-
vebních profilů včetně rezerv a hladin návrhového 
průtoku dle ČSN 73 6201, 

h) zobrazení a popis druhu svodidla včetně pracovní 
šířky a úrovně zadržení, tlumiče nárazu a mostního 
zábradlí, resp. protihlukové stěny, 

i) zobrazení a popis odvodnění vozovky na mostě, pro-
tidotykových zábran, zábran proti nárazu, izolace, 
odvodňovačů, žlabů a skluzů, schéma ležatých a svis-
lých svodů, svodů odvodnění a napojení na odvodnění 
komunikace mimo mostní konstrukci apod., 

j) zobrazení a popis veřejného osvětlení, 

k) popis mostních závěrů z hlediska funkce a polohy, 

l) délka a popis přechodových oblastí, 

m) zobrazení a popis cizích zařízení na mostě a převá-
děných inženýrských sítí, 

n) popis ochranných opatření na základě korozního prů-
zkumu, ochrana proti bludným proudům a přepětí (ve 
smyslu TP 124), 

o) popis druhu oprav stávajících konstrukcí, 

p) zobrazení a popis revizního zařízení.

6.3.4.11 Soupis prací (podle OTSKP SPK) a stanovení 
stavebních nákladů jsou v DSP provedeny pouze v pří-
padě, že je tento požadavek uveden v ZOP-D.

6.3.5 Zadávací dokumentace stavby (ZDS)

6.3.5.1 Všeobecně

Podklady, požadavky a rozsah vymezuje Směrnice pro do-
kumentaci stavby PK v kapitole 6 a TKP-D, kapitola 1. 

Dokumenty tvořící zadávací dokumentaci stavby jsou:

a) požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 
(podle zákona č. 137/2006 Sb.), 

b) obchodní podmínky (VOP+ZOP), 

c) Zadávací výkresy stavby (ZVS), 

d) část nebo celé zvláštní technické kvalitativní pod-
mínky stavby (ZTKP), 

e) technické kvalitativní podmínky staveb PK (TKP),

f) soupis prací (SP).

Tučně vyznačené dokumenty jsou „Vybrané dokumenty 
ZDS“ (dále jen VD-ZDS), které objednatel obvykle ob-
jednává u zhotovitele dokumentace stavby. Doporučuje 
se, aby dokumentaci DSP a VD-ZDS zpracoval jeden 
projektant.

6.3.5.2 Zadávací výkresy stavby (ZVS)

Zhotovitel ZVS vypracuje dva dokumenty:

– vlastní „Zadávací výkresy stavby (ZVS)“,

– a odděleně od výkresů se vyhotoví související doku-
ment „Dokumentace k ZVS“, který je určen jen pro 
objednatele stavby.

Výchozí podklady pro zhotovení ZVS:

a) dokumentace pro stavební povolení (DSP),

b) stavební povolení a jeho podmínky, případně doda-
tečné průzkumy a zaměření zajištěné objednatelem, 
vyměnit,

c) ZOP-D včetně zvláštních požadavků objednatele, 
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d) vodoprávní souhlas – je-li požadován,

e) ZTKP-D (pokud jsou vypracovány objednatelem).

Obsah ZVS:

a) ZVS se zpracují tak, aby určovaly předmět díla z hle-
diska členění a prostorového uspořádání konstrukcí 
(členění stavby na objekty vychází z DSP) a základ-
ních požadavků na jakost a funkci;

b) provede se dopracování předchozího projektového 
stupně (DSP) tak, že dokumentace se doplní o tech-
nické a jakostní podrobnosti prvků, částí a konstrukcí 
a o zapracování podmínek stavebního povolení tak, 
aby ZVS byly určujícím podkladem pro zhotovení 
stavby a sestavení soupisu prací (SP);

c) v průběhu zpracování ZVS projedná projektant navr-
hovanou dokumentaci s objednatelem. Pokud dochází 
ke změnám oproti schválené DSP, musí tyto změny 
být v souladu s požadavky stavebního zákona a pro-
jednány s dotčenými subjekty;

d) údaje, které nelze vyjádřit kresbou se vyjádří přímo 
na výkresech formou tabulek, poznámek, legendou 
apod. ZVS neobsahují podrobnosti výrobního cha-
rakteru;

e) veškeré výkresy musí obsahovat jednoznačně identi-
fikační údaje včetně základních údajů o stavbě;

f) dokumentace musí obsahovat souřadnice JTSK nutné 
pro vytyčení;

g) písemné přílohy se z DSP nepřebírají a pokud ob-
sahují požadavky a informace pro zhotovení stavby, 
pak se podle své povahy doplní do výkresů, soupisu 
prací a ZTKP;

h) členění ZVS do svazku nebo více svazků (při respek-
tování objektů dle DSP);

i) soupis základních výkresových příloh. 

„Dokumentace k ZVS“ obsahuje:

– zdůvodnění návrhů zajišťujících požadavky staveb-
ního povolení (pokud existují), 

– záznamy o projednání ZVS, 

– statické, hydrotechnické a jiné výpočty, informace 
pro stavbu, které neovlivňují časové a cenové závazky 
smlouvy o dílo, 

– vysvětlující informace pro objednatele a další možné 
doklady.

6.3.5.3 Soupis prací (SP)

Výchozí podklady pro zhotovení SP:

a) stavebně technické řešení stavby, určené ZVS, TKP 
a ZTKP, 

b) požadovaná podrobnost vyjádřená počtem míst, které 
určí objednatel v ZOP-D.

Požadavky:

a) zhotovitel dokumentace vypracuje soupis prací (SP) 
dle metodického pokynu na sestavení a užití SP (část 
II-OTSKP) v podrobnosti, členění, formě a případ-
ných alternativách požadovaných objednatelem, 

b) v případě požadavku objednatele vypracuje zhotovitel 
dokumentace jeden oceněný soupis prací pro jeho 
potřebu.

6.3.5.4 Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
 stavby (ZTKP)

Výchozí podklady pro zhotovení ZTKP:

a) TKP;

b) TKP-D;

c) požadavky objednatele na vypracování ZTKP uve-
dené v ZOP-D.

Požadavky:

a) zhotovitel vypracuje ZTKP v souladu s metodikou 
uvedenou v TKP kap. 1, příloha 8;

b) jestliže zhotovitel ZVS navrhne práci nebo dodávku, 
pro kterou nejsou v TKP odpovídající podmínky, 
musí pro ně vypracovat ZTKP;

c) požaduje-li objednatel vypracování ZTKP pro celou 
stavbu, jsou podkladem pro zhotovení tohoto do-
kumentu ZTKP předané objednatelem a doplněné 
o ZTKP vypracované dle písmene b).

6.3.6 Realizační dokumentace stavby (RDS)

RDS je součástí zhotovení stavby. RDS zajišťuje zhoto-
vitel stavby v rozsahu a podrobnostech podle vlastních 
potřeb a požadavků zadavatele/objednatele stavby uve-
dených v ZDS. Předkládá ji objednateli/správci stavby 
k odsouhlasení. V případě potřeby pro zhotovení RDS 
upřesní zhotovitel stavby geotechnické údaje doplňujícím 
(ověřovacím) průzkumem.

Vypracování RDS musí dodržovat návrh stavby podle 
ZDS a DSP. V případě nezbytných a objednatelem od-
souhlasených změn od ZDS se postupuje v souladu 
s Obchodními podmínkami staveb PK a u ŘSD také se 
Směrnicí GŘ – Změny stavby.

Náležitosti RDS jsou uvedeny v Příloze č. 5 této kapitoly 
TKP-D.
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6.3.7 Dokumentace skutečného provedení 
 stavby (DSPS)

Zajištění DSPS přísluší zadavateli/objednateli stavby. 
V DSPS musí být odpovídajícím způsobem zdokumento-
vány všechny změny stavby oproti DSP, ZVS, příp. RDS. 
Přitom se postupuje podle Směrnice pro dokumentaci 
staveb PK.

DSPS je součástí předávacích dokumentů při přejíma-
cím řízení. Při převzetí prací předá zhotovitel stavby 
objednateli/správci stavby tuto dokumentaci ve dvou 
vyhotoveních.

Je nutno, aby tato dokumentace byla zpracována k datu 
přejímky objektu nebo části stavby (viz Příloha č. 6 těchto 
TKP-D a TKP-D, kap. 1).

6.4 KONTROLA A PROJEDNÁVÁNÍ 
 DOKUMENTACE 

Pokud neurčují ZOP-D jinak, zhotovitel dokumentace 
zajistí řízení jakosti při zhotovení dokumentace stavby 
v souladu s požadavky TKP-D, kap. 1, oddíl 1.6.

Kontrolní systém určuje oddíl 1.13 kapitoly 1 TKP-D. 

Projednání dokumentace zajistí zhotovitel dokumentace 
ve shodě s požadavky oddílu 1.14 kapitoly 1 TKP-D.

6.5 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ 
 A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

Pokud není ZOP-D stanoveno jinak, postupuje se podle 
TKP-D, kap. 1., oddíl 1.15, 1.16.

6.6 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

6.6.1 Technické normy

Do seznamu technických norem (ČSN, ČSN EN, ČSN 
ISO) jsou zařazeny ty normy, které mají přímou vazbu 
k mostním konstrukcím. Jsou uvedeny normy v textu 
citované a související. Platnost technických norem, před-
pisů a podkladů uvedených v dokumentaci je k datu vy-
dání zadávací dokumentace na zhotovení dokumentace 
stavby. Platnost v případě jejich pozdějších změn je uve-
dena v oddílu 1.3 kapitoly 1 TKP-D.

• Citované normy ČSN:

• Související normy ČSN:

Označení název

ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení 
mostů dopravou

ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostů

Označení název

ČSN 01 3467 Výkresy inženýrských staveb. 
Výkresy mostů

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti-
Zásady a slovník, Požadavky, 
Směrnice pro zlepšení výkonnosti

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí-
Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí 
a základových půd. Základní 
ustanovení pro výpočet

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036 Seismická zatížení staveb

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 0038 Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 7 3 0039 Navrhování objektů na 
poddolovaném území

ČSN 73 0080 Ochrana stavebních konstrukcí proti 
korozi

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda 
pod plošnými základy

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1206 Spřažené ocelobetonové konstrukce. 
Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních 
konstrukcí

ČSN EN 445 Injektážní malta pro předpínací 
kabely – zkušební metody

ČSN EN 446 Injektážní malta pro předpínací 
kabely – Postupy injektování

ČSN EN 447 Injektážní malta pro předpínací 
kabely – požadavky na běžnou maltu

ČSN P ENV 13670-1+Z1 Provádění betonových konstrukcí

ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí 
z předpjatého betonu

ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných 
betonových konstrukcí

ČSN 73 6206 Navrhování betonových 
a železobetonových mostních konstrukcí

ČSN 73 6207 Navrhování mostních konstrukcí 
z předpjatého betonu

ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů

ČSN 73 6212 Navrhování dřevěných mostních 
konstrukcí

ČSN 73 6213 Navrhování zděných mostních konstrukcí

ČSN 73 6220 Zatižitelnost a evidence mostů pozemních 
komunikací

ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací

ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku 
s živými částmi trakčního vedení a proti 
účinkům výfukových plynů na objektech 
nad kolejemi železničních drah

ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na 
mostech pozemních komunikací

ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací

ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů přes 
pozemní komunikace
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6.6.2 Technické předpisy 

Do seznamu technických předpisů (Technické podmínky 
TP, vzorové listy apod.) pro navrhování a provádění 
mostních objektů a konstrukcí jsou zařazeny v současné 
době platné předpisy a specifikace – viz TP v příloze č. 7 
(informativní).

V Příloze 9 (informativní) této kap TKP-D jsou uvedené 
předpisy obsahující doplňkové informace. Pro zhotovení 
dokumentace všech stupňů platí předpisy a normy platné 
v době zadání zpracování dokumentace objednatelem, 
není-li uvedeno jinak ZOP-D nebo ZTKP-D.

Obchodní podmínky staveb PK-2 svazky na základě pu-
blikací FIDIC - „červené“ a „zelené“ (stavby menšího 
rozsahu) – 11/02-Pragoprojekt, a. s.

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb 
PK 2/06 – Valbek Liberec:

– Popisovník prací staveb PK;
– Soupis prací stavby-metodický pokyn na sestavení 

a použití;
– Soubor položek staveb PK.

Směrnice pro dokumentaci staveb PK- 12/99-Pragopro-
jekt, a.s., Dodatek 1–12/2005.

Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách 
PK – 2006-Pragoprojekt, a. s.

Metodický pokyn Oprávnění k výkonu prohlídek mostů 
PK –  Věstník dopravy 6/98.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) 
– Věstník dopravy 14–15/2005.

Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací 
2004 – Pragoprojekt, a. s.

6.6.3 Právní předpisy 

Do seznamu zákonů a vyhlášek jsou sestaveny doku-
menty zásadního významu pro tuto kap. TKP-D:

• Stavební zákon č. 50/1976 Sb., resp. zákon č. 183/2006 
Sb. a přísl. prováděcí vyhlášky;

• Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu;

• Vyhláška 135/2001 Sb., o územně plánovacích pod-
kladech a územně plánovací dokumentaci;

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů;

• Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů;

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích, ve znění pozdějších předpisů;

• Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 
silničního provozu na PK a úprava a řízení provozu 
na PK ve znění pozdějších předpisů;

• Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace;

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky ve znění pozdějších předpisů;

• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., Stanovení technic-
kých požadavků na vybrané stavební výrobky ve 
znění NV č. 312/2005;

• Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., Stanovení technic-
kých požadavků na stavební výrobky označované CE 
ve znění pozdějších předpisů;

• Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
• Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších 

předpisů a přísl. prováděcí vyhlášky;
• Zákon č. 20/2004 Sb., o vodách (vodní zákon) ve 

znění pozdějších předpisů;
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů;

• Zákon č. 168/2004 a č. 218/2004 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny;

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozděj-
ších předpisů a přísl. prov. vyhlášky;

• Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu;

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., podobnosti o nakládání 
s odpady;

• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů;

• Vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti 
a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivu na životní prostředí;

• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně ně-
kterých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů;

• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunika-
cích a změně dalších předpisů;

• Zákon č. 150/2004 Sb., o výkonu povolání autori-
zovaných architektů a o výkonu povolání autorizo-
vaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve 
znění pozdějších předpisů;

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

ČSN EN 206-1 Beton-Část1:Specifikace, vlastnosti, 
výroba a shoda

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních 
konstrukcí

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. 
Provádění

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních konstrukcí

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních 
komunikacích

ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť

ČSN 73 6109 Polní cesty

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN EN 13391 Mechanické zkoušky pro systémy 
dodatečného předpínání

ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpínání. 
Obecné požadavky a zkoušení

ČSN EN 1337 Stavební ložiska
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PŘÍLOHA Č. 1 

ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI STUDIE

1. Identifikační údaje

1.1. Stavba a objekt
– název
– místo (obec, kraj)
– katastrální území

1.2. Objednatel/zadavatel
– název
– adresa
– odpovědný zástupce 
– nadřízený orgán

1.3. Zhotovitel
– název
– adresa
– zpracovatelé

2. Určení studie

2.1. Předmět studie
– kategorie, třída a návrhová kategorie PK
– 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, cíle studie
– posouzení návrhu trasy a umístění objektu (stavby)
– prověření účelnosti a proveditelnosti objektu 

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

(stavby)
– posouzení technologického postupu výstavby ob-

jektu
– technicko-ekonomické porovnání variant objektu 

(stavby) v rámci trasy
– architektonické řešení objektu

2.4. Rozsah studie
– předpokládané využití studie
– 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 prostorová 

úprava

3.3. Mapové a technické podklady
– mapové podklady
– geotechnické podklady
– hydrologické podklady

4. Požadavky

4.1. Základní parametry
– zatížení, volná výška na mostě a v podjezdu, prosto-

rové uspořádání, příp. další požadavky
– 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 opatření 
k uvolnění staveniště

– související a vyvolané investice
– předpokládané montážní a výrobní prostředky
– zařízení staveniště, napojení na obslužné komuni-

kace

c) dopady stavby
– celkový rozsah a problematika záboru pozemků
– účinky stavby a objízdné trasy na životní prostředí
– průzkum vlivu na životní prostředí
– informace a podklady pro archeologický průzkum
– ostatní průzkumy.

B. Vyhodnocení studijních prací:

Jestliže je potřebné posoudit uvažovanou stavbu mostu 
z celkového pohledu, tj. ujistit se zejména, že stavba:
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13

– je umístitelná do zájmového území;
– je realizovatelná s přijatelnými technickými parame-

try;
– může splnit požadovaný dopravní účel;
– splní podmínky vlivu na životní prostředí;
– přispěje k rozvoji státu a/nebo regionu či obce;
– vyhovuje sociologickým hlediskům;
– bude ekonomicky přijatelná z hlediska nákladů a pří-

nosů;
– má potřebné prioritní postavení;
– je realizovatelná z hlediska financování;
– vypracuje se studie proveditelnosti a účelnosti.

Proveditelnost stavby se ověří zjištěním průchodnosti 
trasy zájmovým územím, možností technického řešení 
požadovaných parametrů a dosažitelností potřebných 
financí.

Průchodnost zájmového území se posoudí z hlediska 
ochrany ŽP. Zpracování technických návrhů se provede 
na úrovni vyhledávací studie. Možnost financování se 
ověří s použitím zásad uvedených ve Směrnici pro do-
kumentaci staveb PK.

Účelnost stavby se zjistí zejména prokázáním jejího 
dopravního účelu, společenského přínosu, prioritního 
postavení a její ekonomické efektivity.

Souhrnné posouzení musí vycházet z výsledků multikri-
teriálního posouzení variant a zahrne v případě potřeby 
i problematiku financování stavby z hlediska zdrojů, 
potřebného toku finančních prostředků a návratnosti 
vložených financí.

Rozsah a požadované podrobnosti studie a metodiku po-
souzení variant určí její zadavatel/objednatel.

4.3. Požadavky a souvisící data, průzkumy 
a studie:

a) dopravně inženýrské údaje;

b) rešerše a orientační (případně vyhledávací) geotech-
nický průzkum (TP 76);

c) klimatologický průzkum;

d) informace o možnosti výskytu bludných proudů;

e) doplňkové studie – např.:

– dopravní, 
– hydrotechnická, 
– architektonická, 
– urbanistická;

f) výsledky koordinace technické problematiky a pro-
blematiky ochrany životního prostředí.

Podklady a informace, které poskytne zadavatel/objed-
natel zhotoviteli dokumentace, se uvedou v ZOP-D nebo 
ZTKP-D. Ostatní potřebné podklady a informace si za-
jistí zhotovitel dokumentace.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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PŘÍLOHA Č. 2 

PŘEHLED ÚDAJŮ TECHNICKÉ ZPRÁVY K DÚR

1. Identifikační údaje mostu

1.1. stavba a objekt č.
1.2. název mostu
1.3. katastrální obec, obec
1.4. kraj
1.5. objednatel, resp. mandatář
1.6. investor (nadřízený orgán)
1.7. uvažovaný správce mostu (nadřízený orgán)
1.8. projektant (hlavní inženýr projektu, zodpovědný 

projektant – jméno osoby, organizace)
1.9. pozemní komunikace (návrhové kategorie nebo typ 

MK, evidenční číslo)
1.10. bod křížení (všechna křížení na délce mostu)
1.11. staničení zač. úpravy, všechny podpěry, křížení 

a konec úpravy
1.12. staničení přemosťované překážky (plavební km, 

drážní km, silniční km, ...)
1.13. úhel křížení (všech překážek)
1.14. volná výška (podjezdu, podchodu, plavební 

výška)

2. Základní údaje o mostu 
 (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220)

2.1. charakteristika mostu
2.2. délka přemostění
2.3. délka mostu
2.4. délka nosné konstrukce
2.5. rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypa-

ných konstrukcí
2.6. šikmost mostu

2.7. volná šířka mostu
2.8. šířka průchozího prostoru (obslužného nebo ve-

řejného 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

3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění

3.1. účel mostu a požadavky (podklady) na jeho ře-
šení

3.2. charakter přemosťované překážky (komunikace, 
drážního tělesa, vodního díla apod.)

3.3. územní podmínky
3.4. geotechnické podmínky
3.5. volba konstrukce mostu (návrh projektanta)
3.6. vybavení mostu
3.7. cizí zařízení na mostu

4. Podmiňující předpoklady

4.1. provádění mostu
4.2. související (dotčené) objekty stavby
4.3. vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, 

omezení provozu apod.)
4.4. poznámky a doklady

 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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PŘÍLOHA Č. 3 

PŘEHLED ÚDAJŮ TECHNICKÉ ZPRÁVY K DSP

1. Identifikační údaje mostu

1.1. stavba a objekt č.
1.2. název mostu
1.3. katastrální obec, obec
1.4. kraj
1.5. objednatel, resp. mandatář
1.6. investor (nadřízený orgán)
1.7. uvažovaný správce mostu (nadřízený orgán)
1.8. projektant (hlavní inženýr projektu, zodpovědný 

projektant – jméno osoby, organizace)
1.9. pozemní komunikace (návrhová kategorie nebo typ 

MK, evidenční číslo)
1.10. bod křížení (všechna křížení na délce mostu)
1.11. staničení zač. úpravy, všechny podpěry, křížení 

a konec úpravy 
1.12. staničení přemosťované překážky (plavební km, 

drážní km, silniční km, ...)
1.13. úhel křížení (všech překážek)
1.14. volná výška (podjezdu, podchodu, plavební výška)

2. Základní údaje o mostu 
 (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220)

2.1. charakteristika mostu
2.2. délka přemostění
2.3. délka mostu
2.4. délka nosné konstrukce
2.5. rozpětí jednotlivých polí, resp. Světlost u přesypa-

ných konstrukcí
2.6. šikmost mostu
2.7. volná šířka mostu
2.8. šířka průchozího prostoru (obslužného nebo ve-

řejného 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

3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění

3.1. návaznost projektu mostního objektu na DÚR 
– účel mostu a požadavky (podklady) na jeho ře-
šení

3.2. charakter přemosťované překážky (převáděné ko-
munikace, drážního tělesa, vodního díla apod.)

3.3. územní podmínky
3.4. geotechnické podmínky
3.5. vybavení mostu

4. Technické řešení mostu

4.1. popis konstrukce mostu
4.2. vybavení mostu
4.3. statické a hydrotechnické posouzení
4.4. cizí zařízení na mostě
4.5. řešení protikorozní ochrany a bludné proudy
4.6. požadované podmínky a měření sedání (měření 

a monitoring)
4.7. požadované zatěžovací zkoušky

5. Výstavba mostu

5.1. postup a technologie stavby mostu
5.2. specifické požadavky pro předpokládanou techno-

logii stavby (přístupy, přívody el. energie, sklado-
vací plochy, montážní a pomocné plochy, montážní 
a pomocné konstrukce, ...)

5.3. související (dotčené) objekty stavby
5.4. vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, 

omezení provozu apod.)
5.5. doklady 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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PŘÍLOHA Č. 4 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY (ZDS)

Zadávací dokumentace stavby obsahuje základní do-
kumenty:

a) zadávací výkresy stavby (ZVS) určí požadavky na 
stavbu z technických a výsledných kvalitativních hle-
disek. Musí být zpracovány do podrobnosti, které 
spolu s TKP a ZTKP jsou nezbytné pro zhotovení 
stavby. Údaje, které je nutné vyznačit na výkresech 
a které nelze vyjádřit kresbou se vyznačí formou 
stručných textů, tabulek, poznámek, legend apod., 
protože žádná technická zpráva se k dokumentaci 
pro zadání stavby nepřikládá V případě, že se opakují 
pozn. resp. legendy na všech výkresech, zpracuje se 
výkres č.1, který uvede souhrnně technické specifi-
kace.; 

b) soupis prací (SP);
c) technické a kvalitativní podmínky, které tvoří 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby PK 
(ZTKP), Technické kvalitativní podmínky stavby 
(TKP);

d) obchodní podmínky (Všeobecné obchodní pod-
mínky – VOP) a Zvláštní obchodní podmínky 
– ZOP.

Zadávací výkresy stavby (ZVS) pro mostní objekty 
– podkladem jsou výkresy DSP ověřené stavebním úřa-
dem a doplněné o případné podmínky stavebního povo-
lení, detaily a upřesněné požadavky na výrobky, popisy 
materiálů, technologií výstavby s podrobnostmi nutnými 
pro vypracování soupisu prací.

ZVS musí obsahovat tyto základní výkresové přílohy 
jak pro jedno, tak i pro variantní řešení, požaduje-li ho 
objednatel:

a) situaci mostního objektu 1:500 a jeho koordinaci 
s ostatními stavebními objekty v území stavby PK 
včetně jejich ochranných pásem a zvláštních ome-
zení;

b) půdorys 1:100 nebo u velkých mostů nad 100 m délky 
1:250 (1:500), u těchto mostů též zákres odvodnění;

c) podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) nebo u směrově roz-
dělených komunikací oddělené podélné řezy s odvo-
zeným průběhem terénu, křižující vodotečí a komu-
nikací včetně zakreslení průjezdných a průchozích 
prostorů, plavebních profilů, mostem vzduté hladiny 
a povodňových hladin, hladinu návrhového průtoku, 
směrových a sklonových poměrů, rozhraní zemin 
pokryvných útvarů a skalního podloží;

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

e) příčné řezy 1:50 v lících opěr a osách jednotlivých 
vnitřních podpěr, případně s pohledem na podpěry;

f) vytyčovací výkres 1:100 (1:250, 1.500) včetně schéma 
vedení trasy (směrové a výškové) s údajem souřad-
ného a výškového systému;

g) výkres tvaru opěr a křídel, podpěry 1:50; 
h) způsob založení – plošné nebo hlubinné – ve svahova-

ných jamách s okótováním rozměrů základů a délky 
a profilu prvků hlubinného zakládání, včetně stupně 
vlivu prostředí, určení úrovně základové spáry a pat 
pilot resp. podzemních stěn, určení materiálu kon-
strukce založení; 

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

j) výkres přechodových oblastí 1:50;
k) výkresy tvaru nosné konstrukce a jejich detailů 1:100 

(1:250);
l) schématický výkres předpínací výztuže (1:250/50);
m) schématický výkres betonářské výztuže 1:50 nebo 

1:25 (v případě železobetonových mostu);
n) výkres trubního odvodnění-osové schéma s vyzna-

čením průměrů;
o) výkresy všech detailů mostních objektů (dle VL 4 

i individuálních);
p) schématický výkres technologie provádění s respek-

továním podmínek určených účastníky stavebního 
řízení, zejména odboru životního prostředí KÚ, čes-
kých drah, vodohospodářských a plavebních orgánů, 
krajského hygienika apod. pro dokončený stav a vý-
stavbu.

V maximální míře se uplatní popisové pole.

Dokumentace k ZVS:

– dokumenty, doklady;
– statické výpočty;
– hydrotechnické výpočty;
– posudky.

Dokumentace k ZVS slouží ke sdělení informací o zho-
tovení a projednání ZVS (případně dalších dokumentů 
zadávací dokumentace) a předání dokumentace, která má 
vztah k návrhům zhotovitele dokumentace a je potřebná 
pro objednatele a pro vybraného zhotovitele stavby.

Podmínky pro zhotovení mostního objektu, které mají 
pouze textovou formu, ale svou podstatou nejsou návr-
hem mostního objektu, se zařadí podle povahy do ZOP, 
ZTKP nebo do soupisu prací (SP) části B – Všeobecné 
ustanovení (viz Oborový třídník stavebních konstrukcí 
a prací – Část II).

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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PŘÍLOHA Č. 5 

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (RDS)

5.1. RDS

5.1.1. Realizační dokumentace stavby mostních ob-
jektů a konstrukcí (dále jen RDS) se zásadně zpracovává 
pro všechny objekty dle čl. 6.1.2; jejím předmětem je do-
kumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí 
a prací nutných ke stavbě objektu podle Souhrnu smluv-
ních dohod vyžádaná ve smyslu akceptované nabídky 
zhotovitele stavby objednatelem nebo správcem stavby, 
který vykonává stavební dozor. Zhotovitel stavby obvykle 
smluvně upřešňuje rozsah RDS dle svých požadavků 
a potřeb a požadavků ZDS. Jestliže RDS nemění ZVS, 
smí zhotovitel RDS po odsouhlasení zhotovitelem stavby 
použít některé části dokumentace z ZVS i v RDS.

5.1.2. RDS je součástí dodávky stavebního díla. 
Součástí RDS jsou:

a) běžná RDS pro zhotovovací práce stavby (RDS-Z)

– prováděcí dokumentace, tj. realizační doku-
mentace zhotovovaných stavebních konstrukcí 
(PDS),

– výrobně-technická dokumentace speciálních vý-
robků, technologií a některých funkčních celků 
(VTD);

b) realizační dokumentace pomocných konstrukcí 
a prací zhotovitele (RDS-P).

5.1.3. Technická zpráva s identifikačními údaji most-
ního objektu musí obsahovat jednotlivé části a kapitoly 
stanovené oddílem 5.3. přílohy 5 této kap. TKP-D včetně 
podrobnosti vyplývající z Příručky jakosti zhotovitele 
stavby dle ISO 9001 pro řízení výroby vedoucím stavby 
a kontrolní činnosti správce stavby (viz Metodický pokyn 
SJPK, Věstník dopravy 14-15/červenec 2005).

5.1.4. Výkresová část RDS musí obsahovat tyto zá-
kladní výkresové přílohy zhotovovaných stavebních kon-
strukcí:

– situaci mostního objektu 1:500 a jeho koordinaci 
s ostatními stavebními objekty v lokalitě včetně vyzna-
čení jejich ochranných pásem a zvláštní omezení;

– půdorys 1:100 nebo 1:250 (1:500);
– podélné řezy 1:100 (1:250, 1:500) nebo podélné řezy 

u samostatných polovin mostu na směrově rozděle-
ných komunikacích rozdílné délky (příp. sklonů);

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

vnitřních podpěr, případně s pohledem na pod-
pěry;

– vytyčovací výkres 1:100 (1:250, 1:500) včetně schéma 
vedení trasy (směrové a výškové) s údajem souřad-
ného a výškového systému;

– výkopový plán pro zakládání spodní stavby 1:100 
podle zhotovitelem určeného postupu provádění (eta-

pizované výkopy, opatření proti zatopení základové 
a nadzákladové spáry, apod.);

– přehledný výkres hlubinného založení 1:25 s výkazem 
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 včetně výkazu vý-

ztuže;
– výkres přechodových oblastí 1:50;
– výkres výztuže přechodových desek 1:25 včetně vý-

kazu 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 ložis-
kovými bloky a jejich výztuží, ochrana proti bludným 
proudům 1:25, 1:10, tabulku nastavení ložisek v zá-
vislosti na teplotě;

– výkres tvaru nosné konstrukce resp. Skladebný plán 
dílců (ŽB, PB, OK);

– výkres předpínací výztuže 1:50, 1:25 (v podrobnos-
tech příslušného předpínacího systému vybraného 
zhotovitelem stavby a schváleného objednatelem) 
včetně výkazů výměr, výztuže a přehledu předpína-
cích sil 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 výkazem výztuže;
– detaily kotvení říms, kotvení cizích a pomocných za-

řízení 1:10, 1:5;
– výkres svodidel 1:25;
– výkres skladby OK 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 vý-

kazem výztuže;
– výkres mostních závěrů 1:25, 1:10 s tabulkou nasta-

vení podle teploty;
– výkres kabelových žlabů a jejich kotvení 1:10, 1:5 

s výkazem materiálu;
– výkres odvodňovacího systému 1:100, 1:50;
– výkres vnitřního osvětlení komorových mostů 1:100, 

1:50, 1:25, 1:10;
– výkres obslužné revizní lávky 1:10, 1:5;
– výkres vstupů do komorových průřezů mostu 1:10;
– výkres obslužných schodišť u opěr 1:50 
– výkres obložení svahů pod mostem a konečných te-

rénních úprav 1:100, 1:50, 1:10 
– detaily ochranných opatření před účinky bludných 

proudů a proti dotyku troleje, ukolejnění, uzemění.

5.1.5. Základní výkresové přílohy PDS dle čl. 5.1.4. 
této přílohy 5 musí být v průběhu realizace mostního 
objektu doplněny a výrobně-technickou dokumentaci 
speciálních výrobků, technologií a funkčních celků v ná-
sledujícím minimálním rozsahu a členění podle výskytu 
a potřeby jejich použití:

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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– výrobní výkresy, výkazy položek, technologický před-
pis výroby a montáže ocel. konstrukcí mostních ob-
jektů (dle kap. 19 TKP a ochrana oceli dle TP 84);

– technologické předpisy pro provádění izolace, piloty, 
betonáže, výroba a montáž dílců, předpínání, injek-
tování, apod.;

– mostní ložiska;
– mostní závěry (včetně detailů napojení na mostní 

vozovku a izolaci);
– „jiná“ svodidla;
– trubní odvodnění;
– nosné konstrukce kabelových tras a trubních roz-

vodů;
– portály dopravního značení;
– podklady pro zkoušky;
– sanační postupy apod.

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

– přístupové komunikace, zpevněné plochy a jeřábové 
dráhy;

– čerpací vrty a systémy pro snížení hladiny podzemní 
vody;

– jímky;
– pažení stavebních jam příp. jeho kotvení nebo roze-

pření;
– štětové nebo dočasné pilotové stěny kotvené i nekot-

vené;
– dočasné zemní a skalní kotvy;
– zpevňování zemin a hornin injektážemi;
– bednění základů a spodních staveb systémová i in-

dividuální, včetně manipulace;
– nosná, pomocná nebo ochranná lešení a kon-

strukce;
– provizorní a montážní podpěry;
– mostní skruže stabilní i přesuvné;
– výsuvné konstrukce;
– montážní a betonážní vozíky;
– montážní pylony a závěsy;
– staveništní výrobny konstrukčních částí;
– montážní přípravky apod.

5.1.7. Provedené geometrické a statické výpočty po-
mocných konstrukcí zůstávají archivovány u zhotovitele 
stavby a jsou k dispozici správci stavby na vyžádání. 
V technické zprávě bude uveden přehled provedených 
výpočtů a zpráva o ověření rozhodujících průřezů s je-
jich dimenzemi.

5.1.8. Stanovení geometrické přesnosti vytýčení 
a provádění v realizační dokumentaci pro zhotovovací 
práce, stejně jako způsoby zpracování výkresů betono-
vých a ocelových konstrukcí stanoví jednotlivé technické 
normy uvedené v čl. 6.6.1. této kap. TKP-D a v kap. 
18-19 TKP.

5.1.9. Výpočtová část RDS musí obsahovat statické, 
dynamické, deformační a stabilitní výpočty všech kon-

strukcí mostního objektu včetně jeho podzákladí. Stejně 
tak i hydrotechnické výpočty odvodnění mostu, speciální 
výpočty ochrany mostního objektu proti vlivu bludných 
proudů a výpočty elektrických instalací v mostním ob-
jektu. Pro výpočty platí příslušné normativní předpisy 
specifikované v čl. 6.6.1. a 6.6.2. této kap. TKP-D.

5.1.10. Dokladovou část tvoří zápisy (záznamy) z tech-
nických rad, z projednávání konceptu a schválení RDS 
za účasti objednatele stavby, správce stavby, zhotovitele, 
příp. expertů.

5.1.11. Součástí RDS jsou dokumentace průzkumů 
zajišťovaných zhotovitelem stavby (geotechnický, dia-
gnostický, 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 mě-
ření, požadovaných rektifikací a dlouhodobého sledo-
vání mostu.

5.1.14. Dílčí objektové části RDS musí být zhotovite-
lem stavby doplněny o soupisy prací podle akceptované 
nabídky nebo DZS objednatele, pokud je bez výhrad zho-
toivtelem stavby oceněna, s konkrétním vyčíslením a zdů-
vodněním rozdílů a změn. Rozdílné položky soupisu prací 
v RDS odsouhlasené objednatelem musí být doplněny 
výkazem výměr doloženým výpočtem kubatur, hmotnosti 
resp. Kusovým výkazem dílčích výrobků a prací.

5.1.15. Zhotovitel stavby a zhotovitel RDS provádějí 
kontrolní činnosti při zpracování RDS vlastním systé-
mem podle příručky jakosti nebo vypracují projekt ja-
kosti.

5.2. Přehled údajů technické zprávy k RDS

1. Identifikační údaje mostu

1.1. stavba a objekt č.
1.2. název mostu
1.3. katastrální obec, obec
1.4. kraj
5.5. objednatel, resp. mandatář
6.6 investor (nadřízený orgán)
7.7. uvažovaný správce mostu (nadřízený orgán)
7.8. projektant (hlavní inženýr projektu, zodpovědný 

projektant – jméno osoby, organizace)
7.9. pozemní komunikace (kategorie, evidenční číslo, 

evid. č. mostu)
7.10. bod křížení (všechna křížení na délce mostu)
7.11. staničení (zač. úpravy, všechny podpěry, všechna 

křížení a konec úpravy)
7.12. staničení přemosťované překážky (plavební km, 

drážní km, silniční km, …)
7.13. úhel křížení (všech překážek)
7.14. volná výška (podjezdu, podchodu, plavební výška)
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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 (obslužného nebo ve-

řejného chodníku)
2.9. Šířka mostu
2.10. Výška mostu nad terénem
2.11. Stavební výšky
2.12. Plocha nosné konstrukce
2.13. Zatížení mostu

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, výškové vedení, příčné 

uspořádání)
2.2.2. přeložky (směrové a výškové vedení, příčné 

uspořádání)
3.2.3. související (dotčené) objekty
3.2.4. vztah k území 
3.2.5. (inženýrské sítě, ochranná pásma, péče o kra-

jinu, omezení provozu apod.)

3.3. Rozsah výkonů
3.3.1. pro zhotovitele objektu jsou určeny následující 

výkony
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

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 agresivnímu prostředí 
a podzemní vodě

4.2.4.1. Zakládání
4.2.4.2. 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 opěry
4.2.5.3. Křídla
4.2.5.4. Vnitřní podpěry
4.2.5.5. Osazení zvedacích zařízení
4.2.5.6. Pohledové plochy
4.2.5.7. Izolace, obklady a ochrana povrchu spodní 

stavby
4.2.5.8. Odvodnění za opěrami
4.2.5.9. Přechodové oblasti, přesypané objekty, 

nadvýšení 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
4.2.6.3. Mostní závěry

4.2.7. Mostní svršek a odvodnění
4.2.7.1. Izolace, ochrana izolace (pod vozovkou, 

pod chodníky)
4.2.7.2. Vozovka
4.2.7.3. Římsy
4.2.7.4. Mostní odvodňovače 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, 

dešťové vpusti
4.2.8. Mostní vybavení

4.2.8.1. Svodidla. Zábradelní svodidla
4.2.8.2. Zábradlí
4.2.8.3. Vstupy, poklopy, dveře
4.2.8.4. Schodiště, dlažba
4.2.8.5. Elektroinstalace
4.2.8.6. Ochrana proti bludným proudům včetně 

návrhu geofyzikálních a elektrických 
měření v průběhu stavby a po dokončení 
stavby

4.2.8.7. Ochrany dle ČSN 73 6223
4.2.8.8. Převáděné inženýrské sítě (chráničky, 

vstupy, upevnění)
4.2.8.9. protihlukové stěny
4.2.8.10. Revizní zařízení
4.2.8.11. Tabule s letopočtem

5. Doklady, případně další dohodnuté 
 přílohy

5.1. Zápisy o projednání dokumentace objednatele se 
zhotovitelem dokumentace

5.2. Zápisy o projednání dokumentace se správci inže-
nýrských sítí, zástupci státní správy apod.

5.3. Výsledky průzkumů

V případě, že objednatel požaduje elektronickou podobu 
dokumentace, zpracuje ji zhotovitel dokumentace dle 
pokynu zhotovitele stavby a investora.

6. Dokumentace pro ŘSD ČR

6.1. Pokud je dokumentace zpracovávána pro ŘSD 
ČR, je požadavek na zpracování dokumentace podle 
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Předpisu C2 – Předpis pro předávání digitální projektové 
dokumentace pro Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Způsob definování grafických dat určených pro DGIS 
je do značné míry navržen jeho zpracovatelem. Některé 
definice se proto z pohledu projektanta mohou zdát ne-
přirozené. ŘSD ČR jako správce DGIS u souborů pře-
depisuje určitý způsob zpracování tak, aby mohly být 
s minimálními úpravami využity v systému. Struktura 
je odlišná od příloh běžného projektu – data nemají od-
povídající klasické přílohy. Požadavky na tato data jsou 
uvedena v odst. 3 Předpisu C2.

Data odpovídající klasickým přílohám projektů musí 
umožňovat prohlížení příloh a pořizování tisků jejich 
vybraných částí při zajištění shodnosti s jejich klasickou 
obdobou. Pro prohlížení a tisk musí být k dispozici běžně 
dostupné prostředky, které je možno využívat bezúplatně. 
Požadavky na tato data jsou uvedena v odst. 4 Předpisu 
C2.

Data předávaná zpracovateli projektové dokumentace 
jako podklady pro zpracovatele průzkumů (např. geolo-
gického) musí umožnit zakreslení výsledků průzkumů. 
Tato data musí být předána ve formě zpracovatelné běž-
nými CAD systémy. Požadavky na tato data jsou uvedeny 
v odst. 5 Předpisu C2.

6.2. Předpis C2 musí respektovat použití základ-
ních grafických prostředí, používaných při projekto-
vání v ČR. Jedná se především o systémy fy Autodesk 
Inc. (AutoCAD a příbuzné produkty) a fy Bentley 
(Microstation). Digitální dokumentace musí být snadno 
převoditelná mezi oběma grafickými systémy. Současně 
musí být zajištěna kompatibilita se základním systémem 
pro DGIS, kterým je v současné době budován na bázi 
produktů firmy ESRI. 

6.3. Úroveň podrobnosti zpracování kresby v situ-
acích pro DGIS (např. velikost popisů) bude odpovídat 
měřítku 1:1000 a stupni DSP. Pro stupně PD, kde úroveň 
zpracování tento detail neumožňuje z dat projektu snadno 
odvodit (DÚR, studie), se rozsah předávaných dat při-
měřeně upraví. 

6.4. Přílohy, které nejsou k dispozici v digitální po-
době (zejména doklady), budou zařazeny jako soubory 
získané scanováním originálních dokladů.

6.5. Předpis C2 je směrnou pomůckou pro doda-
vatele dokumentace pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
V případě potřeby je možno dohodnout s ŘSD v kon-
krétních případech odchylky v jeho použití. Jde o živý 
dokument, který se bude dále vyvíjet.
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PŘÍLOHA Č. 6 

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ MOSTNÍHO OBJEKTU 
A KONSTRUKCE (DSPS)

6.1. V průběhu realizace musí zhotovitel stavby 
v jednom paré RDS, ZVS/DSP pravidelně zaznamenávat 
veškeré změny a doplňky schválené správcem stavby dle 
Všeobecných obchodních podmínek staveb PK. Součástí 
dokumentace skutečného provedení je i doplněk static-
kého výpočtu mostu dle skutečného postupu výstavby, 
pokud je stanoveno v ZTKP stavby nebo plyne z reali-
zace.

6.2. Změny a doplňky musí být ve schváleném paré 
RDS vyznačeny barevně (červeně), příp. lze jednotlivé 
výkresy RDS nahradit novými se zdůvodněním a označe-
ním změny písmeny v horní části popisového pole. Toto 
zpracování se řídí složitostí změn.

6.3. Dokumentace skutečného provedení objektu 
a mostní list včetně protokolu o 1.hlavní prohlídce, příp. 
protokolu o zatěžovací zkoušce – pokud je předepsána, 
předává zhotovitel objednateli při přejímacím řízení 
mostu a následně se předávají a archivují u správce 
mostu.

6.4. V případě, že objednatel požaduje elektronic-
kou podobu dokumentace, zpracuje ji zhotovitel doku-
mentace dle pokynu zhotovitele stavby a objednatele.
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PŘÍLOHA Č. 7 

TECHNICKÉ PŘEDPISY

7.1. Vzorové listy staveb PK (VL)

VL 4 – Mosty (12/98, Dodatek 2006 – PONTEX)
VL-O – Vzorové listy oprav mostních objektů PK (02/00 
– PONTEX)

7.2. Technické podmínky MD
TP 37 Provádění prefa 

a monolitických čel 
silničních propustků

1990 IMOS

TP 41 Opravy povrchových 
poruch betonových 
konstrukcí pomocí 
plastbetonu

1990 IMOS

TP 42 Opravy ocelových 
nosných konstrukcí 
silničních 
mostů-metody 
a technologie ke 
zvýšení zatížitelnosti 
a prodloužení 
životnosti

1990 IMOS

TP 43 Sanace trhlin 
v betonových 
spodních stavbách 
mostů injektáží 
netradičními 
materiály 

1990 IMOS

TP 54 Provádění 
železobetonových 
desek spřažených 
s prefabrikovanými 
nosníky mostů PK

1992 IMOS

TP 63 Ocelová svodidla 
na PK

1994 Dopravoprojekt

TP 72 Diagnostický 
průzkum mostů PK

1995 
revize 
2006

IMOS

PONTEX

TP 73, 
74

Zesilování 
betonových 
mostů externí 
lepenou výztuží 
a/nebo spřaženou 
železobetonovou 
deskou. Pokyny pro 
výpočet. Technické 
podmínky

1995 IMOS

TP 75 Uložení nosných 
konstrukcí mostů PK

2005 Pragoprojekt

TP 76 Feotechnický 
průzkum pro stavby 
PK

2001 SG-
Geotechnika

TP 79 Navrhování 
spřažených 
ocelobetonových 
nosných konstrukcí 
mostů PK

1995 PONTEX

TP 80 Elastický mostní 
závěr

2003 PROMO

TP 84 Protikorozní ochrana 
ocelových konstrukcí 
PK

2004 Pragoprojekt

TP 86 Mostní závěry 1997 PROMO 
Revize 2006-
PGP

TP 88 Oprava trhlin 
v betonových 
konstrukcích

1997 IMOS

TP 89 Ochrana povrchů 
betonových mostů 
proti chemickým 
vlivům

1997 IMOS

TP 90 Používání 
provizorních mostů 
z MS v civilním 
sektoru

1997 PONTEX

TP 101 Výpočet svodidel 1998 Dopravoprojekt

TP 104 Protihlukové clony 
PK

2003 PROMO

TP 106 Lanová svodidla na 
PK

1998 
D1-2001
D2 -2006

Dopravoprojekt

TP 107 Odvodnění mostů PK 2006 Pragoprojekt

TP 110 Používání 
provizorních mostů 
systému Mabey 
Univerzal

1998 PONTEX

TP 114 Svodidla na PK 
(zatížení, stanovení 
úrovně zadržení, 
navrhování 
„jiných“svodidel

1998 
Revize 
2006

Dopravoprojekt

TP 120 Údržba, opravy 
a rekonstrukce 
betonových mostů PK

2000 PROMO

TP 121 Zkušební 
a diagnostické 
postupy pro mosty 
a ostatní konstrukce 
PK

2006 PONTEX

TP 124 Základní ochranná 
opatření pro omezení 
vlivu bludných 
proudů na mostní 
konstrukce a ostatní 
betonové konstrukce 
PK

1999 JEKU Praha

TP 129 Zkoušení 
a schvalování 
svodidel

1999
Revize 
2006

Dopravoprojekt

TP 136 Povlaková výztuž do 
betonu

2000 SVÚOM

TP 137 Vyloučení alkalické 
reakce kameniva 
v betonu na stavbách 
PK

2000 
D1-2003

ŘSD ČR

TP 139 Betonové svodidlo 2000 Dopravoprojekt

TP 140 Dřevoocelové 
svodidlo

2000 Dopravoprojekt

TP 144 Doporučení pro 
navrhování nových 
a posuzování 
stávajících 
betonových mostů PK

2001 ČVUT

TP 149 Zatížitelnost mostů 
PK v návaznosti na 
EN

2001 ČVUT

TP 155 Betonové mosty a 
konstrukce staveb PK

2005 ŘSD

TP 156 Mobilní plastové 
vodicí stěny 
a ukazatele směru

2002 ASPK
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TP 157 Mostní objekty PK 
s použitím ocelových 
trub z vlnitého plechu

2003 ŘSD ČR

TP158 Tlumiče 
nárazu(stanovení 
úrovně zadržení, 
prostorové 
uspořádání)

2003 ASPK

TP159 Vodicí stěny 2003 ASPK

TP160 Elastomerová ložiska 2004 Pragoprojekt

TP Zásady pro omezení 
vzniku trhlin v bet.
mostech

PONTEX

TP161 Používání 
provizorních mostů 
systému MMT

PONTEX

TP164 Izolační systémy 
mostů PK- 
Polyuretanové izolace

2006 Pragoprojekt

TP 166 Ocelové svodidlo 
Fracasso

2004 SOK 
Třebestovice

TP 167 Ocelové svodidlo 
NH4

2004D 
1-2005

Mittal Steel 
Ostrava

TP 168 Ocelové svodidlo 
Voest-Alpine

2004 SVITCO

TP Svodidla 
svodnicového typu

2006 Dopravoprojekt

TP 173 Použití mostních 
hrncových ložisek

2006 Pragoprojekt

TP 175 Stanovení životnosti 
betonových 
konstrukcí objektů 
PK

2006 SVÚOM

TP 177 Mostní objekty 
PK s použitím 
korugovaných 
plstových trub 

2005 ŘSD ČR

TP 178 Izolační 
systémy mostů 
(metylmetakrylát)

2006 Pragoprojekt

TP 180 Migrační objekty pro 
volně žijící zvířata při 
zajištění průchodnosti 
dálnic a silnic 

2006 EVERNIA

TP Zábradlí 2006 Pragoprojekt

7.3. Další technické předpisy a podklady MD 
ČR- použití pouze v souladu s platnými normami

MP Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření 
betonových mostů PK (1995 – PONTEX, aktualizace 
2006)

Sm pro používání mostů z TMS v civilním sektoru (1992 
– PONTEX)

Sm pro používání provizorních mostů BB v civilním sek-
toru (1992 – PONTEX)

Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních 
objektů – 11 kapitol (1997 – IMOS)

Katalog závad mostních objektů Pk (2000 – PONTEX, 
D 1 2006)

Pokyny pro jednorázové zvýšení zatížitelnosti silničních 
mostů (1990 – Pragoprojekt, PONTEX)

Pokyny pro posuzování technického stavu a pro zvýšení 
trvalé zatížitelnosti betonových silničních mostů (1990 
– Pragoprojekt, PONTEX)

Zásady pro vypracování projektu diagnostiky a údržby 
betonových mostů (1988 – MD)

Prováděcí pokyny ke stanovení zatížitelnosti mostů dle 
změny a) ON 73 6220 (1985), doplňky-tabulky zatížitel-
nosti kleneb (1988), pomůcka pro určování zatížitelnosti 
starších mostů (1989) – ŘSD

Vzorové projekty údržby a opravsilničních mostů, 5 
svazků (1985-87. IMOS)

TSm Silniční železobetonové mosty z monolitických kon-
strukcí dl. 3, 6 – 9, 0 m (1990 – PONTEX)

Typové podklady a směrnice pro mostní konstrukce 
prefabrikované (nosníky spřažené s železobetonovou 
monolitickou deskou): ŽMP 62/88, 89, 90, IZM (MJ), 
KU-M, VST-88, 92, VSTI 2000, I-90, T-93, AMOS 1.0, 
I-DZ, TT-DZ, ocelové I-nosníky

TyP Rámové mosty, propustky, podchody IZM (1989) 
– Dopravoprojekt

TyP Trubní propustky PK (1991 – Dopravoprojekt)

TSm Vysoké mezilehlé podpěry pro mosty rozpětí 
nad 30 m + TP 50 pro provádění a údržbu (1991 – 
Dopravoprojekt)

Spodní stavby mostů SVB-82 (1987), SVB-84 (1985), 
SVB-88 (1988) – Dopravoprojekt

TSm Monolitické zdi pro silniční stavby (1990 – 
Dopravoprojekt)

TyP pro 4 typy opěrných zdí (stěnové prefabrikáty, kra-
bicové dílce U, prefabrikáty T, dílce SVB-KK-85) (1988-
1990 – Dopravoprojekt)

TyP Portály pro svislé dopravní značení (1985, 1989 
– PÚDIS)

Katalog svodidel (2006 – Dopravoprojekt)

MP k zásadám pro financování programů z prostředků 
státního rozpočtu, fondů fondů EU, fondů NATO a úvěrů 
se státní zárukou (2000 – MD)
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APT – servis, Štítného1, 779 00 Olomouc (tel. 
585411717)

ASPK, Jílkova 76, 615 00 Brno (tel. 548424212)

CDV, Líšenská 33a, 363 00 Brno (tel. 548423711)

ČKAIT – Informační centrum, Sokolská 15, 120 00 
Praha 2 (tel. 227090211)

ČVUT – FSv, katedra betonových konstrukcí a mostů, 
Thákurova 7, 166 29, Praha 6 (tel. 224324623)

Dopravoprojekt, Kounicova 13, 658 30 Brno (tel. 
549123133)

ELTODO, Novodvorská 14, 142 00 Praha 4 (tel. 
261343703)

IMOS, div. Silniční vývoj, Olomoucká 174, 627 00 Brno 
(tel. 548129342)

JEKU, Limuzská 8, 100 00 Praha 10 (tel. 272702597)

Koura publishing, Hlavní 132, 353 01 Mariánské Lázně 
(tel. 354623052)

Nievelt Labor Praha, Houdova 18, 158 00 Praha 5 (tel. 
267193402)

PONTEX, Bezová 1658, 147 14 Praha 4 (tel. 
244462277)

Pragoprojekt, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 (tel. 
226066111)

PROMO, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 (tel. 
226066111)

PÚDIS, Nad vodovodem 169, 100 00 Praha 10 (tel. 
267004287)

Roadconsult, Trávníčkova 11, 150 00 Praha 5 (tel. 
224354420)

ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 (tel. 
241084243)

ŘSD ČR, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava (tel. 
596632993)

SDT ČR, Novodvorská 14, 142 00 Praha 4 (tel. 
261343738)

SG-Gotechnika, Geologická 4, 152 00 Praha 5 (tel. 
234654210)

Silniční vývoj, Jílkova 76, 615 00 Brno (tel. 
548424212)

SMP CZ, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, (tel. 
222185111)

SSŽ, Národní 10, 113 19 Praha 1 (tel. 224951257)

STRADIS, tř. kpt. Jaroše 39a, 602 00 Brno (tel. 
602786497)

SVÚOM, U měšťanského pivovaru 4, 170 04 Praha 7 
(tel. 220801297)

ÚDI, Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, (tel. 224215195)

VALBEK, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec (tel. 
485103336)

Věstník dopravy, ČD, DOP, Zásobovací sklad Praha, 
Želivského 3, 130 73 Praha 3 (tel. 224625233)

V-projekt, Na Kamenci 5, 710 00 Slezská Ostrava (tel. 
596241984)

VPÚ-DECO, Podbabská 20, 160 00 Praha 6 (tel. 
220188301)

VUT-FSv, ústav pozemních komunikací, Veveří 95, 
662 37 Brno (tel. 541147340)
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