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Část I – Všeobecná ustanovení

1

ÚVOD

Tato směrnice upravuje zhotovení dokumentace stavby pozemní komunikace. Určuje působnost účastníků
dokumentační přípravy stavby PK a způsob zpracování dokumentace. Člení dokumentaci stavby podle účelu,
ke kterému má sloužit, a stanovuje její obsah.
Pokud jsou v textu směrnice uvedeny odkazy na legislativní dokumenty, ČSN, technické předpisy Ministerstva
dopravy, případně interní předpisy zadavatele, je uvedeno jejich základní označení s tím, že pokud není uvedeno jinak,
platí pro ně obecně dovětek „v platném znění“.
Směrnice je vydávána pouze elektronicky ve formátu *.pdf (Portable Document Format), ke stažení je
na www.pjpk.cz. V tištěné podobě je směrnice vydána pouze pro schvalovací řízení Ministerstva dopravy a pro řešení
případných sporů, přičemž jeden zapečetěný výtisk je uložen na Ministerstvu dopravy a dva na Ředitelství silnic
a dálnic ČR. V případě náhodných odlišností platí ustanovení tištěného vydání.

2

POJMY A ZKRATKY

2.1

Pojmy a jejich výklad

Pro účely této směrnice se používají tyto pojmy:
(1) „ZADAVATEL“ je právnická osoba, která zajišťuje veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Ve smluvních vztazích je objednatelem ve smyslu občanského zákoníku a obchodních podmínek
a stavebníkem ve smyslu stavebního zákona.
(2) „ZHOTOVITEL DOKUMENTACE – PROJEKTANT“ je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k projektové
činnosti podle zvláštních předpisů, která se smlouvou o dílo zavazuje ke zhotovení dokumentace stavby a na požádání
zajišťuje autorský dozor nebo expertní činnost.
(3) „ZHOTOVITEL“ je právnická nebo fyzická osoba s příslušným oprávněním k podnikání ve výstavbě podle
zvláštních předpisů, která se smlouvou zavazuje k provedení určitého díla. Zhotovitelem ve vztahu k objednateli
je tedy subjekt zajišťující zhotovení díla a také projektant zhotovující dokumentaci stavby (konzultant ve smyslu
obchodních podmínek). Podzhotovitelé smluvně pověření zhotovitelem dokumentace (projektantem) jsou ve vztahu
k nim též zhotoviteli. Zákon o zadávání veřejných zakázek označuje tuto osobu dodavatelem a stavební zákon
stavebním podnikatelem.
(4) „PODZHOTOVITEL“ je právnická nebo fyzická osoba s příslušným oprávněním k podnikání podle zvláštních
předpisů jmenovaná ve Smlouvě a je pověřena zhotovitelem dokumentace zhotovit část díla, nebo jiná osoba pověřená
zhotovitelem provést část díla.
(5) „SMLOUVA“ jsou smluvní podmínky uzavřené mezi zadavatelem/objednatelem a zhotovitelem/poskytovatelem
včetně všech souvisejících příloh.
(6) „SMLUVNÍ DOKUMENTY“ jsou Smlouva a všechny ostatní dokumenty, na které se Smlouva odvolává anebo
vyžaduje jejich respektování.
(7) „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele,
které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška
č. 169/2016 Sb.), s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., případně vnitroorganizačními akty zadavatele.
(8) „DOKUMENTACE STAVBY“ je soubor písemností, výpočtů a výkresů, případně modelů, který je požadován
touto směrnicí pro dokumentační přípravu, zajištění a evidenci stavby PK.
(9) „KONCEPCE STAVBY“ je soubor základních návrhů, které vyjadřují základní řešení hlavních charakteristik PK.
(10) „KONCEPT DOKUMENTACE“ je předběžné zpracování dokumentace v celém rozsahu dle Smlouvy, které
se předkládá objednateli k celkovému posouzení a připomínkám před vypracováním čistopisu dokumentace,
v případě VD-ZDS před vypracováním konceptu čistopisu dokumentace.
(11) „KONCEPT ČISTOPISU DOKUMENTACE“ je koncept dokumentace PDPS nebo VD-ZDS s projednanými
a zapracovanými připomínkami objednatele, který se předkládá objednateli ke kontrole zapracování připomínek
ke konceptu dokumentace. Koncept čistopisu dokumentace se zpracovává a předkládá objednateli pouze v případě
dokumentace VD-ZDS, případně PDPS.
(12) „TECHNICKÉ PODMÍNKY“ jsou, dle § 37 odst. (1) písm. b) a § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., zejména
Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby PK (ZTKP), pokud existují a jsou součástí zadávací dokumentace,
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), Technické podmínky MD (TP), české
technické normy, Směrnice pro dokumentaci staveb PK, vzorové listy PK, případně další interní předpisy objednatele
specifikované ve Smlouvě. Dojde-li k nesouladu mezi jednotlivými dokumenty tvořícími Technické podmínky
ve smyslu tohoto odstavce, platí ustanovení dokumentu podle pořadí závaznosti tak, jak jsou uvedeny ve Smlouvě,
případně v tomto odstavci.
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(13) „OBOROVÝ TŘÍDNÍK STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ“ (OTSKP) je dokument, který upravuje
jednotný postup při zpracování soupisu prací stavby.
(14) „SOUPIS PRACÍ STAVBY“ stanovuje v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný
popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na
stavební práce. Soupis prací stavby zpracovává projektant v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako
podklad pro ocenění stavby uchazeči o zakázku.
(15) „OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ“ je soupis prací stavby doplněný o ceny jednotlivých položek, případně způsob
stanovení cen.
(16) „PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY“ je hodnota zakázky stanovená prostřednictvím speciálního
ceníku (např. Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností
„sazebník UNIKA“, apod.) nebo stanovená dle obvyklých cen na trhu.
(17) „PRÁCE“ ve smyslu této směrnice zahrnují jak určitou činnost, tak i předmět (hmotný výsledek) této činnosti.
(18) „ZHOTOVOVACÍ PRÁCE“ jsou ty činnosti a jejich hmotný výsledek, které vytvářejí předmět smlouvy.
(19) „POMOCNÉ PRÁCE“ nebo „DOČASNÉ DÍLO“ jsou ty činnosti a jejich hmotný výsledek, které umožňují
provést zhotovovací práce a odstranění jejich vad. Nejsou obvykle trvalou součástí předmětu díla.
(20) „TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ“ je označení pro veškeré stroje a zařízení, které jsou trvalou součástí díla.
(21) „ČÁST STAVBY“ je ucelená část stavby jmenovitě uvedená v dokumentaci stavby jako úsek, stavební objekt,
provozní soubor apod.
(22) „SEKCE“ znamená část předmětu díla (stavby) jmenovitě určenou v Příloze k nabídce jako Sekce.
(23) „STAVEBNÍ OBJEKT“ je ucelená část stavby, která je jmenovitě určená v dokumentaci stavby jako stavební
objekt.
(24) „PROVOZNÍ SOUBOR“ je ucelená část technologického zařízení, která je jmenovitě určená v dokumentaci
stavby jako provozní soubor.
(25) „STAVENIŠTĚ“ je místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce, zahrnuje stavební pozemek,
popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním
úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.
(26) „STAVEBNÍ DOZOR“ je souhrn veškerých činností vyplývajících z práv objednatele podle smlouvy, které
zajišťuje a vykonává objednatel/správce stavby od zahájení stavby až po její kolaudaci a při jejím předání uživateli,
včetně vyzkoušení a zkušebního provozu. Poznámka: Termín ze stavebního zákona pro tuto SDS-PK není použit.
Součástí stavebního dozoru je zajištění technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu § 152 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
(27) „SPRÁVCE STAVBY“ je osoba jmenovaná Objednatelem k výkonu funkce Správce stavby pro účely Smlouvy
a uvedená v Příloze k nabídce nebo jiná osoba jmenovaná případně Objednatelem a oznámená Zhotoviteli podle
příslušných ustanovení smluvních podmínek (viz také MP Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních
komunikací).
(28) „AUTORSKÝ DOZOR“ je činnost zpracovatele dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení nebo
obecněji dokumentace souborného řešení projektu, kterou ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací
v průběhu výstavby.
(29) „HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU“ je osoba, kterou zhotovitel projektové dokumentace pověřil zajištěním
celkové koordinace projektové dokumentace stavby zpracovávané více projektanty anebo podzhotoviteli (hlavní
projektant ve smyslu § 113 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.).
(30) „ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT“ je osoba zodpovědná za zpracování a kvalitu příslušné části projektové
dokumentace ve smyslu § 159 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb. V případě vybraných činností ve výstavbě dle § 158
zákona č. 183/2006 Sb. (viz odst. 4.1.6 této směrnice) je osobou, která zodpovídá za vypracování příslušné části
projektové dokumentace.
(31) „ZODPOVĚDNÝ GEODET“ je osoba zodpovědná za ověření a kvalitu příslušné části projektové dokumentace
ve smyslu §13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. (zákona č. 200/1994 Sb.).
(32) „INŽENÝRSKÁ ČINNOST“ je komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění úplných podkladů pro podání
žádosti pro vydání územního rozhodnutí nebo společného povolení nebo stavebního povolení.
(33) „CHARAKTERISTICKÉ MÍSTO TRASY“ je místo, kde dochází ke změně směrových nebo výškových
parametrů trasy, ke změně parametrů šířkového uspořádání, zemního tělesa, místních podmínek (např. s vlivem
na sanační opatření), ke změně umístění nebo druhu příslušenství PK nebo jiným změnám s dopadem do technického
řešení trasy.
Poznámka: Další pojmy, které se týkají zhotovení stavby, jsou uvedeny v kapitole 1 TKP. Termíny „Dokumentace“ anebo
„Projektová dokumentace“ jsou míněny v obecnějším smyslu, než v ustanoveních zákona č. 183/2006 Sb.
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2.2

Zkratky a jejich význam

V této Směrnici anebo v rámci dokumentace staveb PK se používají následující zkratky:
AD
Autorský dozor zhotovitele dokumentace
BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BPEJ
Bonitová půdně ekologická jednotka
Bpv
Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě ČR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání
ČBÚ
Český báňský úřad
ČD
České dráhy
ČGS
Česká geologická služba
ČGÚ
Český geologický ústav
ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
ČR
Česká republika
ČSN
Česká technická norma
ČSPH
Čerpací stanice pohonných hmot
ČÚZK
Český úřad zeměměřický a katastrální
DBP
Dokumentace bouracích prací
DI
Dopravní infrastruktura
DIO
Dopravně inženýrská opatření
DOS
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby
DSP
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
DSPS
Dokumentace skutečného provedení stavby
DSUS
Dokumentace k žádosti o společný územní souhlas
DUN
Dešťová usazovací nádrž
DUR
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
DUS
Dokumentace k žádosti o územní souhlas
DUSP
Dokumentace pro vydání společného povolení
DUSP−DI
Dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury
EIA
Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EP
Evropský parlament
EPS
Elektrická požární signalizace
EU
Evropská unie
EZS
Elektrická zabezpečovací signalizace
GDPR
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation)
GP
Geometrický plán
GTD
Geotechnický dozor
GTM
Geotechnický monitoring
GTP/IGP
Geotechnický/Inženýrskogeologický průzkum
HIP
Hlavní inženýr projektu (dokumentace stavby)
HP
Hlavní projektant
CHKO
Chráněná krajinná oblast
CHOPAV
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
IČ
Inženýrská činnost
IČ k ÚR
Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí
IČ k SP
Inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení
IČ k USP
Inženýrská činnost k zajištění společného povolení
IS
Inženýrské sítě
ISO
Mezinárodní organizace pro normalizaci
ITS
Inteligentní dopravní systém
IZS
Integrovaný záchranný systém
KK
Kód charakteristiky kvality bodu
KN
Katastr nemovitostí
KZP
Kontrolní a zkušební plán
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MČ
MD
MF
MK
MMR
MP
MPP
MV
MZ
MŽP
MZd
NN
NV
OI
OP
OPK
OTSKP
PD
PDPS
PHS
PK
PKat
PO
PPK
PTO
PUPFL
RDS
RDS-PP
RDS-ZP
RN
ŘS
ŘSD ČR
SD
SDS-PK
SFDI
S-JTSK
SDC
SDP
SI
SJ-PK
Sm
SP
SPr
SSÚD
SSZ
ST
STŘ
SŽ
TEP
TePř
TKP
TNV
TP xxx

Majetkoprávní činnost
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Místní komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
Metodický pokyn
Majetkoprávní příprava
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zdravotnictví
Nízké napětí
Nařízení vlády
Odbor infrastruktury MD
Obchodní podmínky (ve smyslu Přílohy č. 1 Směrnice)
Odbor pozemních komunikací MD
Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
Projektová dokumentace
Projektová dokumentace pro provádění stavby
Protihluková stěna
Pozemní komunikace
Pozemkový katastr
Požární ochrana
Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR
Provozně-technický objekt
Pozemky určené k plnění funkce lesa
Realizační dokumentace stavby
Realizační dokumentace stavby pro pomocné práce
Realizační dokumentace stavby pro zhotovovací práce
Retenční nádrž
Řídící systém
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Stavební dozor
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
Státní fond dopravní infrastruktury
Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální, Křovákův systém
Stavby dopravních cest
Střední dělící pás
Mezinárodní soustava jednotek
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací
Směrnice
Stavební povolení
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Středisko správy a údržby dálnice
Světelné signalizační zařízení
Studie
Sborník technických řešení staveb a jejich částí
Správa železnic
Technologický postup
Technologický předpis
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
Těžká nákladní vozidla
Technické podmínky (číselná řada MD)
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TPP
TPV
TSm
TST
TyP
UPS
ÚDI
ÚOZI
ÚP
ÚR
ÚSES
VB
VD-ZDS
VKV
VL
VN
VST
XC4
ZBV
ZD
ZDS
ZE
ZOP
ZP
ZPF
ZS
ZTKP
ZÚR
ŽP

3

Technický a prováděcí předpis
Technické podmínky výrobce
Typizační směrnice
Technická studie
Typový podklad
Zdroj nepřerušovaného napájení (Uninterruptible Power Supply/Source)
Ústav dopravního inženýrství
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr ve smyslu § 13 zákona č. 200/1994 Sb.
Územní plán
Územní rozhodnutí
Územní systém ekologické stability
Služebnost (dříve Věcné břemeno)
Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby
Velmi krátké vlny (Very High Frequency)
Vzorové listy staveb pozemních komunikací
Vysoké napětí
Vyhledávací studie
Elektronický formát soupisu prací ve struktuře XML
Změny během výstavby
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace stavby
Záborový elaborát
Zvláštní obchodní podmínky
Zvláštní podmínky (ve smyslu Přílohy č. 1 Směrnice)
Zemědělský půdní fond
Zařízení staveniště
Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby pozemní komunikace (technické specifikace)
Zásady územního rozvoje
Životní prostředí

ROZSAH PŮSOBNOSTI SMĚRNICE

3.1
Směrnice se všeobecně vztahuje na dokumentaci staveb pozemních komunikací v působnosti MD, na které
se podle stavebního zákona požaduje územní rozhodnutí nebo územní souhlas, společný územní souhlas nebo
společné povolení, stavební povolení nebo ohlášení stavby a kolaudační souhlas.
3.2
Směrnice se v plném znění vztahuje na dokumentaci staveb pro stavby dálnic, silnic I. tříd a veřejně
přístupných účelových komunikací, které jsou financovány ze státního rozpočtu, Státního fondu dopravní
infrastruktury, půjček a prostředků orgánů a organizací EU.
3.3
Pro silnice II. a III. tříd, místní komunikace a účelové komunikace je tato směrnice metodickým pokynem,
pokud není požadavek na její respektování uveden ve smluvních dokumentech. Míra uplatnění záleží na požadavcích
příslušného orgánu kraje a obce nebo na požadavcích příslušného stavebního úřadu. Pokud se na stavbě těchto
komunikací finančně podílí stát anebo budou převedeny do majetku státu, platí pro ně tato směrnice v plném rozsahu.
Platnost ustanovení vyhlášek č. 146/2008 Sb., č. 499/2006 Sb., č. 583/2020 Sb. a č. 503/2006 Sb. není tímto
rozhodnutím dotčena.
3.4
Pro dokumentaci obslužných zařízení (zastávky linkové osobní dopravy, odpočívky, parkoviště, čerpací
stanice pohonných hmot, motoresty, motely, servisy apod.) platí tato směrnice v plném rozsahu pouze v případě,
že jsou tato zařízení součástí stavby pozemní komunikace. Pro dokumentaci samostatných staveb obslužných zařízení,
jejichž součástí jsou i pozemní objekty (ČSPH, motely, motoresty, servisy), platí požadavky této kapitoly pouze
pro objekty dopravních staveb, pro které jsou příslušnými speciální stavební úřady.
Poznámka: V případě, že jde o soubor staveb s určujícím charakterem pozemní výstavby, postupuje se ve smyslu vyhlášky
č. 499/2006 Sb. V tomto případě může být u objektů PK pouze doplněna technická zpráva a výkresy podle příslušné přílohy vyhlášky
č. 146/2008 Sb.
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4

PŮSOBNOST ÚČASTNÍKŮ PŘI ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE STAVBY POZEMNÍ
KOMUNIKACE

4.1

Všeobecně

4.1.1
a)
b)
c)
d)

Na přípravě, zhotovení a projednání dokumentace stavby v průběhu jejího zpracování se účastní zejména:
zadavatel /objednatel dokumentace,
zhotovitel dokumentace (projektant),
správce PK,
třetí osoby, tj. dotčené státní orgány, orgány krajů a orgány obcí a jejich úřady nebo jimi zřízené či pověřené
organizace hájící obecné zájmy a dotčené právnické a fyzické osoby,
zhotovitel stavby/stavební podnikatel (až při zhotovení RDS a DSPS).

e)

4.1.2
Základní rámec pro jednání všech účastníků dokumentační přípravy určují právní předpisy. Výběr
nejdůležitějších právních předpisů z hlediska zhotovení dokumentace je uveden v příloze č. 7 této směrnice.
4.1.3
Zadání veřejné zakázky na zhotovení dokumentace stavby PK se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
4.1.4
Podmínky pro zhotovení dokumentace stavby PK určují předpisy MD. Vedle této směrnice jsou to především
OP, TKP a OTSKP.
4.1.5
Pro zajištění jakosti projektových prací platí Metodický pokyn „Systém jakosti v oboru pozemních
komunikací“ (MP SJ-PK). Pro oblast projektových prací platí MP část II/1, pro oblast průzkumných a diagnostických
prací MP část II/2 a pro oblast zkušebnictví a laboratorní činnosti MP část II/3. V oborech, na které se nevztahuje
SJ−PK, se při zajištění jakosti postupuje podle obecných zásad pro zajištění jakosti.
4.1.6
Dokumentaci stavby smí zpracovat jen právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění provádět
projektové práce podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Vypracovat
projektovou dokumentaci, která je stavebním zákonem definována jako vybraná činnost ve výstavbě, smí pouze
oprávněná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Za vybrané činnosti dle stavebního zákona jsou v případě dokumentací staveb považovány:
a) zpracování územně plánovací dokumentace nebo územní studie,
b) zpracování DUR (případně uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující ÚR),
c) zpracování projektové dokumentace dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., tj. především:
(i) dokumentace pro ohlášení stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona,,
(ii) dokumentace pro stavební povolení podle § 115 stavebního zákona,
(iii) dokumentace k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116 stavebního zákona,
(iv) dokumentace pro vydání společného povolení,
(v) dokumentace změn staveb uvedených v bodech (i) – (iv) před jejich dokončením podle § 118
stavebního zákona,
(vi) dokumentace staveb uvedených v bodech (i) – (v) k opakovanému stavebnímu řízení nebo
dodatečnému povolení stavby podle § 129 stavebního zákona,
(vii) dokumentace pro provádění stavby,
(viii) dokumentace pro nezbytné úpravy podle § 137 stavebního zákona,
(ix) dokumentace vodního díla k ohlášení podle § 15a odst. 1 nebo 3 vodního zákona.
4.1.7

Zabezpečení dokumentace staveb dálnic a silnic I. tříd obvykle organizuje a řídí ŘSD ČR.

4.1.8

Zabezpečení dokumentace staveb silnic II. a III. tříd obvykle organizuje a řídí příslušný orgán kraje.

4.1.9

Zabezpečení dokumentace staveb místních komunikací obvykle organizuje a řídí příslušná obec.

4.1.10

Zabezpečení dokumentace staveb účelových komunikací obvykle řídí jejich vlastníci.

4.2

Působnost zadavatele/objednatele veřejné zakázky

4.2.1

Základní úkoly a povinnosti

4.2.1.1 Závazný postup zadavatele/objednatele veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení dokumentace stavby
PK, upravuje zákon č. 134/2016 Sb.
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4.2.1.2 Činnost zadavatele/objednatele ve vztahu k dokumentaci stavby zahrnuje zejména:
a) organizaci a zpracování všech administrativních, plánovacích a technických prací potřebných pro přípravu
zadání zakázky, zajištění zadávací dokumentace a výběr nejvhodnější nabídky,
b) zajištění zadání zakázky na zhotovení dokumentace stavby PK,
c) uzavření Smlouvy na zhotovení dokumentace stavby s vybraným uchazečem o zakázku,
d) poskytnutí součinnosti zhotoviteli dokumentace v průběhu zpracování a projednávání dokumentace stavby,
e) kontrolu, připomínkování a odsouhlasení koncepce řešení, konceptu a/nebo konceptu čistopisu dokumentace
stavby, případně dalších dílčích částí dokumentace stavby,
f) zajištění expertního posouzení koncepce řešení stavby, konceptu a/nebo konceptu čistopisu dokumentace
stavby pro vybrané stavby,
g) převzetí dokumentace od zhotovitele dokumentace a finanční vypořádání zakázky.
4.2.1.3 Zadavatel/objednatel dokumentace postupuje ve shodě s touto směrnicí a interními předpisy pro zajištění
dokumentace (pokud existují) s respektováním příslušných právních a technických předpisů.

4.2.2

Přípravné administrativní a technické práce

Zadání zakázky na zhotovení dokumentace vyžaduje, aby její zadavatel/objednatel zajistil přípravu, která zahrnuje
přípravnou dokumentaci, potřebná projednání, rozhodnutí a zabezpečení podkladů pro zajištění financování akce
a pro zadávací dokumentaci zakázky.
V závislosti na stupni dokumentace a rozsahu stavby se jedná zejména o:
a) vypracování záměru projektu pro dálnice a silnice ve smyslu příslušných předpisů MD
(viz http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo, sekce Vnitrorezortní předpisy) nebo dalších obdobných
pravidel,
b) rozhodnutí, které podklady a průzkumy pro vypracování příslušného stupně dokumentace stavby budou
zajištěny zadavatelem/objednatelem, a které zajistí zhotovitel dokumentace v rámci zakázky. Mezi tyto
podklady a průzkumy obvykle patří např. geodetické zaměření, dopravní průzkum,
geotechnický/inženýrskogeologický průzkum, korozní průzkum, diagnostický průzkum konstrukcí atp.),
c) souhlasy s odchylným řešením od ČSN, případně od technických předpisů předchozích stupňů PD,
d) zjištění, zda se předpokládaný prostor stavby nachází na území s archeologickými nálezy, a případné zajištění
archeologického výzkumu ve shodě s ustanoveními zákona č. 20/1987 Sb.,
e) ověření existence územně plánovacích podkladů (analytické podklady, územní studie), politiky územního
rozvoje, zásad územního rozvoje, územního plánu a regulačního plánu pro území, ve kterém se předpokládá
umístění stavby pozemní komunikace. Pokud by územně plánovací podklady nebo územně plánovací
dokumentace neumožňovaly vhodně umístit připravovanou stavbu, zajistí zadavatel/objednatel zpracování
územní studie, která prověří a posoudí možné řešení úprav umístění PK v území a stanoví následné kroky
podle stavebního zákona,
f) v případě, že nelze nebo je nevhodné umístit stavbu v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací
zajištění změny územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a příslušnými
metodickými pokyny MMR,
g) projednání s příslušným stavebním úřadem,
h) možnosti případného sloučení územního a stavebního řízení,
i) možnosti úpravy/omezení obsahu a rozsahu dokumentace pro technicky jednoduchou stavbu,
j) projednání s příslušným silničním správním úřadem,
k) návrhová období neurčená nebo odlišná od ustanovení ČSN,
l) požadavky na životnost stavby nebo jejích částí, která není určena příslušnými předpisy,
m) projednání s příslušným orgánem ochrany životního prostředí:
– oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.,
– stanovení hranice zájmového území pro vyhledávací studii, případně technickou studii,
– dokumentace o posouzení vlivu stavby na ŽP pro stavby, pro které je posouzení předepsáno zákonem
č. 100/2001 Sb. nebo pro které tento požadavek vyplyne z ohlášení,
– zajištění závazných stanovisek dle zákona č. 100/2001 Sb.,
n) vymezení zájmové oblasti stavby (určení metodiky ekologického posouzení variant),
o) rozhodnutí o způsobu projednání dokumentace, provedení expertizy dokumentace a způsobu jejího zajištění.
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4.2.3

Činnost v průběhu zpracování dokumentace stavby

4.2.3.1 S přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a zpracovávanému stupni dokumentace zajistí
zadavatel/objednatel dokumentace odpovídající kontrolu návrhů zhotovitele dokumentace, jejich odsouhlasení
a převzetí zhotovené dokumentace stavby. Účastní se jednání svolaných zhotovitelem dokumentace a v potřebných
případech zve na tato jednání nadřízený orgán, případně další osoby.
4.2.3.2 Zadavatel/objednatel dokumentace zkontroluje a posoudí:
a) plnění požadavků zadávací dokumentace,
b) koncept dokumentace, a/nebo koncept čistopisu dokumentace a/nebo čistopis dokumentace a/nebo jiné dílčí
části zakázky definované Smlouvou,
c) návrhy zhotovitele dokumentace, u kterých si zhotovitel výslovně vyžádá jejich posouzení.
4.2.3.3 Pro vybrané stavby uvedené ve zvláštním předpisu MD nebo rozhodnutí statutárního orgánu zadavatele
zajistí zadavatel/objednatel dokumentace expertní posouzení navržené koncepce stavby a/nebo konceptu
dokumentace. Předmětem expertizy může být buď koncepce celé stavby, a/nebo celá dokumentace stavby nebo
jejich části.
Zadavatel/objednatel dokumentace seznámí zhotovitele dokumentace s expertním posouzením, uváží jeho případné
připomínky a vysvětlení k závěrům expertizy a sdělí mu své stanovisko.
4.2.3.4 Zadavatel/objednatel dokumentace překontroluje dokončený koncept dokumentace s využitím výsledků
předchozích kontrol, posouzení a odsouhlasení provedených v průběhu zpracování dokumentace včetně případné
expertizy. Závěry kontroly konceptu dokumentace s případnými požadavky na jeho dopracování předá
zadavatel/objednatel písemně zhotoviteli dokumentace.
4.2.3.5 Způsob převzetí dokumentace stavby určí zadavatel/objednatel dokumentace v zadávací dokumentaci
pro zadání zakázky.
4.2.3.6 Zadávací dokumentace zakázky a činnost zadavatele/objednatele v průběhu zpracování dokumentace stavby
musí (s přihlédnutím ke stupni dokumentace) vytvořit podmínky pro to, aby dokumentace stavby svojí úplností
a správností zejména:
a) splnila funkční (dopravní), technické, ekonomické a estetické požadavky přiměřené povaze stavby,
b) splnila požadavky na hospodárnost stavby, provozu i údržby,
c) vytvořila podmínky pro bezpečnost a plynulost provozu,
d) splnila požadavky zákona o pozemních komunikacích, stavebního zákona, zákonů vztahujících
se k životnímu prostředí a další legislativní požadavky,
e) splnila požadavky příslušných norem a resortních předpisů (TKP, TP, VL a dalších),
f) umožnila vypracování záborového elaborátu, který definuje zábory stavby a slouží jako podklad pro získání
souhlasu s odnětím pozemků ze ZPF, s odnětím PUPFL a pro vypořádání vlastnických nebo jiných práv
k pozemkům dotčeným stavbou,
g) byla akceptovatelnou přílohou k žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu (je-li
vyžadováno), a/nebo k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby, a/nebo k dalším žádostem
souvisejícím se zajištěním příslušných povolení stavby,
h) v případě VD-ZDS, případně PDPS, byla vyhovující součástí zadávací dokumentace stavby.

4.3

Působnost zhotovitele dokumentace

4.3.1

Všeobecně

Hlavním úkolem zhotovitele dokumentace v procesu výstavby pozemní komunikace je vypracovat dokumentaci
stavby v rozsahu a s náležitostmi určenými Smlouvou a touto směrnicí a v souladu s obecně závaznými předpisy,
českými technickými normami (splnění požadavků národní přílohy je nutné pro splnění požadavků normy) a dalšími
technickými předpisy pro pozemní komunikace.

4.3.2

Zhotovitel dokumentace

4.3.2.1 Zhotovitelem dokumentace smí být právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění k projektové činnosti
v příslušných oborech podle zvláštních předpisů, a to při respektování příslušných ustanovení zákona
č. 183/2006 Sb., především § 158 a § 159.
4.3.2.2 Zhotovením části dokumentace stavby může zhotovitel dokumentace pověřit podzhotovitele v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušnými ustanoveními smluvních dokumentů. Zadavatel/objednatel má právo
ve Smlouvě stanovit podmínky pro zařazení subdodavatelů do realizačního týmu zhotovitele.
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Z hlediska požadavku na zajištění jakosti prací se uplatní ustanovení čl. 4.1.5. této směrnice. V případě,
že podzhotovitel není certifikován, přejímá odpovědnost za zajištění jakosti zhotovitel.
4.3.2.3 Účastní-li se, na základě samostatných smluvních vztahů, zhotovení dokumentace více zhotovitelů,
koordinaci jejich návrhu zajistí zadavatel/objednatel dokumentace vlastními kapacitami nebo prostřednictvím jím
stanoveného koordinátora. Zadavatel/objednatel rovněž může pověřit zajištěním koordinace jednoho ze zhotovitelů
dokumentace, v tomto případě se práva a povinnosti koordinátora zahrnou do příslušné Smlouvy.

4.3.3

Činnost zhotovitele dokumentace

4.3.3.1 Zhotovitel dokumentace vyhodnotí a využije všechny potřebné informace, písemnosti, výkresy a průzkumy,
které mu poskytne zadavatel/objednatel jako podklady pro vypracování dokumentace stavby. V případě zjištění
nesrovnalostí nebo nedostatečnosti těchto podkladů pro zpracování příslušného stupně projektové dokumentace
zhotovitel postupuje v souladu se Smlouvou.
4.3.3.2 Zhotovitel dokumentace zpracuje, vyhodnotí a použije pro zpracování projektové dokumentace podklady
a průzkumy požadované Smlouvou. Pokud zjistí v průběhu prací, že je nezbytné pro kvalitní zpracování
dokumentace a realizaci stavby tyto podklady a průzkumy doplnit, případně zajistit zpracování dalších podkladů
a průzkumů, je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit zadavatele/objednatele a projednat
se zadavatelem/objednatelem další postup. Zhotovitel je rovněž povinen písemně upozornit zadavatele/objednatele
v případě, kdy zadavatelem/objednatelem předané podklady jsou nevhodné, tj. nedostatečné pro kvalitní zpracování
projektové dokumentace, případně vadné.
4.3.3.3 Dopravně-technické řešení stavby navržené zhotovitelem dokumentace musí respektovat:
a) veřejné zájmy při výstavbě chráněné stavebním zákonem,
b) požadavky územního plánování,
c) požadavky na ochranu přírody a krajiny s cílem zajištění ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny
se zohledněním významných krajinných prvků (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy
a jiné části krajiny registrované orgány ochrany přírody jako významné krajinné prvky),
d) podmínky závazných stanovisek orgánu životního prostředí,
e) technické požadavky na stavby a požadavky na výrobky pro stavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, nebo Nařízením Rady hl. města Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební
předpisy), zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, případně dalšími předpisy,
f) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě ve fázi přípravy a provádění stavby (viz tato
směrnice, kap. 4.6),
g) požadavky na celkovou hospodárnost při realizaci stavby, při provozování stavby a při její údržbě,
h) technické podmínky uvedené ve smluvních dokumentech,
i) podmínky a požadavky příslušných norem (ČSN, ČSN EN atd.),
j) ochranná pásma, bezpečnostní pásma a služebnosti.
4.3.3.4 Projednání projektové dokumentace zajistí zhotovitel dokumentace ve shodě s požadavky smluvních
dokumentů a Přílohy č. 4 této směrnice.
4.3.3.5 Kvalitní zpracování dokumentace stavby zajistí zhotovitel dokumentace uplatněním vlastního systému
managementu kvality. Kvalita vlastní dokumentace stavby musí odpovídat požadavkům této směrnice a smluvních
dokumentů. Konstrukce a práce definované dokumentací musí odpovídat příslušným ustanovením technických
specifikací.
4.3.3.6 Na základě smlouvy se zadavatelem/objednatelem vykonává zhotovitel autorský dozor, jehož účelem je
především kontrola souladu realizovaného díla s dokumentací ověřenou stavebním úřadem. Zásady výkonu
autorského dozoru na stavbách PK jsou uvedeny v Příloze č. 5 TKP 1.

4.4

Působnost správce pozemní komunikace

4.4.1
Správce pozemní komunikace, který zajišťuje správu, údržbu a opravy pozemní komunikace,
je neopomenutelným účastníkem procesu dokumentační přípravy stavby PK.
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4.4.2
Správce pozemní komunikace se účastní zajištění dokumentace staveb tím, že:
a) uplatňuje požadavky na zařazování akcí do programu výstavby a přestavby sítě PK,
b) se účastní projednání návrhu koncepce stavby v průběhu zhotovení dokumentace ve stupni DUR, DUSP,
DUSP−DI, DOS, DSP, VD-ZDS (PDPS) a RDS a uplatňuje požadavky správce PK zejména na problematiku
dopravních opatření, údržby, provádění budoucích oprav a jejich efektivnosti a snadnosti,
c) zajišťuje činnost zadavatele/objednatele veřejné zakázky na zhotovení dokumentace pro akce v rámci své
působnosti a podle pokynů a povolení, která vydal jeho nadřízený orgán.

4.5

Působnost zhotovitele stavby

4.5.1
Zhotovitel stavby vstupuje do procesu výstavby až při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby účastí
v zadávacím řízení a při uzavření smlouvy.
4.5.2
Zhotovitel stavby zajišťuje vypracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci
stavby jako součást provedení stavby, a to ve shodě s touto směrnicí a Smlouvou. Zhotovitel stavby předkládá koncept
RDS zadavateli/objednateli stavby (správci stavby) k odsouhlasení. Zhotovitel stavby je oprávněn realizovat stavbu
dle této dokumentace až po schválení čistopisu RDS zadavatelem/objednatelem (správcem stavby), není-li
zadavatelem/objednatelem ve smluvních dokumentech se zhotovitelem stavby stanoven jiný postup. Realizační
dokumentaci stavby může zhotovitel stavby vypracovat sám, pokud má příslušná oprávnění k provádění projektových
prací, nebo zajistí její vypracování u jiného subjektu s oprávněním pro projektování ve smyslu čl. 4.1.6.
Zadavatel/objednatel může požadovat vypracování RDS oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.
v případě, že je tento požadavek uveden a specifikován ve smluvních dokumentech.
4.5.3
Zhotovením dokumentace skutečného provedení stavby pověří zadavatel stavby obvykle zhotovitele stavby.
Jestliže tuto dokumentaci zhotovuje v odůvodněných případech jiná fyzická nebo právnická osoba,
pak zadavatel/objednatel musí smluvně zavázat zhotovitele stavby k vyhotovení a předání podkladů pro její
zpracování.
4.5.4
Jestliže předmět zakázky obsahuje vedle zhotovení stavby také zhotovení dokumentace stavby,
pak zhotovitel stavby zajišťuje příslušnou dokumentaci v rozsahu podle smlouvy a této směrnice.

4.6

Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

4.6.1
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a provádění stavby upravují
především tyto právní předpisy:
−

zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády
č. 592/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

4.6.2
Projektant/zhotovitel dokumentace musí v návrhu stavby, pro kterou se vyžaduje společné povolení, stavební
povolení nebo ohlášení stavby, tj. v dokumentaci stavby DUSP, DUSP−DI, DSP nebo DOS, přihlédnout k rizikům
při provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a vytvořit podmínky pro možnost zajistit opatření
k jejich eliminaci.
Při zpracování DUSP, DUSP−DI, DSP nebo DOS pro stavby, pro které zadavatel/objednatel určí koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví, spolupracuje zhotovitel dokumentace s koordinátorem BOZP a poskytuje mu veškeré
informace o bezpečnostních a zdravotních rizikách, která mu jsou známa.

4.7

Dokumentace pro veřejnost

4.7.1
Zvláštním druhem dokumentace ve vztahu ke stavbě PK je dokumentace pro jednání zadavatele/objednatele
stavby s obcemi, veřejností, zástupci občanských sdružení a pro styk s médii (tisk, časopisy, televize). Tato
dokumentace musí být přehledná a srozumitelná pro neodborníky. Má zobrazit zásady řešení a realizaci stavby
jednoduchou a názornou formou s výtvarným grafickým provedením. Texty, případně mluvené slovo těchto
dokumentů musí zdůraznit potřebnost projektu a jeho přínosy pro společnost a okolní území a uvést opatření
na minimalizaci negativních dopadů stavby na okolí, krajinu a životní prostředí. Je třeba, aby argumenty byly
jednoduché, bez složitých technických podrobností a náležitě přesvědčující. Uvedená dokumentace obvykle není
součástí projektové dokumentace a vypracuje se pouze na základě zvláštního požadavku zadavatele/objednatele
stavby uvedeného v zadávací dokumentaci.
4.7.2
Tato dokumentace slouží k těmto účelům:
a) veřejná jednání a prezentace záměru veřejnosti,
b) informační výstavy,
c) podklady pro mediální kampaně (propagační materiály, tisk, časopisy, televize).
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4.7.3
Z hlediska druhu dokumentace se s přihlédnutím k rozsahu a konkrétní problematice stavby vypracují:
a) grafické dokumenty (výkresy, obrázky, fotografie, fotomontáže, grafy, tabulky apod.),
b) trojrozměrné modely,
c) vizualizace stavby (počítačové animace, videonahrávky apod.).
4.7.4

Dokumentace pro veřejnost se může zhotovit ve všech fázích přípravy stavby, pokud je to potřebné.

17/226

18/226

ČÁST II – DOKUMENTACE STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ

19/226

20/226

Část II – Dokumentace staveb pozemních komunikací

5

VŠEOBECNĚ

5.1

Dokumentace stavby

Dokumentace stavby je nutná pro zajištění následujících aspektů, které je třeba splnit pro zajištění realizace stavby:
a) vyhledání nejvhodnější varianty umístění stavby, její koncepční řešení a nejvhodnější umístění v území
s ohledem na životní prostředí, ekonomická, technická a technologická hlediska s důrazem na následnou
nízkonákladovou údržbu a vysokou životnost. Nezbytná je především minimalizace záboru pozemků
dotčených stavbou a minimalizace náročných stavebních objektů (zejména estakád, mostů, zářezů, tunelů
apod.) s cílem úspory stavebních anebo provozních nákladů,
b) podrobné a hospodárné řešení konstrukčních, technologických a montážních hledisek stavby,
c) získání náležitostí požadovaných stavebním zákonem, tj. rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas
a stavební povolení nebo ohlášení stavby,
d) zajištění podkladů do veřejné soutěže pro výběr zhotovitele stavby a pro smluvní zajištění realizace stavby.

5.2

Projektová dokumentace jako architektonické dílo

Projektová dokumentace stavby obvykle není architektonickým dílem, s výjimkou případů, kdy byla vypsána
architektonická soutěž.

6

ČLENĚNÍ A ROZSAH DOKUMENTACE STAVBY

6.1

Stupně dokumentace

Dokumentace stavby se člení na tyto stupně:
a) studie (ST),
b) dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR),
c) dokumentace k žádosti o územní souhlas (DUS),
d) dokumentace k žádosti o společný územní souhlas (DSUS),
e) dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) nebo dokumentace pro vydání společného povolení
u staveb dopravní infrastruktury (DUSP−DI),
f) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP),
g) projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS),
h) projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) nebo vybrané dokumenty zadávací dokumentace
stavby (VD-ZDS),
i) dokumentace bouracích prací (DBP),
j) realizační dokumentace stavby (RDS),
k) dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

6.2

Rozsah dokumentační přípravy

6.2.1
Vyhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace se řídí platnou legislativou a/nebo požadavky
zadavatele/objednatele, především zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, SDS-PK, TKP,
obecně závaznými právními a technickými předpisy, případně dalšími resortními předpisy. Vypracování všech stupňů
dokumentace, které jsou uvedeny v kap. 6.1 SDS-PK, není vždy nutné. Rozsah dokumentační přípravy závisí
na charakteru připravované stavby a její složitosti a vychází z platné legislativy ČR. Rozsah dokumentační přípravy
upřesňuje zadavatel/objednatel stavby.
6.2.2
Studie se zpravidla zhotovují pro nové stavby. U staveb dálnic a silnic I. tříd obvykle slouží jako podklad
pro zpracování záměru projektu, který je nezbytným podkladem pro schválení záměru MD a Státním fondem dopravní
infrastruktury. V případě změny stavby (modernizace apod.) se studie vypracují, jestliže je třeba vyřešit určité
problémy před zadáním následných stupňů dokumentace.
Podrobnosti viz kap. 7 této směrnice.
6.2.3
Pro umístění stavby v území je nutné získat podle požadavků stavebního zákona územní rozhodnutí nebo
územní souhlas. Podrobnosti viz kap. 8 této směrnice (územní rozhodnutí) nebo kap. 9 této směrnice (územní souhlas)
nebo kap. 10 této směrnice (společný územní souhlas).
6.2.4
Pro stavby PK, pro které se vyžaduje vydání společného povolení, se zpracovává dokumentace pro vydání
společného povolení. Podrobnosti viz kap. 11 této směrnice.
6.2.5
Pro stavby dopravní infrastruktury, pro které se vyžaduje vydání společného povolení dle zákona
č. 416/2009 Sb., se zpracovává dokumentace pro vydání společného povolení. Podrobnosti viz kap. 12 této směrnice.
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6.2.6
Pro stavby PK, pro které se vyžaduje ohlášení stavby, se zpracovává dokumentace pro ohlášení stavby (DOS).
Podrobnosti viz kap. 13 této směrnice.
6.2.7
Pro stavby PK, pro které se vyžaduje vydání stavebního povolení, se zpracovává projektová dokumentace
pro stavební povolení (DSP). Podrobnosti viz kap. 14 této směrnice.
6.2.8
Pro zadání zakázky na stavební práce se zpracovává projektová dokumentace PDPS nebo VD-ZDS.
Podrobnosti viz kap. 15 této směrnice.
6.2.9
Pro objekty určené k demolici se zpracovává dokumentace bouracích prací. Podrobnosti viz kap. 16 této
směrnice.
6.2.10

Realizační dokumentace stavby (RDS) se zpracovává v souladu s kap. 17 této směrnice.

6.2.11

Dokumentace skutečného provedení stavby se zpracovává v souladu s kap. 18 této směrnice.
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Studie

7

STUDIE (ST)

7.1

Všeobecně

7.1.1
a)

Základní okruhy problémů, které je třeba řešit v rámci přípravy realizace stavby zpracováním studie, jsou:
umístění stavby, tj. vyhledání vhodné (všeobecně přijatelné) polohy trasy pozemní komunikace
požadovaných parametrů včetně umístění odpočívek a zařízení pro výkon údržby,
b) prověření proveditelnosti a účelnosti uvažované stavby pozemní komunikace s uvážením všech
rozhodujících hledisek, tj. zejména hledisek dopravních, technických, ekonomických sociálních, územních
a ekologických,
c) podrobnější řešení technické problematiky stavby při respektování ostatních základních hledisek, která mají
vliv na technické řešení,
d) způsob finančního zajištění stavby v případě, že potřebné finance nebo jejich část nelze zajistit z veřejných
finančních prostředků, tj. zejména Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), rozpočtů krajů nebo
rozpočtů obcí, případně jejich kombinací,
e) určení výhledových dopravně inženýrských údajů, které nelze zjistit na základě soustavně sledované dopravní
situace (sčítání dopravy) a očekávaného vývoje dopravy.
Uvedené okruhy problémů se mohou pro zadání studie sdružovat, kombinovat nebo členit podle potřeb přípravy určité
stavby s ohledem na rozsah a složitost stavby a problematiku, kterou je třeba řešit.
7.1.2
a)
b)
c)
d)

Druhy studií:
vyhledávací studie,
studie proveditelnosti a účelnosti,
technická studie,
dopravní studie.

7.1.3
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Při zpracování studie uplatní zhotovitel dokumentace:
zadávací dokumentaci podle zákona č. 134/2016 Sb.,
převzaté výchozí podklady,
výsledky vlastního sběru dat a průzkumů,
mapové podklady, fotografie a podobné materiály,
předchozí dokumentaci mající vztah k řešeným problémům,
příslušné právní a technické předpisy včetně této směrnice a české technické normy.

7.1.4
Zhotovitel studie je povinen řešit problémy studie zpracováním variant, jejich vzájemným porovnáním
a doporučením vhodné varianty.
7.1.5
Vyhodnocení výsledků studie provede zadavatel/objednatel. Na základě hodnocení zhotovitele studie, závěrů
případné expertizy a vlastního posouzení rozhodne, která z variant se přijímá jako vhodné řešení nebo zda je třeba
prostudovat další možnosti.
7.1.6
Údaje získané studiemi použije zadavatel/objednatel dokumentace k vypracování „Záměru projektu“, jehož
schválení MD a Státním fondem dopravní infrastruktury je, v případě staveb ŘSD ČR, podmínkou zpracování DUR,
DUSP, DUSP−DI a DSP.

7.2

Vyhledávací studie (VST)

7.2.1

Všeobecně

7.2.1.1 Účelem vyhledávací studie je prozkoumání zájmového území předmětné PK s cílem vyhledat vhodnou
variantu umístění PK pro rozhodování zadavatele/objednatele, územní plánování (územní studii, územně plánovací
dokumentaci) a/nebo pro oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
7.2.1.2 S ohledem na důležitost vlivu životního prostředí, jeho ochrany a ochrany přírody a krajiny na umístění
stavby PK je nezbytné klást důraz na toto hledisko při výběru vhodných variant polohy trasy. Zejména
u rozsáhlejších staveb PK a v oblastech citlivých z hlediska životního prostředí ochrana životního prostředí
zásadním způsobem ovlivňuje umístění PK. Proto součástí procesu hledání přijatelné polohy stavby je vymezení
problémů z hlediska životního prostředí a jejich vyhodnocení s použitím metodiky podle TP 181 – Hodnocení
průchodnosti území pro liniové stavby.
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7.2.1.3 Zájmové území určí zadavatel/objednatel studie s přihlédnutím k požadované dopravní funkci navrhované
PK, její kategorii a třídě, jejím technickým parametrům a místním podmínkám. Hranice zájmového území projedná
zadavatel/objednatel studie s MŽP.
7.2.1.4 Účelem vyhodnocení zájmového území z hlediska ŽP je vyhledání průchozích koridorů pro vedení trasy PK
a určení ekologických podmínek v těchto koridorech a jejich vzájemné porovnání.
Rozsah zpracování vyhodnocení se zvolí s přihlédnutím k případným požadavkům příslušného orgánu ŽP, složitosti
a rozmanitosti problematiky ŽP v zájmovém území.
Vyhodnocení je nezbytným a aktivním prvkem v procesu vyhledání vhodné varianty trasy, která má respektovat jak
hledisko dopravní, technické a ekonomické, tak hledisko ochrany ŽP, přírody a krajiny. Při zpracování je rovněž
nutno respektovat geologickou stavbu území a zohlednit výsledky v historii prováděné činnosti v území
(poddolování, těžba atp.). Z tohoto důvodu je nutné zpracovávat vyhledávací studii a současně vyhodnocení
z hlediska ochrany ŽP, přírody a krajiny a dalších výše uvedených hledisek v dotčeném území ve vzájemné
koordinaci.

7.2.2

Metodologie

7.2.2.1 Výchozími podklady pro vyhledávací studii jsou obvykle:
a) územně plánovací podklady,
b) územně plánovací dokumentace,
c) prognózy rozvoje dopravy,
d) mapové podklady,
e) analytické mapy a podklady (podklady, které ovlivňují vedení trasy) např. geologické mapy, mapy
hydrogeologických poměrů, mapy sesuvných území, vodohospodářské mapy a údaje, mapy aktivních zón
záplavových území, evidence ložisek nerostů, mapa inženýrskogeologických poměrů (pokud je zpracována),
výsledky geotechnických/inženýrskogeologických průzkumů jiných staveb v oblasti, výsledky orientačního
geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu atp.,
f) podklady a požadavky objednatele určené v zadávací dokumentaci a/nebo ve smlouvě.
7.2.2.2 Pro vyhledání trasy PK se použije proces, při kterém se postupně upřesňuje poloha trasy a který obsahuje
tyto základní kroky:
a) vymezení zájmového území,
b) vyhledání průchozích koridorů z hlediska životního prostředí;
c) návrh vedení jednotlivých variant s ohledem na citlivost území z hlediska životního prostředí, dosažení
požadovaných technických parametrů, dopravní funkci PK a ekonomické problematiky,
d) vyhodnocení variant z pohledu životního prostředí a ochrany přírody a krajiny posouzení, výběr varianty
nebo variant pro další stupeň dokumentace podle TP 181 a projednání s příslušnými orgány státní správy,
e) u rozsáhlých a technicky složitých staveb je vhodné výběr vhodné varianty provést multikriteriálním
hodnocením v přiměřeném rozsahu, ve kterém se vedle vlivu jednotlivých variant na ŽP a ochranu přírody
a krajiny posuzují zejména základní dopravní, technická, územní, ekonomická a sociologická hlediska.
7.2.2.3 Součástí závěrů vyhledávací studie je doporučení na zajištění průzkumů pro následné stupně dokumentace,
např. pro geotechnický/inženýrskogeologický, hydrogeologický, biologický, báňský průzkum a archeologický
výzkum.

7.2.3

Obsah vyhledávací studie

Vyhledávací studie se člení takto:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B. VÝKRESY
C. PODKLADY A PRŮZKUMY
D. DOKLADY
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Průvodní zpráva vyhledávací studie má obsahovat zejména:
(1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
(1.1) Stavba – podle zadávací dokumentace
(1.2) Zadavatel/objednatel – podle zadávací dokumentace

24/226

Část II – Dokumentace staveb pozemních komunikací
Studie

(1.3) Zhotovitel studie:
– název,
– adresa,
– odpovědný zástupce.
(2) ZDŮVODNĚNÍ STUDIE:
– vztah k programu rozvoje sítě komunikací,
– účel studie a sledované cíle,
– potřebnost a naléhavost stavby.
(3) ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
– předpokládané zahájení a ukončení stavby,
– vymezené území pro návrh reálných variant,
– průchodné koridory (vyhodnocení z pohledu ŽP, členitosti terénu, zastavění území, problémová území
apod.),
– požadovaná nebo vhodná průchozí místa.
(4) VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT
– kategorie a návrhová kategorie, nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání předmětné PK,
případně její další charakteristiky,
– související nebo dotčené PK a/nebo dráhy (určující návrhové prvky),
– mosty (návrhová rychlost, prostorové uspořádání, jiné požadavky),
– tunely (návrhová rychlost, prostorové uspořádání, základní informace o inženýrsko-geologických
podmínkách, jiné požadavky),
– požadavky na obslužné dopravní zařízení (odpočívky, celnice, SSÚD apod.),
– požadavky na inteligentní dopravní systémy,
– dopravně inženýrské údaje (zdroje a cíle dopravy, výhledové intenzity),
– geotechnické údaje (z archivu Geofondu ČGS, případně z orientačního GTP/IGP), ložiska nerostů,
– technická infrastruktura.
(5) CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEJICH VLIVŮ NA NÁVRH VARIANT TRAS
– citlivost území průchozích koridorů z hlediska ŽP,
– členitost terénu,
– historické využití území (skládky, důlní činnost, těžba atp.),
– současné a budoucí využití území (zástavba, sítě PK, dráhy, důlní činnost, důležité inženýrské sítě),
– významná ochranná pásma (vodní zdroje, chráněná území, ložiska nerostů apod.),
– geotechnické poměry (geologické, geomorfologické, hydrogeologické, hydrologické údaje, přirozené
a umělé odkryvy), vymezení problémových území (poddolování, sesuvy, svahové nestability, únosnost,
zamokření, záplavy, seizmicita atd.), v případě podzemních staveb druhy horninového prostředí, které
jsou odvozeny na základě znalosti stávajících geologických poměrů v oblasti (území).
(6) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VARIANT
(6.1) Geometrie tras
– posouzení hodnoty jednotlivých tras z hlediska oblouků, přímek, sklonů, jejich vzájemných vztahů
a celkové délky.
(6.2) Křižovatky
– zdůvodnění návrhu,
– druh, umístění, počet.
(6.3) Mosty, tunely, galerie, opěrné zdi
– zdůvodnění návrhu,
– umístění, počet, délky.
(6.4) Obslužná zařízení
– umístění, předpokládaná kapacita zařízení, požadavky na plochy,
– připojení na zdroje vody a energií.
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(6.5) Inteligentní dopravní systémy
– základní technické řešení včetně stručného výčtu prvků ITS a popisu použitých technologií, místa
instalace a definice komunikačních rozhraní,
– vazba na nadřazené systémy ITS,
– případně další údaje dle požadavků rezortních metodik (např. Přílohy B Směrnice MD č. V-2/2012)
anebo požadavků zadavatele/objednatele.
(6.6) Vybavení území
– nároky na přeložky a úpravy dopravní infrastruktury (souvisící pozemní komunikace, dráhy), technické
infrastruktury a vodotečí, demolice, zásahy do důležitých ochranných pásem.
(6.7) Realizace stavby
– všeobecná problematika realizace stavby.
(7) HODNOCENÍ VARIANT TRAS
(7.1) Pro velké a složité stavby PK se provede komplexní hodnocení variant tras z územních, dopravních,
technických, ekonomických (dle resortní metodiky SFDI pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů
dopravních staveb) a sociologických hledisek.
(7.2) V jednodušších případech se připouští ohodnotit jednotlivé varianty porovnáním alespoň jejich základních
údajů (charakteristik) uvedených výše v bodu (6) a odborným posouzením určit pořadí z technického, dopravního
a ekonomického hlediska.
(7.3) Výsledné hodnocení jednotlivých variant musí zahrnout problematiku ŽP řešenou metodou podle TP 181.
(8) ZÁVĚR A DOPORUČENÍ
– souhrn studované problematiky a jejího řešení,
– doporučení vhodné varianty nebo více variant a jejich pořadí včetně odhadu orientačních nákladů,
– vyhodnocení pozitiv a negativ jednotlivých variant včetně případného vyhodnocení rizik,
– doporučení a požadavky pro další stupně dokumentace (požadavky na průzkumy atp.).
B. VÝKRESY
(1) PŘEHLEDNÁ SITUACE
– podkladem jsou mapy krajinářského vyhodnocení podle TP 181,
– měřítko odpovídající rozloze studovaného území a složitosti problematiky ŽP, obvykle 1 : 10 000
až 1 : 100 000 (krátké trasy 1 : 5 000),
– obsahuje zákres hranic zájmového území a směrového vedení tras.
(2) SITUACE VARIANT
– zakreslí se do mapového podkladu obvykle v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000,
– obsahuje zákres osy navržené varianty nebo os doporučených variant s udáním základních návrhových
prvků, umístění a druh křižovatek, vymezení ploch s určením účelu pro obslužná zařízení a zákres
strategických zařízení technické infrastruktury,
– obsahuje zákres významných lokalit a prvků ochrany ŽP.
(3) PODÉLNÉ PROFILY VARIANT
– měřítko délek obvykle shodné s měřítkem situace varianty,
– pro zobrazení výškových poměrů je možné použít vhodné převýšení, obvykle 1 : 10,
– v případě existence archivních či jiných geologických dat vykreslit předpokládané rozhraní podzemních
horizontů a průběh hladiny podzemní vody.
(4) VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VARIANT
– schematické zobrazení příčného uspořádání v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200.
(5) PŘÍPADNĚ DALŠÍ VÝKRESY A SCHÉMATA POTŘEBNÁ PRO OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ NEBO TECHNICKÉ
PROBLEMATIKY
Poznámky:
1) V případech, kdy to bude vhodné, je možné sloučit výkres „Přehledná situace“ a „Situace variant“ do jednoho výkresu.
2) Připouští se zobrazení situace, podélného profilu a vzorového řezu varianty na společném výkrese.
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C. PODKLADY A PRŮZKUMY
– průzkumy, doplňkové studie, výsledky sběru potřebných dat, multikriteriální hodnocení, architektonická
studie apod.,
– hodnocení průchodnosti území (podle TP 181).
D. DOKLADY
Tato část studie obsahuje seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání
návrhů se zadavatelem/objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu
ke studii.

7.3

Studie proveditelnosti a účelnosti

7.3.1

Všeobecně

7.3.1.1 Studie proveditelnosti je dokumentace, která souhrnně ze všech významných hledisek popisuje v dostatečné
podrobnosti daný projekt stavby nebo souboru staveb. Jedná se tedy o komplexní studii, která slouží k posouzení
projektových variant včetně jejich posouzení ve vztahu k variantě „bez projektu“ a poskytnout veškeré informace
pro investiční rozhodnutí, především z pohledu reálnosti a proveditelnosti projektu jak po stránce technické
a finanční, tak i po stránce marketingové, provozní a personální, ke zhodnocení efektivnosti využití předpokládaných
finančních prostředků včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, k ověření smysluplnosti projektu pro společnost,
k posouzení možných variant projektu a nalezení vhodné varianty či variant k realizaci.
Studie proveditelnosti tvoří jeden z podkladů pro dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA),
pro rozhodnutí o invariantním řešení v rámci zpracování záměru projektu a pro další stupeň plánování a projektování
staveb, tj. dokumentaci k územnímu rozhodnutí (DUR) nebo dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP)
nebo dokumentaci pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury (DUSP−DI).
7.3.1.2 Studie proveditelnosti a účelnosti je porovnáním všech navrhovaných variant záměru metodou
multikriteriálního hodnocení. Účelem je zejména ověřit, že stavba:
– je umístitelná do zájmového území,
– je realizovatelná s přijatelnými technickými parametry,
– může splnit požadovaný dopravní účel,
– bude mít průchodnost územím z hlediska ŽP,
– přispěje k rozvoji státu a/nebo regionu či obce,
– vyhovuje sociologickým hlediskům,
– bude ekonomicky přijatelná z hlediska nákladů a přínosů,
– má potřebné prioritní postavení,
– je realizovatelná z hlediska financování.
7.3.1.3 Rozsah a požadované podrobnosti studie a metodiku posouzení variant určí její zadavatel/objednatel.
V případě staveb v gesci ŘSD ČR se postupuje podle rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti
staveb.

7.3.2

Metodologie

7.3.2.1 Výchozími podklady pro studii proveditelnosti a účelnosti jsou obvykle:
a) vyhledávací studie,
b) krajinářské vyhodnocení (pokud se zpracovává),
c) dopravní studie (pokud není k dispozici, pak stávající dopravní zatížení a prognóza dopravy),
d) studie vlivu PK na životní prostředí (hluk, znečištění ovzduší, vliv na podzemní vody atp.),
e) případně jiné studie a další existující podklady,
f) podklady a požadavky objednatele určené v zadávací dokumentaci a/nebo ve smlouvě.
7.3.2.2 K ověření proveditelnosti stavby se zpracuje technická část studie proveditelnosti a účelnosti, která obsahuje
umístění variant v území a jejich technický návrh. Vypracuje se v rozsahu, který odpovídá vyhledávací studii
(viz kap. 7.2).
7.3.2.3 Účelnost stavby se zjistí zejména prokázáním jejího dopravního účelu, společenského přínosu, prioritního
postavení a její ekonomické efektivity (dle resortní metodiky SFDI pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů
dopravních staveb), ve shodě s prováděcím pokynem MD pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb.
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Pro posouzení účelnosti stavby se pro jednotlivé varianty určí charakteristiky, které jsou potřebné pro porovnání
zejména z hledisek dopravních, ekonomické efektivity, ochrany ŽP, přírody a krajiny a sociologické problematiky.
Druh a rozsah charakteristik závisí na metodě multikriteriálního posouzení, která se použije pro vyhodnocení.
7.3.2.4 Souhrnné posouzení musí vycházet z výsledků multikriteriálního posouzení variant včetně posouzení
průchodnosti územím a zahrne v případě potřeby i problematiku financování stavby z hlediska zdrojů, potřebného
toku finančních prostředků a návratnosti vložených financí.
Porovnáním všech variant metodou multikriteriálního posouzení se vyhodnotí varianta, která nejlépe vyhovuje
z celkového hlediska.

7.3.3

Obsah studie proveditelnosti a účelnosti

Tato studie má tyto části:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B. VÝKRESY
C. PODKLADY A PRŮZKUMY
D. DOKLADY
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Úvodní část průvodní zprávy, tj.:
(1) Identifikační údaje
(2) Zdůvodnění studie
(3) Zájmové území
(4) Výchozí údaje pro návrh variant
(5) Charakteristiky území
– tato část má v zásadě stejný obsah jako příslušná část průvodní zprávy vyhledávací studie.
Do obsahu průvodní zprávy se dále zahrne:
(6) CELKOVÁ ANALÝZA PROJEKTU, STANOVENÍ DŮVODŮ A CÍLŮ ŘEŠENÍ
– celková analýza projektu,
– stanovení důvodů řešení,
– stanovení cílů řešení.
(7) SOCIO-EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI (PŘÍNOSY), VZTAH K ÚZEMNÍMU PLÁNU
– socio-ekonomické souvislosti (přínosy),
– vztah k územnímu plánu (výhled další infrastruktury apod.).
(8) TECHNICKÁ ANALÝZA PROJEKTU, NÁVRH ŘEŠENÍ VE VARIANTÁCH
– technická analýza projektu,
– návrh řešení ve variantách.
(9) DOPRAVNÍ ANALÝZA PROJEKTU, NÁVRH ŘEŠENÍ – DOPRAVNÍ SCÉNÁŘE
– dopravní obslužnost,
– analýza dopravní nabídky a dopravní poptávky,
– intenzity dopravy,
– kapacitní omezení,
– dopravní model a vstupní údaje,
– návrh řešení – dopravní scénáře.
(10) ANALÝZA PŘEPRAVNÍHO VYUŽITÍ, PŘEPRAVNÍ PROGNÓZA
– analýza přepravního využití - přepravní nabídka, přepravní poptávka (stávající, výhledová),
– přepravní prognóza.
(11) DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
– vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu,
přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, zvláště chráněná území a lokality NATURA 2000,
– předpokládané vlivy na jednotlivé složky životního prostředí,
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– problematika hlukové zátěže (na podkladu základního výpočtu hluku pro stanovení rozsahu
předpokládaných protihlukových opatření a stanovení hlukových limitů),
– imisní pozadí zájmového území z důvodu vyhodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného
zatížení,
– předpokládaný postup při posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.
výsledky ekologického posouzení tras PK,
– hluk z dopravy,
– emise z dopravy (znečištění ovzduší),
– ochrana podzemních vod a vodních toků.
(12) HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVITY PROJEKTU
– úvodní údaje, použitá metodologie (dle resortní metodiky SFDI pro hodnocení ekonomické efektivnosti
projektů dopravních staveb),
– náklady na realizaci (příprava, stavební náklady, údržba),
– přínosy stavby (časové úspory, úspory jízdních nákladů),
– vyhodnocení ekonomické efektivnosti podle prováděcích pokynů MD.
(13) HODNOCENÍ RIZIK
– seznam rizik,
–
registr rizik (možné příčiny vzniku, souvislost s analýzou citlivosti, negativní dopady na projekt a jejich
závažnost, upřesněná úroveň pravděpodobnosti výskytu, míra rizika (tj. kombinace pravděpodobnosti a závažnosti
dopadu), určení preventivních a zmírňujících opatření, včetně subjektu pověřeného předcházením hlavním rizikům
a jejich zmírňováním, případně standardních postupů a zohlednění osvědčených postupů, jež se mají použít k snížení
vystavení riziku, pokud se to považuje za nezbytné, výklad matice rizik včetně posouzení zbytkových rizik po uplatnění
preventivních a zmírňujících opatření. (10) SROVNÁVACÍ A HODNOTÍCÍ ANALÝZY
– použitá metodika,
– výsledky provedených analýz (SWOT, CEA, MKA, DETR apod.) .
(11) SOUHRNNÉ POSOUZENÍ VARIANT A DOPORUČENÍ
– výsledné hodnocení variant včetně varianty „nulové, tj. bez projektu“,
– doporučená varianta (varianty) včetně orientačních nákladů,
– doporučení a závěr studie.
B. VÝKRESY
(1) PŘEHLEDNÁ SITUACE
– mapový podklad vhodného měřítka, obvykle 1 : 10 000 až 1 : 200 000,
– zákres zájmového území studie a směrové vedení komunikace, případně další podrobnosti.
(2) SITUACE VARIANT
– varianty se zobrazí na společné situaci nebo jednotlivě,
– mapový podklad vhodného měřítka, obvykle 1 : 10 000 až 1 : 100 000 (v území zastavěném
a zastavitelném 1 : 5 000 až 1 : 25 000),
– vyznačení neprůchodných míst z hlediska ŽP a ostatních překážek pro vedení tras PK,
– zákres os variant s vyznačením začátků a konců, staničení v km a určující prvky oblouků včetně posouzení
rozhledů,
– zákres umístění a druhů a typů křižovatek,
– zákres umístění mostů, tunelů a galerií,
– umístění a označení druhu obslužných zařízení,
– případné hranice stavebních úseků a etap výstavby,
– označení návrhové kategorie (funkční skupiny a typu příčného uspořádání).
(3) PODÉLNÉ PROFILY VARIANT
– měřítko délek obvykle shodné s měřítkem situace,
– pro zobrazení výškových poměrů se použije vhodné převýšení, obvykle desetinásobné,
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– zákres nivelety, výškového polygonu se základními určovacími údaji, schéma mostu a tunelů, křížení
s PK, vodotečemi a drahami.
(4) VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
– schematické zobrazení příčného uspořádání v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200.
(5) PŘÍPADNĚ DALŠÍ VÝKRESY A SCHÉMATA POTŘEBNÁ PRO VYSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ NEBO TECHNICKÉ
PROBLEMATIKY PROJEKTU
Poznámky:
1) Přehlednou situaci je možné uvést formou výřezu na situaci variant.
2) Připouští se zobrazení situace a podélného profilu na společném výkrese. V tomto případě je nutná další situace se zákresem
všech variant.

C. PODKLADY A PRŮZKUMY
(1) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– hodnocení průchodnosti území podle TP 181,
– posouzení hluku, emisí z dopravy,
– ochrana vodních toků a podzemních vod.
(2) DOPRAVA
– údaje z existujících zdrojů a jejich vyhodnocení pro účely studie nebo
– dopravní studie zajištěná zhotovitelem studie proveditelnosti a účelnosti nebo výsledky převzaté studie.
(3) NÁKLADY NA STAVBU
Odhad nákladu pro hodnocení variant:
– příprava stavby,
– stavební náklady,
– náklady na údržbu,
– celkové náklady.
(4) PŘÍNOSY STAVBY
– určení úspory času a jeho ohodnocení,
– úspory jízdních nákladů,
– ohodnocení snížené nehodovosti,
– případně další celospolečenské přínosy.
(5) DOKUMENTACE MULTIKRITERIÁLNÍHO HODNOCENÍ VARIANT
– tabulky vstupních údajů,
– referenční katalog kritérií,
– souhrnné hodnoty funkce užitku,
– výsledné preference variant,
– komentář.
(6) STUDIE FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ STAVBY (je-li požadována zadávací dokumentací)
Jestliže stavbu nelze plně financovat z veřejných zdrojů (rozpočty, SFDI nebo jiné fondy), je třeba zjistit možnosti
a podmínky jejího financování z jiných zdrojů, aby se prokázala proveditelnost stavby i z tohoto hlediska.
D. DOKLADY
Tato část studie obsahuje seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání návrhů
se zadavatelem/objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii.

7.4

Technická studie (TST)

7.4.1

Všeobecně

7.4.1.1 Technická studie řeší základní dopravní, technické, architektonické a stavebně-ekonomické problémy stavby
PK. Obsah a rozsah technické studie závisí na charakteru zamýšlené stavby, tj. zejména na její technické složitosti
a velikosti.
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7.4.1.2 Je-li poloha stavby PK podložena schválenou územně plánovací dokumentací, stavební uzávěrou,
vyhledávací studií, případně určena jiným způsobem, je předmětem technické studie jedna trasa s případnými
místními krátkými alternativami. Pokud se požaduje technická studie, která má řešit také vyhledávání vhodné polohy
trasy, je třeba sledovat všechny reálné varianty a vyhodnotit všeobecně přijatelné řešení.
7.4.1.3 Jsou-li součástí stavby významné objekty, zejména dlouhé a konstrukčně složité mosty a/nebo tunely nebo
zadává-li se samostatná studie mostu nebo tunelu, postupuje se při vypracování technické studie těchto objektů
ve shodě s čl. 7.4.3.3 nebo čl. 7.4.3.4 této směrnice.
7.4.1.4 V případě, že studie bude předkládána veřejnosti k prezentaci záměru a zjištění připomínek, je třeba zajistit
zpracování vybraných příloh tak, aby byly pro veřejnost srozumitelné a názorné, případně zajistit vypracování
modelové a/nebo audiovizuální dokumentace.
7.4.1.5 Základní technická problematika stavby a problematika ochrany životního prostředí se navzájem prolínají
a ovlivňují. Musí se proto řešit společně a výsledky vzájemně koordinovat. Slouží-li technická studie jako podklad
pro posouzení vlivu stavby PK na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., musí být zpracována v souladu
s požadavky tohoto zákona.
7.4.1.6 U zvlášť významných staveb je vhodné technickou studii doplnit soutěží o návrh.

7.4.2

Výchozí podklady

7.4.2.1 Výchozími podklady pro technickou studii jsou obvykle:
a) mapové podklady (extravilán – měřítko 1 : 5 000, 1 : 10 000; intravilán – měřítko 1 : 1 000, 1 : 2 000) včetně
mapy inženýrskogeologických poměrů (je-li zpracována), mapy krajinářského vyhodnocení zón záplavových
území, mapy chráněných ložiskových území, mapy dobývacích prostorů, mapy ochranných pásem vodních
zdrojů a mapy evidovaných ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů,
b) vyhledávací studie (pokud je zpracována),
c) rozhodnutí objednatele o umístění stavby dle závěrů vyhodnocení variant ověřených ve studii proveditelnosti
a účelnosti (pokud je zpracována),
d) výsledky sběru dat a průzkumů, zpravidla:
− dopravně inženýrské údaje, v případě tunelových objektů včetně údajů o technických parametrech
komunikace, na které je tunelové dílo navrhováno, včetně jednoznačného určení kategorie tunelu
dle ČSN 73 7507 a stanovení kategorie požárního nebezpečí,
− zhodnocení
geotechnických
podmínek
stavby
(včetně
údajů
geologických,
geotechnických/inženýrskogeologických
a hydrogeologických),
a
to
na
základě
inženýrskogeologického mapování a rešerše archivních materiálů, případně výsledky orientačního
geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu (jsou-li k dispozici),
− klimatologický průzkum,
− základní informace o možnosti výskytu bludných proudů, jako podklad pro případné zpracování
korozního průzkumu,
− požadavky na inteligentní dopravní systémy.
e) doplňující studie – např.:
− architektonická,
− urbanistická,
− hydrotechnická,
− posouzení vlivu stavby na životní prostředí,
f) prognózy rozvoje dopravy,
g) územně plánovací dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek,
h) podklady a požadavky objednatele určené v zadávací dokumentaci a/nebo ve smlouvě.

7.4.3

Obsah technické studie

7.4.3.1 Technická studie PK má obecně tyto části:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B. VÝKRESY
C. SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE
D. DOKLADY
Obsah studie může mít určité odlišnosti, jestliže hlavním předmětem (stavebním objektem) není PK, ale mostní nebo
tunelový objekt.
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7.4.3.2 Hlavním objektem technické studie je PK
Základní náležitosti:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Tato písemná část technické studie má obsahovat zejména:
(1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
(1.1) Stavba – podle zadávací dokumentace
(1.2) Zadavatel/objednatel – podle zadávací dokumentace
(1.3) Zhotovitel studie
– název, sídlo, IČO,
– zpracovatelský útvar,
– zpracovatelé (HP, HIP, zodpovědní projektanti, specialisté), autorizované osoby,
– podzhotovitelé.
(2) ZDŮVODNĚNÍ STUDIE
– vztah k programu rozvoje sítě PK,
– účel a cíle studie (předpokládané využití),
– potřebnost a naléhavost stavby.
(3) STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI
– začátek a konec stavby,
– vymezení území pro hledání reálných variant,
– vhodná nebo požadovaná průchozí místa,
– průchodné koridory (členitost území, zástavba, problémová území z hlediska ŽP a ochrany přírody
a krajiny, chráněné oblasti, základní vybavenost území apod.).
(4) VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT
– kategorie, třída, návrhová kategorie, funkční skupina a typ příčného uspořádání PK,
– charakteristiky souvisejících a dotčených PK,
– charakteristiky dotčených drah,
– návrhové prvky mostů a tunelů, jejich prostorové uspořádání,
– požadavky na křižovatky a obslužná zařízení (zastávky linkové osobní dopravy, odpočívky, parkoviště,
čerpací stanice pohonných hmot, motoresty, motely, servisy, střediska údržby apod.),
– požadavky na inteligentní dopravní systémy,
– dopravně-inženýrské údaje (zdroje a cíle dopravy, výhledové intenzity, kapacitní posouzení),
– výsledky podkladových studií (architektonická, urbanistická, hydrotechnická apod.).
(5) CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ
Charakteristiky území z hlediska jejich vlivů na návrh variant:
– členitost území,
– ložiska nerostů, hornická činnost,
– geotechnické a inženýrskogeologické údaje (geologické, geomorfologické, hydrogeologické,
hydrologické údaje, přirozené a umělé odkryvy, vymezení problémových území – poddolování, sesuvy,
svahové nestability, únosnost, zamokření, záplavy, seizmicita atd.), v případě podzemních staveb druhy
horninového prostředí, které jsou odvozeny na základě znalosti stávajících geologických poměrů
v oblasti (území),
– hydrologické a meteorologické charakteristiky,
– historické využití území (skládky, důlní činnost, těžba atp.),
– současné a budoucí využití a dopravní a technická infrastruktura (zástavba, ZPF, PUPFL, rekreace, sítě
PK, dráhy, důležitá inženýrská vedení apod.),
– ochranná pásma (vodní zdroje, dopravní systémy, důležitá vedení),
– chráněná území,
– citlivost území z hlediska ŽP a ochrany přírody a krajiny.
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(6) ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÝCH VARIANT
– přehledná sestava rozhodujících charakteristik jednotlivých variant, zejména:
(6.1) Směrové a výškové řešení tras
– posouzení hodnoty tras z hlediska navržených parametrů, jejich vzájemných vztahů a celkových délek.
(6.2) Křižovatky
– umístění,
– vzdálenosti,
– počet jednotlivých druhů a typů,
– předběžné posouzení kapacity.
(6.3) Mostní objekty, tunelové objekty
– zdůvodnění návrhu,
– umístění,
– základní konstrukční řešení,
– druhy a jejich počty,
– délky, případně plochy,
– rizika spojená s realizací (sesuvná území, poddolovaná území, krasové jevy, negativní vliv na objekty
v nadloží, ovlivnění režimu podzemní vody, riziko průvalu vod apod.),
– zvláštní nároky.
(6.4) Obslužná zařízení
– umístění (polohové i výškové včetně ověření přípustných parametrů a rozhledových poměrů),
– rozsah a kapacita (potřeba dopravních ploch, potřeba připojovacích a odbočovacích pruhů, způsob
napojení na pozemní komunikaci, orientační rozsah a potřeba energií, odvodnění a likvidace
znečištěných vod),
– počty podle druhů,
– řešení přístupu chodců,
– požadavky na vybavení a zajištění dalších služeb (jsou-li vyžadovány),
– vliv na životní prostředí a bezpečnost silničního provozu,
– stanovení podmiňujících předpokladů pro realizaci (dotčené inženýrské sítě, dotčené pozemky atp.).
(6.5) Inteligentní dopravní systémy
– základní technické řešení včetně výčtu prvků ITS a popisu použitých technologií, místa instalace
a definice komunikačních rozhraní,
– vazba na nadřazené systémy ITS,
– případně další údaje dle požadavků rezortních metodik (např. Přílohy B Směrnice MD č. V-2/2012)
anebo požadavků zadavatele/objednatele.
(6.6) Odvodnění
– popis návrhu řešení odvodnění PK – způsob odvodnění (např. kanalizace, příkopy), koncová místa
odváděných dešťových vod z PK do recipientů se specifikací předpokládaného množství odváděných vod,
rámcový návrh technického opatření na eliminaci negativních účinků kontaminovaných dešťových vod
(havárie, zimní údržba),
– předpokládaný rozsah řešení (např. druh, délka a kapacita odvodňovacích systémů),
– předběžné hydrotechnické výpočty.
(6.7) Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací
– zdůvodnění,
– umístění,
– druhy a jejich rozsah.
(6.8) Podmiňující předpoklady
– rozsáhlé přeložky dopravní a technické infrastruktury v území a jiná zásadní opatření k uvolnění
staveniště,
– vyvolané investice,
– demolice velkého rozsahu.
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(6.9) Bilance základních výměr
– celková bilance zpevněných ploch, zemních prací, ploch mostů, délek tunelů a požadavků na uvolnění
staveniště.
(6.10) Zábory půdy
– problematika trvalého a dočasného záboru ZPF, pozemků určených k funkci lesa a ostatních ploch.
(6.11) ŽP, příroda a krajina
– průchodnost trasy územím,
– opatření na ochranu ŽP přírody a krajiny.
(6.12) Organizace výstavby
– přehled zásadních problémů ve vztahu k realizaci zamýšlené stavby a jejich možné řešení.
(6.13) Průzkumy
– požadavky na zajištění průzkumů pro následnou dokumentaci.
(6.14) Náklady
– odhad stavebních nákladů.
(7) CELKOVÉ POSOUZENÍ
(7.1) Provede se celkové posouzení uvažované trasy.
(7.2) Pokud se technická studie zabývá i vyhledáním nejvhodnějšího umístění PK, provede se hodnocení variant
metodiky schválené zadavatelem/objednatelem a v průvodní zprávě se uvedou výsledky.
(8) EXPERTIZA
– závěry případné expertizy zadavatele/objednatele,
– stanovisko zhotovitele studie k závěrům expertizy.
(9) ZÁVĚR A DOPORUČENÍ
– celkové zhodnocení studie, souhrn studované problematiky a jejího řešení,
– doporučení výsledné trasy,
– vyhodnocení pozitiv a negativ jednotlivých tras, včetně případného vyhodnocení rizik,
– doporučení a požadavky pro další stupně dokumentace,
– návrh průzkumů pro navazující dokumentaci včetně případného doporučení na jejich provedení.
B. VÝKRESY
Výkresová část technické studie obsahuje zejména tyto přílohy:
(1) PŘEHLEDNÁ SITUACE
– mapový podklad vhodného měřítka, obvykle 1 : 10 000 až 1 : 100 000,
– zákres zájmového území studie, případně další podrobnosti.
(2) SITUACE
(2.1) Situace zájmového území ve vhodném měřítku, obvykle v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000
– mapový podklad vhodného měřítka, obvykle 1 : 5 000 až 1 : 10 000, v extravilánu je přípustné i větší
měřítko,
– zákres os variant s vyznačením začátku, konce, staničení a poloměrů oblouků,
– umístění křižovatek, označení druhu a typu a jejich schematické zobrazení,
– zákres polohy a vyznačení druhu význačných objektů (mosty, tunely, galerie, hráze apod.),
– vyznačení neprůchodných území z hlediska životního prostředí a ostatních důležitých překážek
pro polohu trasy PK,
– zákres dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a existujících objektů, které ovlivňují vedení
trasy PK,
– vyznačení přeložek a úprav dotčených infrastruktur.
Poznámka: V určitých případech je možné vypracovat situace jednotlivých variant odděleně (obvykle v menším
měřítku). Přehledná situace všech variant se vypracuje v situaci většího měřítka.

(2.2) Zákres trasy do územně plánovacích podkladů
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(3) PODÉLNÉ PROFILY VARIANT
– přehledné podélné profily variant a důležitých dotčených tras dopravních infrastruktur ve vhodném
měřítku, vycházejícím z měřítka situace, s převýšením odpovídajícím členitosti terénu, obvykle
1 : 5 000 / 100–500 až 1 : 10 000 / 200–1 000,
– návrh výškového průběhu trasy, respektující požadavky příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6101,
ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110 a ostatních technických předpisů, řešící zásady odvodnění vozovky, estetiku
trasy a potřebu zvětšení počtu jízdních pruhů.
Poznámka: Z důvodů přehlednosti zobrazení tras se doporučuje sloučit situaci a podélný profil do jednoho výkresu, pokud
se jednotlivé varianty zobrazují na oddělené situace.

(4) VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
– vzorové příčné řezy se vypracují pro předmětnou PK, dotčené PK a dráhy, mosty, tunely, galerie
a případně další důležité objekty,
– vykreslí se obvykle v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200.
Poznámka: U složitých staveb je doporučeno vzorové příčné řezy doplnit o charakteristické příčné řezy.

(5) VÝKRESY DŮLEŽITÝCH OBJEKTŮ STAVBY
(5.1) Obecné požadavky
– vypracují se přehledné výkresy rozhodujících objektů stavby, zejména mimoúrovňové křižovatky, mosty,
tunely, galerie, případně další,
– jednoduché objekty se zpracují tabelárně s určením hlavních charakteristik,
– běžné objekty se zpracují podle požadavků v bodech (5.2) až (5.6),
– význačné objekty se mohou dokumentovat samostatně podle zásad uvedených v čl. 7.4.3.3 a čl. 7.4.3.4.
(5.2) Mimoúrovňové křižovatky
– schematické situace vzorů křižovatek ve vhodném měřítku, obvykle 1 : 2 000,
– schéma příčného uspořádání větví,
– ověření výškového průběhu hlavních větví,
– dimenze přídatných pruhů a průpletů,
– schéma zátěžových proudů (návrhové intenzity dopravy).
(5.3) Mostní objekty
a) běžné mostní objekty
– situace mostu ve vhodném měřítku,
– podélné uspořádání v měřítku situace,
– příčné uspořádání,
– architektonické řešení,
– navržená technologie a postup výstavby.
b) význačné mostní objekty
– obsah přiměřeně podle čl. 7.4.3.3.
(5.4) Tunely
a) krátké tunely (technicky jednoduché, délky od 100 m do 500 m)
– situace ve vhodném měřítku, obvykle v měřítku 1:2000,
– vzorový příčný řez přilehlou PK v měřítku 1 : 200,
– vzorový příčný řez tunelu v měřítku 1 : 200,
– podélný
řez
tunelu
v měřítku
odpovídajícím
měřítku
situace
(včetně
zákresu
geotechnických/inženýrskogeologických údajů),
– schéma vybavení tunelu.
b) střední a dlouhé tunely (obvykle technicky náročné)
– obsah přiměřeně podle čl. 7.4.3.4,
– další potřebné podrobnosti.
(5.5) Galerie
– situace ve vhodném měřítku,
– prostorové uspořádání konstrukce,
– architektonické řešení,
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– navržená technologie a postup výstavby.
(5.6) Zdi
– koncepční technické řešení mimořádně vysokých nebo stavebně neobvyklých zdí.
C. SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE
Do této části technické studie se zahrnou průzkumy, doplňkové studie, výsledky sběru potřebných dat,
multikriteriální hodnocení, architektonická studie apod.
(1) Dopravně inženýrské údaje
(2) Životní prostředí – požadavky EIA (konkrétní požadavky musí být objednatelem definovány ve smluvních
dokumentech)
(3) Vazba na územně plánovací podklady (ZÚR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou)
(4) Odhad nákladů stavby
(5) Zábory
– orientační rozsah záborů ZPF a PUPFL,
– počty dotčených LV,
– případně odhad nákladů na výkupy pozemků.
(6) Orientační geotechnický/inženýrskogeologický průzkum – rešerše, případně realizace nepřímých metod
(viz vyhledávací studie)
(7) Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby
Poznámka: Členění a rozsah této části dokumentace bude vždy přizpůsoben konkrétním potřebám záměru.

D. DOKLADY
Tato část studie obsahuje seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání návrhů
se zadavatelem/objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii.
7.4.3.3 Hlavním objektem technické studie je mostní objekt
Základní náležitosti:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
(1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
(1.1) Stavba a objekt – podle zadávací dokumentace
(1.2) Zadavatel/objednatel – podle zadávací dokumentace
(1.3) Zhotovitel studie
– podrobnosti podle 7.4.3.2 A (1.3).
(2) ZDŮVODNĚNÍ STUDIE
(2.1) Předmět studie
– kategorie, třída, funkční skupina a typ příčného uspořádání 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 vztahu návrhu trasy a umístění objektu (stavby),
– podrobnější řešení problematických úseků s mimoúrovňovým křížením,
– posouzení účelnosti a proveditelnosti objektu (stavby),
– posouzení vlivu na životní prostředí a ochrana přírody a krajiny v lokalitě objektu (stavby),
– posouzení technologického postupu výstavby objektu,
– architektonické řešení objektu,
– technickoekonomické porovnání variant objektu (stavby) v rámci navržené trasy.
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(2.4) Rozsah studie
– předpokládané využití studie,
– předcházející a navazující stupně dokumentace.
(3) PODKLADY A ÚDAJE
(3.1) Plánovací podklady
– územně plánovací podklady,
– 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/inženýrskogeologické podklady,
– hydrotechnické a hydrogeologické údaje.
(3.4) Předchozí studie
(3.5) Požadavky na inteligentní dopravní systémy
– požadavky na technické řešení včetně výčtu prvků ITS,
– požadavky na technologie, definice komunikačních rozhraní,
– vazba na nadřazené systémy ITS,
– případně další údaje plynoucí z rezortních metodik (např. Přílohy B Směrnice MD č. V-2/2012) anebo
požadavků zadavatele/objednatele.
(3.6) Ostatní podklady a informace
(4) POŽADAVKY
(4.1) Základní parametry
– zatížení, volná výška na mostě a v podjezdu, prostorové uspořádání, případně další požadavky,
– technologie a postup výstavby.
(4.2) Požadavek variantního řešení
a) Obsah každé studované varianty:
aa) základní náležitosti
– zdůvodnění umístění a koncepčního návrhu,
– charakteristiky řešeného objektu.
ab) podmiňující předpoklady – zhotovitel studie zjistí a ve studii zohlední:
– požadavky na inteligentní dopravní systémy,
– přeložky dopravní a technické infrastruktury a jiná zásadní opatření k uvolnění staveniště,
– související a vyvolané investice,
– montážní a výrobní prostředky,
– zařízení staveniště, napojení na obslužné komunikace.
ac) dopady stavby:
– celkový rozsah a problematika záboru pozemků,
– účinky stavby a objízdné trasy na životní prostředí.
b) Vyhodnocení studijních prací:
– metoda vyhodnocení (systémový způsob, expertní posouzení),
– porovnání variant ze všech rozhodujících hledisek,
– 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 pro následnou dokumentaci:
– geotechnický/inženýrskogeologický průzkum,
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–
–
–
–
–
–
–
–

hydrotechnický průzkum,
diagnostický průzkum,
dopravní průzkum,
korozní průzkum (včetně vlivů bludných proudů),
průzkum životního prostředí,
archeologický průzkum,
dendrologický průzkum,
ostatní průzkumy.

B. VÝKRESY
(1) PŘEHLEDNÁ SITUACE
– mapový podklad ve vhodném měřítku, obvykle v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000,
– zákres zájmového území a polohy předmětu studie.
(2) MAPA SE ZAKRESLENÍM EKOLOGICKÉHO VYHODNOCENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
– zákres situace všech variant ve vhodném měřítku.
(3) PŮDORYS
– mapový podklad ve vhodném měřítku, obvykle v měřítku 1 : 200 až 1 : 500,
– zákres polohového řešení mostního objektu, připojujících PK, zásadní technické infrastruktury, citlivých
území z hlediska ŽP a ostatních informací majících důležitý vliv na polohu objektu,
– zákres vrtů/sond dosavadní geotechnické/inženýrskogeologické prozkoumanosti, jsou-li údaje o těchto
vrtech/sondách a jejich poloze k dispozici.
(4) PODÉLNÝ ŘEZ
– ve vhodném měřítku, vycházejícím z měřítka situace, obvykle v měřítku 1 : 200 až 1 : 500,
– zákres vrtů/sond dosavadní geotechnické/inženýrskogeologické prozkoumanosti, jsou-li údaje o těchto
vrtech/sondách a jejich poloze k dispozici.
(5) DALŠÍ PŘEHLEDNÉ VÝKRESY
– pro ověření charakteristik navrhovaného mostního objektu, které jsou potřebné pro posouzení
navrhovaných řešení (např. pohledy na most, výkres podpěr, výkres nosné konstrukce a návrh
technologie výstavby – fotomontáže a počítačové vizualizace).
Poznámka: Výkresy (3) až (5) se vypracují pro každou variantu.

C. SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE
(podle čl. 7.4.3.2 C)
D. DOKLADY
(podle čl. 7.4.3.2 D)
7.4.3.4 Hlavním objektem technické studie je tunelový objekt (stavba)
Základní náležitosti:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Tato část technické studie obsahuje zejména:
(1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
(1.1) Stavba – podle zadávací dokumentace
(1.2) Zadavatel/objednatel – podle zadávací dokumentace
(1.3) Zhotovitel studie
– podrobnosti podle 7.4.3.2 A (1.3).
(2) ZDŮVODNĚNÍ STUDIE
– vztah k programu rozvoje dopravní infrastruktury,
– cíl studie,
– potřebnost a naléhavost stavby,
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– zájmové území stavby,
– začátek a konec stavby,
– rozsah stavby.
(3) VÝCHOZÍ ÚDAJE
– územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace,
– návrhové charakteristiky (kategorie, třída, označení a návrhové kategorie PK apod.),
– charakteristiky území,
– vyhodnocení geotechnických/inženýrskogeologických a hydrotechnických podmínek stavby,
– výsledky posouzení z hlediska ŽP,
– dopravně inženýrské údaje,
– základní kategorizace tunelové stavby z hlediska bezpečnostního vybavení podle ČSN 73 7507,
– požadavky na inteligentní dopravní systémy (technické řešení, technologie, definice komunikačních
rozhraní, vazba na nadřazené systémy ITS, případně další požadavky plynoucí z rezortních metodik
(např. Přílohy B Směrnice MD č. V-2/2012) anebo požadavků zadavatele/objednatele.
(4) ZÁKLADNÍ ÚDAJE VARIANT
– přehledná sestava rozhodujících údajů variant,
– přehled nákladů – pořizovací náklady, náklady na údržbu, provozní náklady uživatelů,
– základní technické údaje tunelu a jeho technologického vybavení,
– řešení inteligentních dopravních systémů,
– celkové charakteristiky včetně vymezení území se složitými geotechnickými/inženýrskogeologickými
poměry (sesuvy, poddolování, krasové jevy apod.),
– stanovení typů horninového prostředí, které budou odvozeny na základě znalosti stávajících geologických
a hydrogeologických poměrů v oblasti (území), údaje o předpokládané tunelovací metodě a rizicích
spojených s nasazením tunelovací metody v daném typu horninového prostředí;
– logistické řešení přesunu hmot (plochy pro skladování materiálu, deponie vytěženého materiálu, plochy
zařízení staveniště, možnost recyklace vytěženého materiálu a použitých hmot apod.), pokud je stavba
spojena s přesuny hmot velkého rozsahu.
(5) NÁROKY NA UVOLNĚNÍ STAVENIŠTĚ
– přeložky a úpravy souvisejících komunikací,
– přeložky a úpravy důležitých sítí technické infrastruktury,
– demolice.
(6) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– hodnocení průchodností území (TP 181) nebo závěry vlivu stavby na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb. (pokud je zpracována příslušná dokumentace),
– nutná opatření na ochranu ŽP, přírody a krajiny,
– u tunelů základní prognóza účinků stavby na životní prostředí a na objekty v zóně ovlivnění.
(7) MULTIKRITERIÁLNÍ POSOUZENÍ VARIANT
– technické
a ekonomické
vyhodnocení
zadavatelem/objednatelem,
– vzájemné porovnání variant.

jednotlivých

variant,

(8) EXPERTIZA
– závěry případné expertizy zadavatele/objednatele,
– stanovisko zhotovitele studie k závěrům expertizy.
(9) CELKOVÉ VYHODNOCENÍ STUDIE A DOPORUČENÍ
– tunely (stavební část, technologické vybavení, doporučená varianta),
– mosty,
– přeložky a úpravy souvisejících komunikací, křižovatky,
– závěrečná doporučení včetně přehledu rizik,
– doporučení průzkumů pro další stupeň dokumentace.
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B. VÝKRESY
(1) PŘEHLEDNÁ SITUACE
– mapový podklad ve vhodném měřítku, obvykle v měřítku 1 : 25 000 až 1 : 50 000,
– zákres polohy variant a jejich identifikace.
(2) VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
– vzorové příčné řezy předmětné PK v přilehlých úsecích (měřítko 1 : 200),
– vzorové příčné řezy tunelového objektu (měřítko obvykle 1 : 200).
(3) SITUACE VARIANT
– situace jednotlivých variant ve vhodném měřítku, obvykle v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000 včetně
zakreslení příjezdů a ploch ZS (jednotlivé varianty na samostatném výkrese nebo v jednodušším případě
na společném výkrese).
(4) PODÉLNÉ ŘEZY
– podélné řezy (profily) jednotlivých variant v měřítku odpovídajícím měřítku situace, obvykle v měřítku
1 : 2 000/200 až 1 : 10 000/1 000 včetně geotechnických/inženýrskogeologických údajů a rámcových
návrhů technologie výstavby (tunelovací metody),
– zákres základních geotechnických/inženýrskogeologických údajů (z archivu Geofondu ČGS, případně
z orientačního GTP/IGP).
(5) SYNTETICKÁ MAPA
– hodnocení průchodnosti území (krajinářského vyhodnocení) se zákresem stavby (v případě,
že se nezpracovává dokumentace o posouzení vlivu stavby na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb.).
C. SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE
(podle čl. 7.4.3.2 C)
D. DOKLADY
(podle čl. 7.4.3.2 D)

7.5

Dopravní studie

7.5.1

Všeobecně

V případě, že nelze určit výhledové charakteristiky dopravy z údajů periodického průzkumu dopravy (zejména
z celostátního sčítání dopravy) s přihlédnutím k předpokládanému rozvoji dopravy odvozeného z předchozích trendů
rozvoje, je nutné vypracovat dopravní studii.
Dopravní studie je potřebná zejména:
– pro návrh nové komunikace nebo sítě komunikací PK,
– dojde-li k zásadní změně dopravní situace na existující síti PK z libovolného důvodu,
– je-li třeba doplnit nebo ověřit dopravní údaje nad rámec známých informací (např. pro křižovatky).
Rozsah a obsah dopravní studie určí její zadavatel/objednatel s přihlédnutím k povaze dopravní problematiky
a potřebám dokumentační přípravy stavby PK. Jedná-li se o rozsáhlou dopravní studii (např. region, městská
aglomerace), je třeba přizvat ke zpracování zadávací dokumentace na dopravní studii experta na tuto problematiku.

7.5.2

Cíle dopravní studie

Cílem dopravní studie, která má sloužit zhotovení dokumentace pro stavbu PK, je poskytnout zhotoviteli dokumentace
především znalost současné i výhledové dopravy v časovém i místním průběhu. Pro zpracování studií staveb PK
je třeba znát tyto údaje pro ekonomické porovnání existujícího stavu a uvažovaných variant řešení.
Dopravní studie má poskytnout potřebné charakteristiky dopravy, zejména to mohou být v závislosti na povaze
stavby:
a) výchozí a návrhové intenzity silniční dopravy na PK (vozidel, chodců a cyklistů),
b) průměr denních intenzit těžkých nákladních vozidel, špičková hodina podle denního rozdělení intenzit
a padesátirázová intenzita silniční dopravy,
c) výhledový součinitel,
d) skladba dopravy podle metodiky celostátního sčítání dopravy v ČR,
e) přemísťovací vztahy (zdroje a cíle dopravy),
f) nároky na parkování,
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g) víkendová a prázdninová doprava,
h) další potřebné charakteristiky dopravy.
Pro zjištění účelnosti stavby (je-li zkoumána) nebo pro porovnání alternativ může dopravní studie zjistit výchozí údaje
pro stanovení výhledových přínosů. Jedná se o současnou rychlost a čas průjezdu existujícím nebo navrhovaným
komunikačním tahem, provozní náklady uživatelů komunikace a finanční ohodnocení nehodovosti a případně
podklady pro určení uvedených údajů pro navrhované trasy.
Zjištěné parametry dopravy mají být co nejpřesnější, protože ovlivňují trasu, šířku a počet jízdních pruhů a polohu
a charakteristiky křižovatek.

7.5.3

Metodika zpracování dopravní studie

Zhotovitel dopravní studie zvolí vhodnou metodiku, rozsah a podrobnost jednotlivých fází vypracování studie,
aby byly získány potřebné informace o intenzitě silniční dopravy a dopravních proudů, jejich charakteristikách,
dopravních poměrech na studovaných tazích a zařízeních.
7.5.3.1 Základní fáze zpracování:
– dopravní průzkum,
– dopravní rozbory,
– dopravní prognóza.
7.5.3.2 Dopravní průzkum:
Cílem dopravního průzkumu je zjištění informací o současné dopravě v rozsahu odpovídajícímu charakteru stavby
a její problematice.
Zvolí se jeden z možných druhů průzkumů dopravy nebo jejich kombinace, kterým mohou být:
– shromáždění výsledků celostátních nebo jiných předchozích sčítání dopravy,
– průzkum intenzit dopravních proudů a jejich charakteristik (profilové sčítání),
– směrový průzkum pro zjištění intenzit dopravních vztahů mezi jednotlivými zdroji a cíli v rámci
vyšetřovaného území nebo v oblasti křižovatek,
– průzkum statické dopravy (parkování) se zaměřením na druh vozidel, jejich počet, místo, dobu, způsob
a četnost parkování, čas hledání vhodného místa apod.,
– zvláštní průzkum (např. zjišťování okamžitých, jízdních nebo cestovních rychlostí, pohyb vozidel
v dopravním proudu nebo na křižovatce, řízení dopravy, prošetření otázek stavebního charakteru,
např. rozhledy, směrové a výškové vedení PK, nehodovost apod.).
Způsob provedení profilového sčítání (manuální, automatický, speciální) a směrového sčítání (manuální nebo
speciální na křižovatkách – šetření dotazy u řidičů, sčítání identifikačními kartami, sčítání dopisnicemi, sčítání
pomocí identifikačních nálepek nebo kombinovaná či modelová metoda pro rozsáhlejší šetření) závisí na povaze
a účelu prováděného dopravního průzkumu. Požadavky na způsob dopravního průzkumu určí jeho
zadavatel/objednatel v zadávací dokumentaci.
7.5.3.3 Dopravní rozbory
Znát určitý obraz o dopravě je nutné pro přípravu rozsáhlejšího nebo složitějšího dopravního průzkumu. Za tímto
účelem zajistí zadavatel/objednatel předběžný rozbor dopravní situace s použitím existujících údajů, případně
doplněný o výsledky tzv. reprezentativních sčítání.
Vztahy a zákonitosti ve stávající dopravě určí zhotovitel dopravní studie rozborem údajů získaných dopravním
průzkumem. Výsledky rozborů poskytnou zejména intenzity dopravních proudů na mezikřižovatkových úsecích PK,
intenzity křižovatkových pohybů, jejich charakteristiky, údaje o dopravě v klidu a kapacitní informace, případně
posouzení stavebního stavu PK z hlediska bezpečnosti dopravy a ekonomiky provozu.
Dalším předmětem rozborů může být nehodovost zjištěna ze statistik dopravních nehod s vyhodnocením jejich příčin
(zejména ve vztahu k PK), následků a jejich finančního ohodnocení.
7.5.3.4 Dopravní prognóza
Základním výchozím údajem pro dopravní prognózu je návrhové období pro příslušnou PK nebo její část.
Pro silnice a dálnice určuje ČSN 73 6101 návrhové období 20 let po uvedení do provozu.
Pro ověření počtu pruhů stanoví ČSN 73 6101 návrhové období do 30 let po uvedení silnice nebo dálnice do provozu.
Pro místní komunikace se stanovuje dle ČSN 73 6110 návrhové období úměrně významu a rozsahu místní
komunikace, vychází se při tom z dostupných podkladů o rozvoji území v obci a vývoji automobilové dopravy
a zohlední se všechny známé rozvojové záměry a vývojové trendy na období cca 20 let po uvedení komunikace
do provozu.
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Návrh nových vozovek PK musí odpovídat návrhovému období podle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110:
– pro netuhé vozovky 25 let,
– pro tuhé vozovky s nevyztuženými cementobetonovými vrstvami 25 let,
– pro tuhé vozovky se spojitě vyztuženým cementobetonovým krytem 35 let.
Další skutečností, na kterou je třeba dbát pro určení cílového roku, je etapizace výstavby.
S přihlédnutím k uvedeným návrhovým obdobím a případné konzultaci se silničním správním úřadem určí zadavatel
dopravní studie letopočty (cílový a dílčí), ke kterým se prognóza dopravy vztáhne.
Pro určení výhledového objemu dopravy a její charakteristiky se použije:
– analogické metody, která přemísťovací vztahy vyjadřuje analogií z dnešních vztahů (součinitele růstu
dopravy),
– syntetické metody, která výhled určuje syntézou dílčích přemísťovacích vztahů hlavních motivů cest
(podle účelu, charakteru, kategorie přepravy apod.).
Jedná-li se o síť PK, je nutné přihlédnout vedle dopravní problematiky také k sociologickým a ekonomickým
faktorům (otázky zaměstnání, důchodů, sportu, kultury apod.).
Volbu vhodné metody prognózy, která zahrnuje zejména dopravní modelování studovaného prostoru, klasifikaci
komunikací, rozbor dopravy a její rozvoj, metodiku výpočtu zatížení komunikací a použití výpočetní techniky, určuje
zadavatel/objednatel dopravní studie v rámci přípravy zadání dopravní studie nebo je odsouhlasí v případě nabídky
uchazeče.

7.6

Dokumentace ke studii

Odděleně od studie zpracované dle čl. 7.2 nebo čl. 7.3 nebo čl. 7.4 nebo čl. 7.5 této kapitoly se, v případě potřeby,
vyhotoví „Dokumentace ke studii“, která je určena pro potřeby zadavatele/objednatele.
Do této dokumentace se zařadí veškeré dokumenty, které se týkají studie a jejího projednání, které jsou podstatné
pro zadavatele/objednatele a není vhodné je dokladovat jako součást studie.
V případě požadavku objednatele se do této dokumentace zařazují i předchozí průzkumy zajišťované objednatelem
(zpracované mimo vlastní studii).
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8

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ (DUR)

8.1

Všeobecně

8.1.1
K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby se připojuje dokumentace podle přílohy č. 1 vyhlášky
č. 503/2006 Sb. Dokumentace DUR se zpracovává v rozsahu a podrobnostech dle přílohy č. 4 k vyhlášce
č. 499/2006 Sb., dle SDS-PK, vždy s přihlédnutím k podmínkám v území a k charakteru stavby, v případě změn
staveb se přihlédne k jejich rozsahu a účinku.
Územní rozhodnutí může nahradit veřejnoprávní smlouva podle § 78 odst. (1) stavebního zákona (podmínky viz § 78a
zákona č. 183/2006 Sb. a § 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb.).
8.1.2
DUR navrhuje umístění stavby nebo změnu stavby a její vliv na změnu využití území, její základní technické
řešení a řeší vztah k okolí v souladu se záměry územního plánování v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, a jeho prováděcími vyhláškami.
8.1.3
DUR se zpracovává pouze pro jednu trasu, která je určena pro další sledování na základě vyhodnocení
možných variant předchozí studie a posouzení vlivu na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., případně jiným způsobem
(např. poloha PK je určena schválenou územně plánovací dokumentací).
8.1.4
Vedle umístění stavby PK s nároky na zábor pozemků navrhuje DUR účel stavby, základní parametry stavby,
nároky na její přípravu a realizaci včetně dopravních opatření. Podrobnost technického řešení musí umožnit stanovení
stavbou dotčených pozemků a výměr ploch pozemků nutných pro realizaci stavby.
8.1.5

Při technickém řešení musí DUR respektovat:
a) ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
b) ustanovení prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., zejména v ní uvedené obecné technické požadavky
na pozemní komunikace,
c) TKP,
d) další resortní předpisy (TP, VL apod.).

8.1.6

DUR slouží jako:
a) příloha k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo změny stavby,
b) ověření a upřesnění záměrů zadavatele/objednatele z hledisek dopravních, technických a ekonomických,
c) základní podklad pro vypracování dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby, je-li vydáno
příslušné územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

8.1.7
Rozsah a způsob zajištění dokumentace pro jmenovitou stavbu nebo její změnu určí zadavatel/objednatel
DUR na základě:
– stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek,
– ustanovení této směrnice,
– případných požadavků příslušného stavebního úřadu,
– stanoviska příslušného orgánu ŽP,
– charakteru, rozsahu a složitosti stavby,
– záměru podílet se na procesu zhotovení dokumentace (zaměření, průzkumy, ZE apod.).
8.1.8
Zhotovitel dokumentace musí vypracovat DUR v souladu se zadávací dokumentací, s jednoznačným
řešením, v podrobnostech odpovídajících účelu této dokumentace, s optimálním návrhem respektujícím územní,
dopravní, technická, ekonomická a estetická hlediska, ochranu ŽP a přírody a podmínky pro používání staveb
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
Při zpracování DUR je zhotovitel dokumentace povinen především:
– respektovat požadavky územního plánování (politika územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace),
– respektovat ochranná pásma a bezpečnostní pásma, případně služebnosti, jsou-li informace o nich
obvyklými postupy zjistitelné,
– respektovat podmínky závazných stanovisek EIA (jsou-li vydána),
– minimalizovat nároky na zábor pozemků, především ZPF a PUPFL,
– minimalizovat negativní vliv díla na životní prostředí,
– respektovat požadavky na udržitelné využívání přírodních zdrojů dle Nařízení EP a Rady (EU) 305/2011,
– dbát na ekonomičnost díla,
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– minimalizovat uzavírky komunikací a objížďky na nejkratší možnou dobu,
– zemní práce řešit s maximálním ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů,
– hospodařit s materiály získanými při výstavbě, opravách a údržbě, v případě staveb ŘSD ČR v souladu
s příslušným interním předpisem – viz příloha č. 9 (ŘSD/03),
– mostní objekty se navrhnou v souladu s Eurokódy, u změn staveb stanoví postup zadavatel/objednatel,
– v případě staveb ŘSD ČR na silniční mosty přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m zpracovat
návrh konstrukčního řešení (v konceptu) včetně technickoekonomického vyhodnocení nejméně ve dvou
variantách v souladu s příslušným interním příkazem – viz příloha č. 9 (ŘSD/01). Na základě vyhodnocení
předložených návrhů zadavatel/objednatel rozhodne o výsledné variantě, která bude v dokumentaci DUR
dopracována.
8.1.9
Přílohy dokumentace a ostatní dokumenty, které se předkládají veřejnosti, se vypracují tak, aby byly názorné
a pro veřejnost srozumitelné. Zadavatel/objednatel v zadávací dokumentaci určí, které přílohy se zhotoví podle
zvláštních požadavků. Mohou to být např. situace stavby zakreslené do leteckých fotografií, počítačová vizualizace,
perspektivní a axonometrické pohledy, fotomontáže, přehledné grafy, modely apod.
8.1.10 Záborový elaborát je samostatná dokumentace potřebná pro výkon inženýrské činnosti k ÚR, k získání
souhlasů s vynětím pozemků ze ZPF a vynětím PUPFL.
8.1.11 Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí je nutné, aby proběhl proces hodnocení vlivu stavby
na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Stanovisko nebo závěr zjišťovacího řízení jsou nezbytným
podkladem pro vydání územního rozhodnutí. Stavební zákon připouští, aby proces územního rozhodování probíhal
společně s procesem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí.
Dokumentace, zjišťující vliv staveb pozemních komunikací na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., je samostatnou
dokumentací.
Pro záměry (stavby) kategorie I dle přílohy č. 1 zákona, které podléhají posouzení vlivu na ŽP vždy, se zpracovává
a orgánu ŽP předkládá oznámení záměru, na jehož základě příslušný úřad ŽP ve zjišťovacím řízení upřesní, které
informace je vhodné uvést do dokumentace vlivu stavby na ŽP. Zpracování dokumentace vlivu na ŽP zajistí
objednatel v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.
Pro záměry (stavby) kategorie II dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., které podléhají posouzení vlivů na ŽP,
se zpracovává oznámení záměru, na jehož základě příslušný úřad ŽP ve zjišťovacím řízení posoudí, zda záměr může
mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Je-li výsledkem takového
posouzení zjištění, že záměr má být dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., zajistí zadavatel/objednatel
zpracování dokumentace vlivu stavby na ŽP v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.

8.2

Podklady pro vypracování DUR

8.2.1

Podklady pro vypracování DUR zajišťované zadavatelem/objednatelem

Podklady, které zajišťuje zadavatel/objednatel a jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, předá zadavatel/objednatel
vybranému zhotoviteli dokumentace ve lhůtě uvedené v zadávací dokumentaci a/nebo ve smluvních dokumentech.
Jedná se o podklady, které má zadavatel/objednatel k dispozici nebo je zajistí před zadáním zakázky, případně
je obstará v průběhu zhotovení dokumentace.

8.2.2

Podklady pro vypracování DUR zajišťované zhotovitelem dokumentace

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

8.3

Obsah a rozsah DUR

8.3.1
DUR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., obecně závaznými právními a technickými předpisy, souvisejícími směrnicemi a dle podmínek
a požadavků zadavatele/objednatele.

8.3.2
A.
B.
C.
D.

Základní členění DUR
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
SITUAČNÍ VÝKRESY
DOKUMENTACE OBJEKTŮ

K DUR se přikládá:
DOKLADOVÁ ČÁST
SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE
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8.3.3 Obsah a rozsah jednotlivých částí DUR
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby – podle zadávací dokumentace
b) místo stavby
– adresa,
– katastrální území,
– parcelní čísla pozemků,
– adresa a čísla popisná (u budov),
– označení pozemní komunikace.
c) předmět dokumentace
– nová stavba nebo změna dokončené stavby,
– trvalá nebo dočasná stavba,
– účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o žadateli
a) fyzická osoba
– jméno, příjmení,
– místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) fyzická osoba podnikající (pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností)
– jméno, příjmení,
– identifikační číslo osoby (IČO),
– místo podnikání.
c) právnická osoba
– obchodní firma nebo název,
– název organizační složky,
– identifikační číslo osoby (IČO),
– adresa sídla.
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) Zpracovatel dokumentace
v případě fyzické osoby podnikající:
– jméno, příjmení,
– obchodní firma,
– IČ osoby (bylo-li přiděleno),
– místo podnikání.
nebo v případě právnické osoby:
– obchodní firma nebo název,
– IČ osoby (bylo-li přiděleno),
– adresa sídla.
b) Hlavní projektant (hlavní inženýr projektu)
– jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných
nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho
autorizace.
c) Projektanti jednotlivých částí dokumentace
– jména a příjmení projektantů včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo
registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich
autorizace.
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d) Jména a příjmení projektantů či ověřovatelů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním
podle zvláštních předpisů1).
A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích
– seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory
po jejich dokončení do vlastnictví, a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické
infrastruktury, oplocení apod.) na základě smluv či jiných právních dokumentů.
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad:
− odděleně se uvažují ucelené stavebně-technické části a technologické vybavení, tj. stavební objekty
a provozní soubory,
− stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem,
− stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich
charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby,
− podle povahy stavby je možné a podle příslušnosti speciálních stavebních úřadů je vhodné vytvořit
samostatnou skupinu stavebních objektů, případně podobjektů, a samostatnou skupinu provozních
souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stavebním objektům, případně podobjektům.
Pro řazení a číslování se použije následující základní členění:
Číselná
řada
000

Skupina objektů

Poznámka

Objekty přípravy
staveniště

100

Objekty pozemních
komunikací (včetně
propustků)

200

Mostní objekty a zdi

300

Vodohospodářské
objekty

400

Elektro a sdělovací
objekty

500

Objekty trubních
vedení
Objekty podzemních
staveb

Bourací práce, případně další objekty obsahující rozsáhlé pomocné
práce spojené s přípravou staveniště nebo zhotovovacích prací,
např. protihluková opatření při stavebních pracích, trhací práce
při přípravě staveniště, stavební jámy apod.
Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky a všechny další
objekty pozemní komunikace dotčené nebo vyvolané stavbou předmětné
pozemní komunikace, tj. dálnice, silnice, místní komunikace, účelové
komunikace, samostatné cyklistické stezky apod. Do této skupiny
objektů se dále zařadí součásti pozemní komunikace (s výjimkou těch,
které jsou obsaženy v samostatných řadách, např. mosty a tunely)
a vybavení pozemní komunikace, tj. zejména dopravní značky, světelné
signály, propustky, únikové zóny, protihlukové valy, clony proti oslnění
apod. Samostatnými objekty pozemní komunikace mohou také být
objížďky a dopravní opatření a zesilování existujících pozemních
komunikací pro odkloněnou veřejnou dopravu a staveništní dopravu,
případně odstranění následků těchto doprav provedené po ukončení
stavby. Do této skupiny se zahrnou i objekty údržbového příslušenství.
Všechny druhy mostních objektů (kromě propustků), opěrné a zárubní
zdi.
Je-li součástí mostního objektu technologické zařízení, dokumentuje
se jako provozní soubor.
Zejména objekty odvodnění pozemní komunikace – kanalizace, dešťové
usazovací nádrže, úpravy nebo výstavba vodních toků, vodních nádrží,
retenčních nádrží a závlahových zařízení, vodovodů a studní.
Objekty úprav nebo výstavby nadzemních a podzemních silnoproudých
a slaboproudých vedení, osvětlení, systémů zabezpečení nebo řízení
dopravního provozu apod.
Úpravy nebo výstavba plynovodů, parovodů, produktovodů a jiných
vedení.
Tunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a parkoviště a další
podzemní zařízení. Tyto typy speciálních objektů vyžadují s ohledem
na jejich složitost další členění na podobjekty, které se označí dalším
dvojčíslím za pomlčkou za základním číslem objektu (např. 600-08).
Všechny objekty, které spadají pod kompetenci drážního úřadu.

600

660

1)

Objekty drah

Například zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
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Číselná
řada
700

Skupina objektů

Poznámka

Objekty pozemních
staveb

800

Objekty úpravy
území

900

Volná řada objektů

Objekty pozemního stavitelství, které jsou součástí nebo příslušenstvím
pozemní komunikace nebo slouží motoristům, případně jsou vyvolány
stavbou pozemní komunikace. Patří sem zejména budovy a jejich
příslušenství na odpočívkách, cestmistrovství, celnice a objekty policie.
Do řady 700 se zařadí také protihlukové clony, kromě valů, protihlukové
stavební úpravy budov a trvalé oplocení cizích pozemků. K příslušným
budovám nebo skupinám určitého zařízení se přiřadí odpovídající
provozní soubory a související objekty ostatních druhů, které kompletují
zařízení.
Objekty rekultivací a vegetačních úprav včetně odhumusování,
ohumusování, výsadby rostlin a dřevin a úprav ploch po výstavbě,
dočasné a trvalé oplocení pozemní komunikace.
Druh objektů, který není možné nebo vhodné zařadit do předcházejících
řad.

Vhodnost řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na povaze stavby, důležitosti
objektů z hlediska celé stavby a dalších okolnostech. Jestliže je to potřebné z evidenčních důvodů, lze před
označením řady objektů předřadit další číselné označení (např. jedná-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede
se číslo stavby).
V případě staveb ve správě ŘSD ČR je podrobné členění jednotlivých stavebních objektů v rámci příslušných
číselných řad stanoveno interním předpisem – viz příloha č. 9 (ŘSD/08).
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby
s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování včetně informace
o vydané územně plánovací dokumentaci,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů,
e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,
f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření včetně doporučení a požadavků pro další stupeň PD
− geotechnický průzkum,
− inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení trasy nebo její varianty,
− posouzení technické realizovatelnosti pozemní komunikace včetně posouzení staveniště mostních
objektů s případným doporučením optimálního vedení trasy,
− vyhledávací průzkum materiálových nalezišť – zemníků – pro ověření množství a vlastností sypaniny,
− korozní průzkum, případně základní průzkum,
− průzkum ložisek nerostů,
− pedologický průzkum,
− stavebně-historický průzkum.
V případě staveb ŘSD ČR se dále rozšíří o:
− architektonický průzkum,
− urbanistický průzkum,
− biologický průzkum,
− dendrologický průzkum,
− hydrogeologický průzkum s vyhodnocením seizmicity území a účinku poddolování,
− geodetické podklady pro projekt,

47/226

Část II – Dokumentace staveb pozemních komunikací
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

−
−
−
−
−
−

diagnostický průzkum konstrukcí,
průzkum staveb v zóně ovlivnění (velké zemní práce, trhací práce, tunelové stavby),
dopravní studie nebo dopravně inženýrské údaje (zdroje údajů, současné a výhledové intenzity,
kapacitní posouzení),
hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech,
klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti),
doporučení pro geotechnický monitoring.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů2) – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné
území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní
pásma apod.,
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
specifikace lokalit, podmínky a omezení pro další přípravu a realizaci stavby v případě:
−

záplavových území včetně realizovaných protipovodňových opatření,

−

sesuvných území a území s mapovanými svahovými nestabilitami,

−

poddolovaných území,

−

seizmicky aktivních oblastí,

−

ložisek nerostných surovin,

−

oblastí s možností výskytu archeologických nálezů,

−

v historii prováděné činnosti v území (poddolování, těžba, skládky atp.),

−

apod.,

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
−

specifikace lokalit,

−

podmínky a požadavky pro realizaci,

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)
−

seznam dotčených katastrálních území,

−

plocha celkového trvalého záboru,

−

plocha celkového dočasného záboru do 1 roku,

−

plocha celkového dočasného záboru nad 1 rok,

−

plocha celkového trvalého záboru dle katastrálních území se samostatným vyčíslením ploch záborů ZPF
a PUPFL,

−

plocha celkového dočasného záboru do 1 roku dle katastrálních území se samostatným vyčíslením ploch
záborů ZPF a PUPFL,

−

plocha celkového dočasného záboru nad 1 rok dle katastrálních území se samostatným vyčíslením ploch
záborů ZPF a PUPFL,

l) územně-technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)
−

přístupy na staveniště z veřejných komunikací,

−

přístupy na pozemky v okolí stavby,

−

napojení stavby na technickou infrastrukturu,

−

bezbariérový přístup k navrhované stavbě,

−

apod.,

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

2)

−

etapizace výstavby,

−

podmiňující a omezující faktory,

Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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−

koordinace se stavbami jiných investorů,

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,
p) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně-technického, případně stavebně-historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných
předpisů a norem,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů,
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů3) – kulturní památka apod.,
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
h) základní technické parametry stavby – návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy,
technologie a zařízení apod.,
i) základní předpoklady výstavby – etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, realizaci, dokončení stavby
a předání stavby do užívání,
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu
k dokončení a užívání stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,
− vazba na územně plánovací dokumentaci,
− soulad s územně plánovací dokumentací,
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
− části stavby, které jsou předmětem řešení (např. trasa, mosty, portály tunelů, galerie),
− zásady řešení.
B.2.3 Celkové stavebně-technické řešení
a) popis celkové koncepce stavebně-technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech,
b) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,
c) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení
veřejné komunikační sítě.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
− zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
− splnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
− základní požadavky na bezpečnost,
− seznam základních legislativních předpisů k zajištění BOZP a PO na staveništi.

3)

Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů
Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní charakteristiky:
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení.
B.2.6.1 Objekty přípravy staveniště
− stručný technický popis jednotlivých objektů.
B.2.6.2 Objekty pozemních komunikací a jejich součásti
− stručný technický popis jednotlivých objektů:
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:
− kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání,
− parametry a zdůvodnění trasy,
− návrh zemního tělesa včetně výpočtu stability svahů násypů i zářezů, výpočtu sedání
v trase i v přechodových oblastech (v přechodových oblastech v případě, že je tento
výpočet ČSN 73 6244 vyžadován) a jeho předpokládaný časový průběh, výpočty
vyztužení zemního tělesa (je-li navrženo), použití druhotných materiálů, výsledky
bilance zemních prací,
− vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch,
− křižovatky – stručné zdůvodnění, umístění, druh a vzor v souladu s ČSN 73 6102,
kapacitní posouzení, organizace provozu, rozhledové poměry,
− navržená bezpečnostní zařízení a opatření,
− vybavení a příslušenství PK, obslužná zařízení (nejsou-li samostatnými objekty), ostatní
vybavení,
− omezující podmínky.
B.2.6.3 Mostní objekty a zdi
− stručný technický popis jednotlivých objektů:
a) výčet objektů a zdí,
b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky,
šířky, průjezdní a průchozí prostory:
− základní technické řešení a vybavení,
− druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,
− postup a technologie výstavby,
− omezující podmínky.
B.2.6.4 Vodohospodářské objekty
− stručný technický popis jednotlivých objektů - stavebně-technické řešení odvodnění, jeho
charakteristiky a rozsah (u trubních vedení s uvedením orientační délky objektu a profilu
potrubí, usazovacích a retenčních nádrží s uvedením objemu nádrže).
B.2.6.5 Elektro a sdělovací objekty
− stručný technický popis jednotlivých objektů.
B.2.6.6 Objekty trubních vedení
− stručný technický popis jednotlivých objektů.
B.2.6.7 Objekty podzemních staveb
− stručný technický popis jednotlivých objektů v souladu s ustanoveními příslušných článků
přílohy č. 5 této směrnice, především:
a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),
b) technologické vybavení tunelu,
c) navržená technologie výstavby,
d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti..
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B.2.6.8 Objekty drah
− stručný technický popis jednotlivých objektů.
B.2.6.9 Objekty pozemních staveb
− stručný technický popis jednotlivých objektů,
− v případě objektu SSÚD (pokud je součástí dokumentace stavby PK) se v rámci tohoto objektu
zpracuje kompletní dokumentace DUR ve struktuře a v souladu s požadavky vyhlášky
č. 499/2006 Sb.,
− v případě objektů PHS bude součástí technického popisu seznam PHS, jejich umístění, rozsah,
výška a základní charakteristiky konstrukce (materiál, způsob kotvení, umístění a konstrukční
řešení únikových otvorů).
B.2.6.10 Objekty úpravy území
− stručný technický popis jednotlivých objektů.
B.2.6.11 Ostatní objekty
− stručný technický popis jednotlivých objektů včetně zdůvodnění navrženého řešení s ohledem
na jejich charakter, rozsah a funkci ve stavbě.
B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů
− zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
− posouzení technických podmínek požární ochrany
a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů,
b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,
c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení
požadavků pro provedení stavby,
d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti
provedení zásahu jednotek požární ochrany.
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
− kritéria tepelně-technického hodnocení.
B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí
− zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.),
− zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.
B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
a)
popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami
se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b)
napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c)
doprava v klidu,
d)
pěší a cyklistické stezky.
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
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b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, základní
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení,
bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí
se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
− splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
f) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
Pozn.: V případě většího rozsahu příloh, především grafických, je možné tuto kapitolu řešit formou samostatné přílohy k Souhrnné
technické zprávě – v Souhrnné technické zprávě bude uveden pouze odkaz na přílohu.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Technická zpráva – musí obsahovat zejména:
a) popis hydrologických poměrů v místě stavby,
b) seznam všech ochranných pásem vodních zdrojů a ekologicky chráněných území,
c) zdůvodnění návrhu technického řešení odvodnění PK a jeho rozsah,
d) podrobný popis toho, jak je nakládáno s vodami z odvodnění PK z hlediska znečistění z běžného provozu
a z hlediska ochrany při havarijních stavech na PK,
e) u všech recipientů srovnání průtoků z odvodnění s povodňovými průtoky a s průtokem Qprům.,
v odůvodněných případech se vypracuje návrh retencí a jejich vliv na tok,
f) základní hydrotechnické výpočty týkající se návrhu odvodnění PK včetně předběžného vyhodnocení
zhoršení kvality vody v recipientu vlivem odváděných vod z komunikací (metodika a způsoby výpočtu
jsou uvedeny v TP 83),
g) základní parametry odvodnění – stanovení délek a profilů.
Výkresová část:
a) Situace – užije se přehledná situace návrhu PK, do které se v zájmovém území přehledným způsobem
stavby vyznačí všechny vodohospodářsky významné cizí stavby (nádrže, vodojemy, studny apod.),
ochranná pásma vodních zdrojů a poloha těchto zdrojů včetně přívodních potrubí, ochranná pásma
všech ekologicky chráněných území, rozsah meliorovaných pozemků, úseky PK, z nichž voda odtéká
do shodného recipientu s označením místa výusti, způsob odvodnění ve výše uvedeném úseku
(kanalizace, příkopy apod.), zákres polohy všech zařízení pro čistění vody, pro snížení špiček odtoku
(retence) a pro havarijní zabezpečení PK (norné stěny apod.), pro každý recipient se uvede srovnávací
tabulka průtoků z odvodnění s povodňovými průtoky, s průtokem Q prům a Q355 v recipientu, případně
s návrhem snížení špičky odtoku retencí, pro každý recipient se uvede srovnávací tabulka předběžného
vyhodnocení změny kvality vody v recipientu vlivem odváděných vod z komunikací, pokud toto již není
součástí související dokumentace.
b) Ostatní výkresy – přikládají se zjednodušené výkresové přílohy objektů odvodnění PK, například
přehledné podélné profily, vyústění do recipientu, funkční schéma dešťové usazovací nádrže (DUN)
apod.
Pozn.: V případě většího rozsahu příloh, především grafických, je možné tuto kapitolu řešit formou samostatné přílohy k Souhrnné
technické zprávě – v Souhrnné technické zprávě bude uveden pouze odkaz na přílohu.
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY
Poznámka: Měřítka výkresů jsou uváděna jako limitní.
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
a) měřítko 1 : 5 000 až 1 : 25 000 (u liniových staveb kratších než 1 000 m měřítko 1 : 5 000),
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní
památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) maximální výška stavby,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m) maximální dočasné a trvalé zábory,
n) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace
a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
V případě staveb ŘSD ČR se dále doplní:
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
p) vyznačení všech sond dosud provedených geotechnických/inženýrskogeologických průzkumů včetně
archivních,
q) zákres zóny ovlivnění dle předběžného geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu.
Poznámka: V případech, kdy soutisk hranic pozemků a parcelních čísel a stávajícího polohopisu a výškopisu způsobí
nepřehlednost koordinační situace, je přípustné vyhotovit koordinační situace ve dvou verzích, tj. na podkladu katastrální
mapy (hranice pozemků, parcelní čísla) a na pokladu zaměření (polohopisu a výškopisu). Vždy však musí být součástí
dokumentace obě verze.

C.4 SPECIÁLNÍ VÝKRESY
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů,
technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření včetně
bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
a prvků životního prostředí – soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability,
významné krajinné prvky, chráněná území apod. Výkresy umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území,
vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím.
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D.1 STAVEBNÍ ČÁST
Pro každý stavební objekt nebo skupinu objektů shodného charakteru se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení
a označení jednotlivých objektů se provede podle části A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická
zařízení.
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Pro každý objekt se zpracuje:
a)

Technická zpráva – identifikační údaje objektu, včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu
koncepce řešení, popis současného stavu, navrhované řešení se zdůvodněním a návrhem typu objektu,
hlavních technických parametrů včetně plošných a prostorových nároků na jeho umístění a zabudování,
zásadní stavebně-montážní postupy apod.,

b) Výkresová dokumentace – výkresy a schémata, návrh řešení jednotlivých objektů, se zakreslením
současného a navrhovaného stavu, popř. mezistavů a jejich přehledného grafického rozlišení.
D.1.1 Objekty pozemních komunikací
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,
c) vyhodnocení průzkumů a podkladů včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje,
geotechnický/inženýrskogeologický průzkum apod.,
d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,
e) návrh zpevněných ploch,
f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,
g) zásady návrhu dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní
informace a dopravní telematiku,
h) vazba na případné technologické vybavení.
2. Výkresy
a) Situace pozemní komunikace
Situační výkresy v měřítku 1 : 500 až 1 : 2 000 (pokud je žádoucí je vydávat, např. z důvodu
nepřehlednosti koordinačního situačního výkresu) včetně zákresu vrtů/sond dosavadní
geotechnické/inženýrskogeologické prozkoumanosti, jsou-li údaje o těchto vrtech/sondách a jejich poloze
k dispozici, zákresů dílčích inženýrských objektů (např. mosty, zdi, propustky apod.).
b) Podélný profil
Vypracuje se zpravidla v délkovém měřítku situace PK a výškovém měřítku s desetinásobným převýšením.
Obvykle se volí měřítko 1 : 1 000/100 nebo 1 : 2 000/200. Pro jednoduchá technická řešení je možno
použít měřítko 1 : 5 000/500.
c)

Vzorové příčné řezy
Vykreslí se charakteristické, případně odlišné úseky PK (zářez, výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů,
větve křižovatek) v měřítku 1 : 50 nebo 1 :100 s ohledem na šířku silniční koruny a místní podmínky.
Uvede se návrh typu vozovky PK.

d) Charakteristické příčné řezy
Budou zpracovány v charakteristických místech stavby v rozsahu, který umožní určit plochu pozemků
potřebných pro stavbu a zdokumentuje návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubky
založení navrhované stavby a staveb stávajících. Maximální vzdálenost charakteristických příčných řezů
ve výkresu příčných řezů nesmí překročit 100 m (pozn.: po dohodě se zadavatelem/objednatelem lze
v odůvodněných případech tuto maximální vzdálenost upravit v závislosti na charakteru projektu).
Do příčných řezů se schematicky zakreslí poloha stávajících i nově navrhovaných inženýrských sítí.
e)

Schematické řešení křižovatek
Složitější křižovatky, jejichž podrobnější zákres do situace PK by byl nepřehledný, se vykreslí
na samostatných výkresech v měřítku situace PK nebo menším. V případě, že je potřebné ověřit sklonové
poměry větví křižovatky (složitý tvar křižovatky nebo nepříznivé terénní podmínky), vypracují
se zjednodušené podélné profily kritických větví.
Jednoduché křižovatky MK a účelových komunikací, sjezdy a samostatné sjezdy (připojení sousedních
nemovitostí) je nutné vždy vykreslit v situaci stavby, v případě nepříznivých výškových poměrů doplnit
zjednodušeným podélným profilem.
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f)

Schematické výkresy obslužných zařízení
Zpracují se v případech, jestliže jsou součástí objektu PK a s ohledem na jejich charakter je jejich
zobrazení ve výše uvedených přílohách nedostatečné z hlediska umístění stavby. Jedná se o zastávky
linkové osobní dopravy, parkoviště a jiné dopravní plochy a odpočívky. Výkresy musí zobrazovat
stavebně-technické řešení a definovat jednoznačné požadavky z hlediska umístění zařízení, především
požadavky na trvalé a dočasné zábory. Měřítko volí projektant s přihlédnutím k povaze zařízení.

g) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a dopravní
telematiku.
V rozsahu nezbytném pro umístění stavby se tato zařízení zakreslí do situace PK, případně se vypracují
samostatné výkresy v měřítku situace PK nebo jiném měřítku.
h) Projektová dokumentace nového objektu pozemní komunikace nebo rozšíření stávajícího objektu pozemní
komunikace, který má být umístěn na území památkové rezervace, památkové zóny nebo ochranného
pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo
památkové zóny se doplní o pohledy nebo zákresy objektu pozemní komunikace do fotografií a vizualizaci.
Poznámka: U jednoduchých staveb a staveb malého rozsahu je přípustné vzorové příčné řezy a charakteristické příčné
řezy sloučit do jedné přílohy Vzorové příčné řezy.

D.1.2. Mostní objekty a zdi
1. Technická zpráva
1.1. Identifikační údaje mostu
a) stavba a objekt číslo,
b) název mostu,
c) evidenční číslo mostu,
d) katastrální území, obec, kraj,
e) údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
f) pozemní komunikace – návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace,
evidenční číslo,
g) bod křížení – všechna křížení na délce mostu),
h) staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy,
i) staničení přemosťované překážky – plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.,
j) úhel křížení – všech překážek,
k) volná výška – podjezdu, podchodu, plavební výška.
1.2. Základní údaje o mostu
a) charakteristika mostu,
b) základní parametry mostu
– délka přemostění (minimální hodnota),
– šířka mostu,
– výška mostu nad terénem.
c) orientační parametry mostu
– v případě potřeby se uvedou další parametry mostu (orientačního charakteru).
1.3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění
a) návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu
a požadavky – podklady na jeho řešení,
b) charakter přemosťované překážky – převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.,
c) územní podmínky,
d) geotechnické/inženýrskogeologické podmínky.
1.4. Technické řešení mostu
a) základní popis konstrukce mostu,
b) vybavení mostu,
c) cizí zařízení na mostě.
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1.5. Výstavba mostu
a) postup a technologie stavby mostu a specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby,
b) související (dotčené) objekty stavby,
c) vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.).
1.6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů
1.7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace
2. Výkresy
a) situace mostního objektu v měřítku 1 : 500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty stavby
pozemní komunikace včetně jejich ochranných pásem, zvláštních omezení a úprav pro osoby
s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
b) půdorys v měřítku 1 : 100 nebo u velkých mostů nad 100 m délky v měřítku 1 : 250 nebo 1 : 500,
c) podélný řez v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 250 nebo 1 : 500 nebo u směrově rozdělených komunikací
oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem terénu, křižujících vodotečí a komunikací včetně
zakreslení průjezdných a průchozích prostorů, plavebních profilů a mostem vzduté hladiny,
povodňových hladin – zpravidla Q100, hladiny návrhového průtoku, směrových a sklonových
poměrů, rozhraní zemin pokryvných útvarů a skalního podloží,
d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli v měřítku 1 : 50 nebo 1 : 100,
e) projektová dokumentace velkých mostů, mostů, které se umísťují na území památkové rezervace,
památkové zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou kulturní památkou,
se doplní o pohledy nebo zákresy mostu do fotografií a vizualizaci.
Podrobnost zpracování mostního objektu ve výkresových přílohách:
– navržený způsob založení – plošné nebo hlubinné, ve svahovaných nebo pažených jamách,
v případě hlubinného založení s uvedením předpokládané délky založení,
– určení materiálu, tvaru a dimenzí nosné konstrukce s okótováním základních rozměrů průřezu (šířka
a výška),
– zakreslení průjezdných a průchozích prostorů a plavebních profilů včetně rezerv (s uvedením
minimální vzdálenosti mezi tímto prostorem a spodní hranou posuzované konstrukce, pokud je tato
vzdálenost menší než 0,5 m), popis volných prostorů v mostních polích, návrhové a povodňové
hladiny ve smyslu ČSN 73 6201,
– popis ložisek nebo kloubů a mostních dilatačních závěrů,
– svodidla (včetně požadované úrovně zadržení), mostní zábradlí, tlumiče nárazu,
– zobrazení a popis koncepce systému odvodnění vozovky na mostě včetně odvedení odpadních vod
od mostního objektu nebo napojení na objekty odvodnění komunikace,
– zobrazení a popis revizních zařízení (revizní lávky, přístupy do komor atd.),
– umístění a popis veřejného osvětlení,
– zobrazení a popis cizích zařízení na mostě,
– zobrazení a popis převáděných inženýrských sítí včetně způsobu převádění,
– zobrazení protihlukové stěny včetně uvedení její výšky.
D.1.3 Vodohospodářské objekty
Vodohospodářské řešení je obvykle vydáváno v samostatné příloze DUR „Celkové vodohospodářské řešení“
– viz výše příloha B.9 DUR.
Vyžaduje-li to charakter stavby, doplní se v této části Celkové vodohospodářské řešení o zjednodušené
výkresové přílohy objektů odvodnění PK, například přehledné podélné profily, vyústění do recipientu,
funkční schéma dešťové usazovací nádrže (DUN) a podobně.
V případech, kdy se Celkové vodohospodářské řešení nezpracovává (např. jednoduché stavby), vypracuje se:
1) Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) popis hydrologických poměrů v místě stavby,
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c)

seznam všech ochranných pásem vodních zdrojů a ekologicky chráněných území,

d) zdůvodnění návrhu technického řešení odvodnění PK a jeho rozsah,
e)

podrobný popis, jak je nakládáno s vodami z odvodnění PK z hlediska znečistění z běžného provozu
a z hlediska ochrany při havarijních stavech na PK,

f)

u všech recipientů srovnání průtoků z odvodnění s povodňovými průtoky a s průtokem Qprům.
V odůvodněných případech se vypracuje návrh retencí a jejich vliv na tok,

g) základní hydrotechnické výpočty týkající se návrhu odvodnění PK včetně předběžného vyhodnocení
zhoršení kvality vody v recipientu vlivem odváděných vod z komunikací,
h) základní parametry odvodnění – stanovení délek a profilů.
2) Výkresy
a) situace s vyznačením a zvýrazněním všech vodohospodářsky významných cizích staveb (nádrže,
vodojemy, studny apod.), ochranných pásem vodních zdrojů a polohy těchto zdrojů včetně
přívodních potrubí, ochranných pásem všech ekologicky chráněných území, rozsahu meliorovaných
pozemků, úseků PK, z nichž voda odtéká do shodného recipientu s označením místa výusti a způsobu
odvodnění ve výše uvedeném úseku (kanalizace, příkopy apod.), polohy všech zařízení pro čistění
vody, pro snížení špiček odtoku (retence) a pro havarijní zabezpečení PK (norné stěny apod.),
b) další výkresy podstatné pro umístění stavby (např. přehledné podélné profily, charakteristický řez
atd.).
D.1.4

Elektro a sdělovací objekty
V technické zprávě se uvedou identifikační údaje objektu včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci
objektu a stručný popis zásad koncepce návrhu jednotlivých stavebních objektů.
Objekty se vyznačí v situačním výkresu, a to v rozsahu a podrobnostech potřebných pro stanovení záboru
(trvalého, dočasného, věcných břemen) s přesností nutnou pro určení soupisu dotčených parcel.

D.1.5 Objekty trubních vedení
V technické zprávě se uvedou identifikační údaje objektu včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci
objektu a stručný popis zásad koncepce návrhu jednotlivých stavebních objektů.
Objekty se vyznačí v situačním výkresu, a to v rozsahu a podrobnostech potřebných pro stanovení záboru
(trvalého, dočasného, věcných břemen) s přesností nutnou pro určení soupisu dotčených parcel.
D.1.6 Objekty podzemních staveb
Technické zprávy i výkresy musí být zpracovány v souladu s členěním objektu na podobjekty a s ohledem na obsah
a rozsah jejich technického řešení (viz část A.2 a zásady uvedené v příloze č. 5).

1. Technická zpráva
a) identifikační údaje včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu, záborový elaborát včetně
potřeb pro ZS (plochy, příjezdy, přípojky, přeložky), požadavky na věcná břemena – služebnost,
b) zdůvodnění základní koncepce vedení trasy a tunelové stavby včetně variant,
c) členění dokumentace na jednotlivé objekty, podobjekty a provozní soubory – zůstává platné
i v dalších stupních dokumentace,
d) komplexní vyhodnocení předběžného geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu pro účely
volby tunelovací metody, postupů výstavby, návrhu technického řešení hloubených a ražených úseků
tunelů, zajištění stability stavebních jam a dalších souvisejících geotechnických konstrukcí
s doporučením pro jednotlivé fáze projektování a realizace díla,
e) popis technického řešení stavebních objektů a podobjektů včetně návrhu technologie výstavby,
rozsahu hloubených a ražených úseků tunelů, způsobu zajištění stability stavebních jam, stability
výrubu a konstrukcí souvisejících (objekty PTO, portálové stěny apod.),
f) uvedení okrajových podmínek a předpokladů, za kterých bylo technické řešení navrženo,
g) v případě použití observační metody popis parametrů technického řešení, které mohou být
na základě výsledků podrobného geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu a vyššího
stupně rozpracování dokumentace v dalším stupni upřesněny nebo změněny (např. poloha ražených

57/226

Část II – Dokumentace staveb pozemních komunikací
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

h)

i)
j)

k)

l)

m)
n)
o)
p)
q)

r)
s)

portálů, optimalizace rozsahu a způsobu zajištění stavebních jam, dimenzí ostění, tvaru příčného
řezu tunelu apod.),
uvedení požadavků na projekt GTM, polohu měřických profilů a typy sledování a měření s ohledem
na konkrétně navržené technické řešení nosných konstrukcí a předpokládané chování horninového
masivu při výstavbě s cílem ověření předpokladů projektu, za kterých je technické řešení navrženo
a zajištění přístupů na pozemky,
stanovení požadavků na vodotěsnost díla dle způsobu jeho využití a dle zastiženého geologického
a hydrogeologického prostředí,
popis technického vybavení tunelu včetně vazby na přilehlé úseky trasy, stanovení způsobu napájení,
způsobu větrání, řízení dopravy a technického vybavení tunelu (EPS atd.), popis operátorského
pracoviště a dispečinku,
definování požadavku na služební a servisní plochy u PTO (pro stavební a zimní údržbu), vlastní
PTO (umisťuje se přednostně vpravo ve směru jízdy, zpravidla před portálem), zásahové plochy IZS
– po dohodě všech dotčených složek mohou být společné s plochami pro údržbu, Policii ČR
pro řešení přestupků (např. odstavení porouchaných nákladních vozidel) a plochu pro nouzové
přistání helikoptéry. V případě sdružených ploch se uvede celková výměra ploch a výměra nástupní
plochy IZS.
vyhodnocení závěrů předběžných statických výpočtů průkazu dimenzí primárního a sekundárního
ostění tunelu, průkazu dimenzí hloubených úseků tunelů, stabilitní výpočty zajištění stavebních jam
pro potvrzení jejich rozsahu s ohledem na zábory pozemků,
riziková analýza pro provozování tunelu a její závěry,
riziková analýza pro ražbu tunelu podle požadavků vyhlášky č. 55/1996 Sb.,
soupis všech doprovodných dokumentací,
koncepce organizace výstavby (včetně dopravních opatření pro stavbu, ploch ZS a příjezdů
na stavbu, zdrojů energie, ochrany stavby proti povodním),
přehled průzkumů, které je nutno zpracovat pro další stupeň dokumentace včetně doporučení jejich
obsahu a rozsahu s ohledem na navržené technické řešení, úroveň znalostí o horninovém masivu
a prognózy jeho chování při výstavbě,
zajištění ochrany životního prostředí (včetně uložení rubaniny a likvidace odpadů a vod apod.),
popis jednotlivých technických provozních souborů.

2. Výkresy
a) přehledná situace v měřítku 1 : 5 000 (1 : 2 000),
b) koordinační situace se zakreslením rozhraní mezi jednotlivými stavebními objekty v měřítku
1 : 1 000 (včetně zakreslení všech zón, hranice dočasných a trvalých záborů pozemků, hrany
stavebních jam a předzářezů, ploch zařízení staveniště včetně příjezdových staveništních
komunikací, trvalých příjezdových komunikací a nástupních ploch IZS, ploch pro odstavení
porouchaných vozidel, ploch pro údržbu tunelu, ploch pro nouzové přistání helikoptéry, vedení
všech tras technické infrastruktury (včetně provizorních pro zařízení staveniště),
c) vzorové příčné řezy navržených typů konstrukcí se základním dispozičním řešením (průjezdný
průřez, vozovka, chodníky, situování kabelovodů, požárního vodovodu, tunelové kanalizace apod.)
v měřítku 1 : 100,
d) podélné profily se zobrazením pro návrh technického řešení relevantních výsledků
geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu (rozhraní vrstev, situování očekávaných
tektonických poruch apod.), geotechnických parametrů horninového masivu a navrženého
technologického postupu výstavby v měřítku 1 : 2 000 nebo větším (s ohledem na délku tunelu),
e) charakteristické příčné řezy s geotechnickými/inženýrskogeologickými údaji korespondujícími
s údaji uvedenými v podélném řezu se zakreslením objektů a ochranných zón v měřítku 1 : 200;
příčné řezy s geotechnickými/inženýrskogeologickými údaji v místě stavebních jam a předzářezů
se zakreslením způsobu zajištění stability svahů/stěn stavební jámy a hranice záboru pozemků,
f) výkresy ostatních stavebních objektů v měřítku 1 : 100,
g) schéma technologie výstavby,
h) schémata technologického vybavení tunelů,
i) vizualizace portálových úseků (nebo zákresy do fotografií),
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j)
k)

geotechnický monitoring, návrh vzdálenosti měřických profilů, sledované veličiny,
základní koordinační schéma technického vybavení tunelu.

3. Statická část
a) výpočty stability svahů stavebních jam, pažení stavebních jam apod.,
b) zjednodušený výpočet průkazu dimenzí primárního a sekundárního ostění pro předpokládaná
zatížení, resp. jejich kombinaci, průkaz dimenzí ostění hloubených tunelů,
c) výpočet sedání nadloží a šířky poklesové kotliny.
D.1.7 Objekty drah
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace nebo objektů stavbou
vyvolaných, které mají charakter stavby dráhy a stavby na dráze, včetně zařízení na dráze, se zhotoví
v rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. V identifikačních údajích k objektu budou uvedeny i údaje
o budoucím vlastníkovi a správci objektu.
D.1.8 Objekty pozemních staveb
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace, které mají charakter pozemních
staveb, se vypracují v rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. V identifikačních údajích k objektu
budou uvedeny i údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu.
D.1.9 Objekty úpravy území
V technické zprávě se uvedou identifikační údaje objektu včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci
objektu a stručným popisem zásady koncepce návrhu jednotlivých stavebních objektů.
Objekty se vyznačí v situačním výkresu, a to v rozsahu a podrobnostech potřebných pro stanovení záboru
(trvalého, dočasného, věcných břemen) s přesností nutnou pro určení soupisu dotčených parcel.
D.1.10 Ostatní stavební objekty
Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle vyhlášky
č. 499/2006 Sb. V identifikačních údajích k objektu budou uvedeny i údaje o budoucím vlastníkovi a správci
objektu.
D.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí na provozní soubory nevýrobních
procesů zajišťujících speciální činnosti potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemní
komunikace a jejích součástí.
Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní soubory, které tvoří technologické
vybavení tunelů, jsou součástí projektové dokumentace tunelu.
Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části:
1. Technická zpráva – identifikační údaje k provoznímu souboru včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci
objektu, předmět provozního souboru, účel, popis a základní parametry technologického zařízení.
2. Výkresy – sestava a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy, řezy, pohledy
a konstrukční detaily.
DOKLADOVÁ ČÁST
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními
orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ
2. DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování
vlivů na životní prostředí včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
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3. DOKLAD PODLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU 4) prokazující shodu vlastností výrobku, který
plní funkci stavby, s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace
výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
4. STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení,
vyznačená například na situačním výkrese.
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností
v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.
4.3 Souhlas s odchylným řešením z platných předpisů a norem.
5. GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST ZPRACOVANÝ PODLE JINÝCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 5), případně interních předpisů zadavatele/objednatele – viz příloha č. 9 (ŘSD/04)
V případě staveb ŘSD ČR dokumentace bude obsahovat veškeré podklady a dokumenty související s výkonem
zeměměřické činnosti na stavbě podle jiných právních předpisů. Jsou to:
a) geodetické zaměření jako podklad pro projekt,
b) záborový elaborát s vymezením trvalých a dočasných záborů i služebností, dokumentace záboru
pozemků (ZE) se vypracuje v rozsahu a s obsahem uvedeným v SDS-PK, případně interním předpisu
zadavatele/objednatele – viz příloha č. 9 (ŘSD/06).
c) seznam bodů státních bodových polí ohrožených či zničených stavbou,
d) přejaté výkresové podklady z katastru nemovitostí,
e) případné další potřebné a požadované podklady pro jednoznačné zajištění zeměměřických prací
na stavbě na základě smlouvy.
6. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ, DIAGNOSTICKÉ A DOPRAVNÍ PRŮZKUMY
7. OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY, STUDIE A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH
V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE
Do tohoto samostatného dokumentačního souboru se zařadí podklady zpracované v rámci DUR a použité
pro vypracování DUR a dokumentace potřebná pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů podle zvláštních
předpisů a získání rozhodnutí o umístění stavby.
Druh, rozsah a zhotovitele vypracování výchozích podkladů a dokumentace účinků stavby určí zadavatel/objednatel
s přihlédnutím k povaze stavby PK.
Jsou to zejména:
(1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DUR

– všechny průzkumy budou provedeny dle platné legislativy, technických předpisů a norem v souladu
s příslušnými ustanoveními této směrnice, interními předpisy zadavatele/objednatele (v případě ŘSD viz příloha
č. 9) a Metodickým pokynem SJ-PK.
Výčet možných průzkumů:

–průzkum inženýrských sítí,
–dopravně inženýrský průzkum,
–předběžný geotechnický/inženýrskogeologický průzkum,
–hydrogeologický průzkum,
–klimatologický průzkum,
–korozní průzkum,
–diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky apod.),

4)
5)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území
státu a zásadách jejich používání.
§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením.
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–pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. Vyhodnocení musí být
zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF,

–dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude zapotřebí provést
kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých dřevin určených ke kácení s uvedením údajů
dle § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,

–přírodovědný (biologický) průzkum včetně biologického hodnocení – botanický a zoologický průzkum bude
zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

–archeologický průzkum,
–průzkum ložisek nerostných surovin,
–rešerše geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu.
(2) HLUKOVÁ STUDIE
Hluková studie se zpracuje v souladu s příslušnou platnou vyhláškou a resortním Metodickým pokynem.
Součástí bude návrh technických opatření k eliminaci nepříznivých vlivů budoucí dopravy na okolní zástavbu.
(3) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE
Bude zpracována v souladu s platnými legislativními předpisy.
(4) BILANCE ZEMIN A ORNICE
(4.1) Uvede se celkové množství zemin a skalních hornin na stavbě včetně informace o jejich těžitelnosti, množství
materiálů použitelných pro stavbu, při přebytku materiálu předpokládané místo a způsob likvidace (uložení
na staveništi, skládce nebo přemístění na jinou stavbu).
(4.2) Zpracuje se v souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu. Uvede se celkové množství skrývky vrchní kulturní vrstvy (ornice) a pod ní uložené
zúrodnění vhodné vrstvy (podorničí) a dílčí množství po jednotlivých katastrálních územích, celkové množství
materiálů použitelných pro stavbu a předpokládané množství určené pro odvoz a hospodárné využití.
(5) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL
(6.1) Podklady pro odnětí ze ZPF se zpracují dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
jeho příloh a souvisejících předpisů, údajů o ochranných pásmech vodních zdrojů, ochranných území apod.
(6.2) Podklady pro odnětí z PUPFL se zpracují dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně některých zákonů
(lesní zákon) a souvisejících předpisů.
(6) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY
Vypracuje se v rozsahu podle požadavků příslušné správy drážní cesty a drážního úřadu, je-li jí třeba. Vždy
je nutné uvést polohu projednávaného objektu stavby PK vzhledem ke dráze – km dráhy, příčné řezy apod.
(7) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ
Vypracuje se dle cenových ukazatelů pro stupeň DUR vydaných SFDI a případných interních předpisů
zadavatele/objednatele – viz příloha č. 9 (ŘSD/02).
(8) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

8.4

Dokumentace k DUR

Odděleně od DUR se vyhotoví „Dokumentace k DUR“, která je určena pro potřeby zadavatele/objednatele.
Do této dokumentace se zařadí veškeré dokumenty, které se týkají dokumentace DUR a jejího projednání, jsou
podstatné pro zadavatele/objednatele a není vhodné je dokladovat jako součást dokumentace DUR (např. vybrané
záznamy z jednání, grafická příloha prokazující zajištění rozhledů na všech křižovatkách a sjezdech, průkaz rozhledu
pro zastavení na hlavní trase pro dovolenou rychlost, kapacitní posouzení vybraných křižovatek, informace
pro zadavatele/objednatele týkající se navazujících stupňů projektové dokumentace, vysvětlující informace
pro objednatele a další možné doklady, které nejsou standardní součástí DUR).
V případě požadavku objednatele se do této dokumentace zařazují i předchozí průzkumy zajišťované objednatelem
(zpracované mimo vlastní DUR).
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9

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O ÚZEMNÍ SOUHLAS (DUS)

9.1

Všeobecně

9.1.1
Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo
zastavitelné ploše, poměry území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu.
Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Územní souhlas postačí v případech uvedených v § 96 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
9.1.2

Náležitosti žádosti o územní souhlas stanovují § 96 zákona č. 183/2006 Sb. a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb.
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DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O SPOLEČNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS (DSUS)

10.1

Všeobecně

10.1.1 U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) zákona
č. 183/2006 Sb., staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. lze vydat společný územní souhlas
a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen „společný souhlas“), kterým se stavba umisťuje
a povoluje.
10.1.2 Ke společnému oznámení záměru stavebník připojí doklady podle § 96 odst. 3 písm. a) až e) a dokumentaci
podle povahy záměru uvedenou v § 105 odst. 2 až 6.
10.1.3 Náležitosti žádosti o územní souhlas stanovují § 96a zákona č. 183/2006 Sb. (resp. § 96 a § 105 zákona
č. 183/2006 Sb.) a § 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb.
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11

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DUSP)

11.1

Všeobecně

11.1.1 DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve smyslu zákona
č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími
směrnicemi a dle podmínek a požadavků zadavatele/objednatele.
11.1.2 DUSP navrhuje umístění stavby nebo změnu stavby a její vliv na změnu využití území, její základní
technické řešení a řeší vztah k okolí v souladu se záměry územního plánování v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, a jeho prováděcími vyhláškami. Určuje stavbu návrhem jejího prostorového řešení, členění, rozměrů
a druhů konstrukcí a technologického vybavení. Navrhuje účelové, stavebně-technické a ekonomické řešení stavby
splňující podmínky na její zhotovení, provoz a údržbu.
11.1.3 DUSP se zpracovává pouze pro jednu trasu, která je určena pro další sledování na základě vyhodnocení
možných variant předchozí studie a posouzení vlivu na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., případně jiným způsobem
(např. poloha PK je určena schválenou územně plánovací dokumentací).
11.1.5 Při technickém řešení musí DUSP splňovat:
a) podmínky závazných stanovisek orgánu životního prostředí, vydaných dle zákona č. 100/2001 Sb.,
b) požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona
o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek (zákon č. 183/2006 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb.,
vyhláška č. 503/2006 Sb., zákon č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 104/1997 Sb.),
c) technické požadavky na stavby a technické a kvalitativní požadavky na výrobky (vyhláška č. 268/2009 Sb.,
vyhláška č. 104/1997 Sb., zákon č. 22/1997 Sb. a příslušná vládní nařízení),
d) MP SJ-PK, požadavky této směrnice, TKP a další resortní předpisy (TP, VL apod.),
e) základní požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby, kterými jsou zejména:
– mechanická odolnost a stabilita (působící zatížení nesmí způsobit zřícení nebo destruktivní poškození
stavby, nepřípustné přetvoření, ohrožení provozuschopnosti apod.),
– požární bezpečnost (např. únikové cesty v protihlukových clonách, zařízení požární ochrany v tunelech
atd.),
– ochrana proti hluku (snížení úrovně hluku z dopravy na přijatelnou míru),
– bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích),
– úspora energie (hospodárnost provozu na PK, použití místních materiálů, úsporné technologie a provoz,
SSÚD),
f) navázání na okolní území a jeho dopravní a technickou infrastrukturu,
g) požadavky na postup a hospodárnost výstavby včetně řešení přístupu na staveniště,
h) požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace (vyhláška
č. 398/2009 Sb.),
i) požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zákon č. 309/2006 Sb.,
NV č. 362/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb.),
j) požadavky na udržitelné využívání přírodních zdrojů dle Nařízení EP a Rady (EU) 305/2011.
11.1.6
a)
b)
c)
d)

DUSP slouží:
k určení technického řešení stavby v rozsahu požadovaném stavebním zákonem,
jako příloha k žádosti o vydání společného povolení,
pro ověření a upřesnění záměrů zadavatele/objednatele z hledisek dopravních, technických a ekonomických,
jako základní podklad pro vypracování dokumentace pro provádění stavby, je-li vydáno společné povolení.

11.1.7 Rozsah a způsob zajištění dokumentace pro jmenovitou stavbu nebo její změnu určí zadavatel/objednatel
DUSP na základě:
– stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek,
– ustanovení této směrnice,
– případných požadavků příslušného stavebního úřadu,
– stanoviska příslušného orgánu ŽP,
– charakteru, rozsahu a složitosti stavby,
– záměru podílet se na procesu zhotovení dokumentace (zaměření, průzkumy, ZE apod.).
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11.1.8 Zhotovitel dokumentace musí vypracovat DUSP v souladu se zadávací dokumentací, s jednoznačným
řešením, v podrobnostech odpovídajících účelu této dokumentace, s optimálním návrhem respektujícím územní,
funkční (dopravní), technická, ekonomická a estetická hlediska, ochranu ŽP a přírody a podmínky pro používání
staveb osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
Při zpracování DUSP je zhotovitel dokumentace povinen především:
– respektovat požadavky územního plánování (politika územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace),
– respektovat podmínky závazných stanovisek EIA (jsou-li vydána),
– minimalizovat nároky na zábor pozemků, především ZPF a PUPFL,
– minimalizovat negativní vliv díla na životní prostředí,
– dbát na ekonomičnost díla,
– minimalizovat uzavírky komunikací a objížďky na nejkratší možnou dobu,
– zemní práce řešit s maximálním ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů,
– hospodařit s materiály získanými při výstavbě, opravách a údržbě, v případě staveb ŘSD ČR v souladu
s příslušným interním předpisem – viz příloha č. 9 (ŘSD/03),
– mostní objekty se navrhnou v souladu s Eurokódy, u změn staveb stanoví postup zadavatel/objednatel,
– řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy pozemků), v případě staveb ŘSD
je preferováno řešení formou komplexních pozemkových úprav,
– v případě staveb ŘSD ČR na silniční mosty přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m zpracovat
návrh konstrukčního řešení (v konceptu) včetně technickoekonomického vyhodnocení nejméně ve dvou
variantách v souladu s příslušným interním příkazem – viz příloha č. 9 (ŘSD/01). Na základě vyhodnocení
předložených návrhů zadavatel/objednatel rozhodne o výsledné variantě, která bude v dokumentaci
DUSP dopracována.
11.1.9 Přílohy dokumentace a ostatní dokumenty, které se předkládají veřejnosti, se vypracují tak, aby byly názorné
a pro veřejnost srozumitelné. Zadavatel/objednatel v zadávací dokumentaci určí, které přílohy se zhotoví podle
zvláštních požadavků. Mohou to být např. situace stavby zakreslené do leteckých fotografií, počítačová vizualizace,
perspektivní a axonometrické pohledy, fotomontáže, přehledné grafy, modely apod.
11.1.10 Záborový elaborát je samostatná dokumentace potřebná pro výkon inženýrské činnosti k získání společného
povolení, k získání souhlasů s vynětím pozemků ze ZPF a vynětím PUPFL.
11.1.11 Před podáním žádosti o vydání společného povolení je nutné, aby proběhl proces hodnocení vlivu stavby
na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Stanovisko nebo závěr zjišťovacího řízení jsou nezbytným
podkladem pro vydání společného povolení. Stavební zákon připouští, aby proces územního rozhodování probíhal
společně s procesem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí.
Dokumentace, zjišťující vliv staveb pozemních komunikací na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., je samostatnou
dokumentací.
Pro záměry (stavby) kategorie I dle přílohy č. 1 zákona, které podléhají posouzení vlivu na ŽP vždy, se zpracovává
a orgánu ŽP předkládá oznámení záměru, na jehož základě příslušný úřad ŽP ve zjišťovacím řízení upřesní, které
informace je vhodné uvést do dokumentace vlivu stavby na ŽP. Zpracování dokumentace vlivu na ŽP zajistí
objednatel v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.
Pro záměry (stavby) kategorie II dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., které podléhají posouzení vlivů na ŽP,
se zpracovává oznámení záměru, na jehož základě příslušný úřad ŽP ve zjišťovacím řízení posoudí, zda záměr může
mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Je-li výsledkem takového
posouzení zjištění, že záměr má být dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., zajistí zadavatel/objednatel
zpracování dokumentace vlivu stavby na ŽP v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.

11.2

Podklady pro vypracování DUSP

11.2.1 Podklady pro vypracování DUSP zajišťované zadavatelem/objednatelem
Podklady, které zajišťuje zadavatel/objednatel a jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, předá zadavatel/objednatel
vybranému zhotoviteli dokumentace ve lhůtě uvedené v zadávací dokumentaci a/nebo ve smluvních dokumentech.
Jedná se o podklady, které má zadavatel/objednatel k dispozici nebo je zajistí před zadáním zakázky, případně
je obstará v průběhu zhotovení dokumentace.

11.2.2 Podklady pro vypracování DUSP zajišťované zhotovitelem dokumentace
Zhotovitel zajišťuje všechny podklady specifikované v zadávací dokumentaci a/nebo ve smluvních dokumentech.
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11.3

Obsah a rozsah DUSP

11.3.1 DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., obecně závaznými právními a technickými předpisy, souvisejícími směrnicemi a dle podmínek
a požadavků zadavatele/objednatele.
11.3.2 Členění DUSP na stavební objekty a provozní soubory se provede v souladu s čl. 11.3.5 bod A.2 této
směrnice.
11.3.3 Přeložky inženýrských sítí a vedení budou navrženy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 13/1997 Sb. Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis technologie provádění přeložky (druh
použitého materiálu včetně spojovacího a armatur, technologie zemních prací, popis provozních výluk, ostatní
související náklady atd.).

11.3.4 Základní členění DUSP
A.
B.
C.
D.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
SITUAČNÍ VÝKRESY
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

K DUSP se přikládá:
DOKLADOVÁ ČÁST
SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE
ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ
11.3.5 Obsah a rozsah jednotlivých částí dokumentace pro vydání společného povolení
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby – kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná,
c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel
užívání stavby.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající,
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)
nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo
registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou
zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem,
popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jména a příjmení projektantů či ověřovatelů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním
podle zvláštních předpisů 6).
A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích
– seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory
po jejich dokončení do vlastnictví, a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické
infrastruktury, oplocení apod.) na základě smluv či jiných právních dokumentů.
6)

Například zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad:
a) odděleně se uvažují ucelené stavebně-technické části a technologické vybavení – stavební objekty
a provozní soubory,
b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem,
c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich
charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby,
d) podle povahy stavby je možné a podle příslušnosti speciálních stavebních úřadů je vhodné vytvořit
samostatnou skupinu stavebních objektů, případně podobjektů, a samostatnou skupinu provozních
souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stavebním objektům, případně podobjektům.
Pro řazení a číslování se použije následující základní členění:
Číselná
řada

Skupina objektů

Poznámka

000

Objekty přípravy
staveniště

Bourací práce, případně další objekty obsahující rozsáhlé pomocné práce
spojené s přípravou staveniště nebo zhotovovací práce, např. dočasné
oplocení, protihluková opatření při stavebních pracích, trhací práce
při přípravě staveniště, stavební jámy.

100

Objekty pozemních
komunikací (včetně
propustků)

Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky a všechny další objekty
pozemní komunikace dotčené nebo vyvolané stavbou předmětné pozemní
komunikace, tj. dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace,
samostatné cyklistické stezky apod. Do této skupiny objektů se dále zařadí
součásti pozemní komunikace, s výjimkou těch, které jsou obsaženy
v samostatných řadách, např. mosty a tunely, a vybavení pozemní komunikace,
zejména dopravní značky, světelné signály, trvalé oplocení pozemní
komunikace, propustky, únikové zóny, protihlukové valy, clony proti oslnění.
Samostatnými objekty pozemní komunikace mohou také být objížďky
a dopravní opatření a zesilování existujících pozemních komunikací
pro odkloněnou veřejnou dopravu a staveništní dopravu, případně odstranění
následků těchto doprav provedené po ukončení stavby. Do této skupiny
se zahrnou i objekty údržbového příslušenství.

200

Mostní objekty a zdi

Všechny druhy mostních objektů, kromě propustků, opěrné a zárubní zdi.
Je-li součástí mostního objektu technologické zařízení, dokumentuje se jako
provozní soubor.

300

Vodohospodářské
objekty

Zejména objekty odvodnění pozemní komunikace – kanalizace, dešťové
usazovací nádrže, úpravy nebo výstavba vodních toků, vodních nádrží,
retenčních nádrží a závlahových zařízení, vodovodů a studní.

400

Elektro a sdělovací
objekty

Objekty úprav nebo výstavby nadzemních a podzemních silnoproudých
a slaboproudých vedení, osvětlení, systémů zabezpečení nebo řízení
dopravního provozu, inteligentního dopravního systému nebo systémů
dopravní telematiky apod.

500

Objekty trubních
vedení

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

600

Objekty podzemních
staveb

Tunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a parkoviště a další podzemní
zařízení. Tyto typy speciálních objektů vyžadují s ohledem na jejich složitost
další členění na podobjekty, které se označí dalším dvojčíslím za pomlčkou
za základním číslem objektu (např. 600-08).

660

Objekty drah

Všechny objekty, které spadají pod kompetenci drážního úřadu.
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Číselná
řada

Skupina objektů

Poznámka

700

Objekty pozemních
staveb

Objekty pozemního stavitelství, které jsou součástí nebo příslušenstvím
pozemní komunikace nebo slouží motoristům, případně jsou vyvolány stavbou
pozemní komunikace, zejména budovy a jejich příslušenství na odpočívkách,
cestmistrovství, celnice a objekty policie. Do řady 700 se zařadí také
protihlukové clony, kromě valů, protihlukové stavební úpravy budov a trvalé
oplocení cizích pozemků. K příslušným budovám nebo skupinám určitého
zařízení se přiřadí odpovídající provozní soubory a související objekty
ostatních druhů, které kompletují zařízení.

800

Objekty úpravy území

Objekty rekultivací a vegetačních úprav včetně odhumusování, ohumusování,
výsadby rostlin včetně dřevin a úprav ploch po výstavbě.

900

Volná řada objektů

Druh objektů, který není možné nebo vhodné zařadit do předcházejících řad.

Řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na povaze stavby, důležitosti objektů z hlediska
celé stavby a dalších okolností. Jestliže je to potřebné z evidenčních důvodů, lze před označením řady objektů
předřadit další číselné označení, zejména jedná-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se číslo stavby.
V případě staveb ve správě ŘSD ČR se zohlední požadavky na podrobné členění jednotlivých stavebních objektů
v rámci příslušných číselných řad stanovené interním předpisem – viz příloha č. 9 (ŘSD/08).
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace, zejména:
a) dokumentace záměru k žádosti o vydání společného povolení,
b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace,
c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady,
d) dopravní průzkum – studie, dopravní údaje,
e) podrobný, doplňující geotechnický/inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, základní korozní
průzkum,
f) diagnostický průzkum konstrukcí,
g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech,
h) klimatologické údaje, zejména převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti,
i) stavebně-historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci
nebo v památkové zóně.
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování včetně
informace o vydané územně plánovací dokumentaci (vazby na regulační plány, územní plány, případně
územně plánovací informace),
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika včetně zdrojů nerostů a podzemních
vod,
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum,
korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně-historický průzkum
apod., souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby, doporučení
pro geotechnický a geodetický monitoring,
e) ochrana území podle jiných právních předpisů 7) – památková rezervace, památková zóna, zvláště
chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl
a prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající
ochranná a bezpečnostní pásma apod. (rozsah dotčení, podmínky pro zásah, způsob ochrany nebo úprav,
vliv na stavebně-technické řešení stavby),
7)

Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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f)
g)
h)
i)

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa,
j) územně-technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí (lze nahradit
odkazem na záborový elaborát za předpokladu, že je přílohou projektové dokumentace),
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,
o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
Stručný popis návrhu stavby, její funkce, významu a umístění.
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby
Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické
parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území,
tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně-technické
řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších
vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně-technického, případně stavebně-historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných
předpisů a norem,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů,
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní
staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma
a chráněná území apod.,
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů5) – kulturní památka apod.,
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby (zahájení stavby, dokončení stavby,
uvádění do provozu), členění na etapy, předpokládaná doba realizace,
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba
jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby
do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu), zdůvodnění potřeb užívání stavby
před dokončením celé stavby,
k) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 Celkové technické řešení
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně
údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru
elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),
c) celková spotřeba vody,
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d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení
veřejné komunikační sítě.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam
použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby včetně řešení informačních systémů.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) popis současného stavu,
b) popis navrženého řešení.
B.2.6.1 Pozemní komunikace
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:
− kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání,
− parametry a zdůvodnění trasy,
− návrh zemního tělesa včetně výpočtu stability svahů násypů i zářezů, výpočtu sedání v trase
i v přechodových oblastech (v přechodových oblastech v případě, že je tento výpočet ČSN 73 6244
vyžadován) a jeho předpokládaný časový průběh, výpočty vyztužení zemního tělesa (je-li navrženo),
použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací,
− vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch,
− křižovatky – stručné zdůvodnění, umístění, druh a vzor v souladu s ČSN 73 6102, kapacitní
posouzení, organizace provozu, rozhledové poměry,
− navržená bezpečnostní zařízení a opatření,
− vybavení a příslušenství PK, obslužná zařízení (nejsou-li samostatnými objekty), ostatní vybavení,
− omezující podmínky.
B.2.6.2 Mostní objekty a zdi
a) výčet objektů a zdí,
b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní
a průchozí prostory:
− základní technické řešení a vybavení,
− druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,
− postup a technologie výstavby,
− omezující podmínky.
B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace
− stavebně-technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah (u trubních vedení s uvedením
orientační délky objektu a profilu potrubí, usazovacích a retenčních nádrží s uvedením objemu nádrže).
B.2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie
− technický popis jednotlivých objektů v souladu s ustanoveními příslušných článků přílohy č. 5 této
směrnice, především:
a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),
b) technologické vybavení tunelu,
c) navržená technologie výstavby,
d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.
B.2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony
− navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.
B.2.6.6 Vybavení pozemní komunikace
a) záchytná bezpečnostní zařízení,
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,
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c) veřejné osvětlení,
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,
e) clony a sítě proti oslnění.
B.2.6.7 Ostatní skupiny objektů
a) výčet objektů,
b) základní charakteristiky,
c) související zařízení a vybavení,
d) technické řešení,
e) postup a technologie výstavby.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami
se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická, protierozní opatření.
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich
prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů.
Poznámka: V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní
prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
B.8.1 Technická zpráva
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, například
přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
B.8.2 Výkresy
Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy. Vypracuje se zejména:
a) přehledná situace v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000 s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů
v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích míst zdrojů
a dopravních tras,
b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých částí stavby
(objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a přemostění, montážní
zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy.
B.8.3 Harmonogram výstavby
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro jednoduché
stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy.
B.8.4 Schéma stavebních postupů
B.8.5 Bilance zemních hmot
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin získaných
na stavbě, třídy těžitelnosti, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku
na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím
druhotných materiálů.
V souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb. bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených
zúrodnění schopných zemin včetně plánu na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití
rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace.
Poznámka: V případě většího rozsahu příloh, především grafických, je možné tuto kapitolu řešit formou samostatné přílohy
k Souhrnné technické zprávě – v Souhrnné technické zprávě bude uveden pouze odkaz na přílohu.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Zhotovitel DUSP navrhne odvodnění PK a objednateli předá dokument, v němž je uvedena:
Textová část:
a) technická zpráva:
aa) základní identifikační údaje,
ab) popis charakteristik inženýrského objektu,
ac) zdůvodnění funkčního a technického řešení (včetně provozních údajů a instalovaných výkonů),
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ad) popis napojení na dosavadní inženýrské sítě nebo recipient,
ae) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana,
af) zvláštní požadavky na postup stavebních prací (na provoz a údržbu),
ag) charakteristika a popis technického řešení objektu/objektů z hlediska ochrany životního prostředí
a bezpečnosti a ochrany zdraví,
ah) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí a bludným proudům (v souladu s příslušnými
předpisy).
b) hydrotechnické výpočty v rozsahu souhrnného přehledu údajů minimálně pro stoky, přípojky, DUN, RN,
opevnění rigolů a příkopů,
c) statické výpočty v rozsahu souhrnného přehledu údajů k typu a únosnosti potrubí, betonovým
konstrukcím a ostatním objektům na příslušné síti.
Výkresová část:
a) situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení jak současných, tak plánovaných v měřítku
shodném se situací dokumentace PK,
b) hydrotechnická situace (zpracovává se pouze tehdy, vyplyne-li její nutnost z výsledků hydrotechnických
výpočtů),
c) podélný profil zpravidla v měřítku 1 : 1 000/100 nebo 1 : 2 000/200 (polohopisné měřítko by mělo
odpovídat měřítku situace PK),
d) vzorové příčné řezy uložení navrhovaných konstrukcí (potrubí, rigoly, příkopy atd.),
e) výkresy aplikovaných typových nebo atypických objektů.
Pozn.: V případě většího rozsahu příloh, především grafických, je možné tuto kapitolu řešit formou samostatné přílohy
k Souhrnné technické zprávě – v Souhrnné technické zprávě bude uveden pouze odkaz na přílohu.

C. SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná omezení, ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území,
e) vyznačení oblastí potenciálně ohrožující stavbu (zejména sesuvy či jiné objekty vykazující přetvoření).
C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
a) měřítko podle použité katastrální mapy, vždy však musí být zajištěna čitelnost výkresu (preferována
měřítka 1 : 1 000 (500, 200),
b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby do mapových podkladů katastru nemovitostí,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
a) měřítko 1 : 500 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000, u změny stavby, která je kulturní památkou,
u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200; situace navržené stavby musí
obsahovat podrobnosti potřebné pro ověření polohového řešení stavby a její výstavby,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) katastrální hranice, hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území včetně obvodu stavby,
e) stávající výškopis a polohopis včetně vrstevnic zobrazujících členitost terénu,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu
v závazném výškovém systému ČR dle Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.; maximální výška staveb,
h) popis a vyznačení všech nově navržených objektů,
i) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
j) řešení vegetace,
k) okótované odstupy staveb od trvalých objektů nebo vlastnických hranic pozemku obnovených v terénu
s lomovými body v KK = 3 dle jiných právních předpisů,
l) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
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m) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny, hranice
územních systémů ekologické stability (ÚSES), biokoridorů a biocenter, zátopových oblastí apod.,
n) maximální dočasné a trvalé zábory,
o) vyznačení geotechnických sond (včetně archivních) a zákres zóny ovlivnění, případně zóny sledování
dle podrobného geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu,
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace
a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody,
q) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
r) seznam všech stavebních objektů a provozních souborů.
Pozn.: V případech, kdy by byl výkres koordinační situace na podkladu geodetického zaměření a zároveň katastrální mapy
nepřehledný, lze koordinační situaci předat ve dvou variantách, tj. ve variantě na podkladu geodetického zaměření a ve variantě
na podkladu katastrální mapy.

C.4 SPECIÁLNÍ VÝKRESY
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů,
technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření včetně
bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
a prvků životního prostředí – soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability,
významné krajinné prvky, chráněná území apod. Výkresy umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území,
vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím.
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení
se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění
v přiměřeném rozsahu.
D.1 STAVEBNÍ ČÁST
Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která se zařadí v projektové dokumentaci
do souboru D.1 STAVEBNÍ ČÁST. Zařazení a označení jednotlivých objektů a provozních souborů se provede
v souladu s čl. 11.3.5, bod A.2 této směrnice.
Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou vypracovány v souladu s platnými legislativními předpisy,
dle platných norem, oprávněných požadavků majitelů a správců jednotlivých stavebních objektů, vycházejících
z platných technických pravidel a směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.
Obsah jednotlivých stavebních objektů bez ohledu na jejich zařazení v konkrétní objektové skladbě:
D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ PROPUSTKŮ
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,
c) vyhodnocení průzkumů a podkladů včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický
průzkum apod.,
d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,
e) návrh zpevněných ploch (včetně uvedení všech nezbytných údajů pro návrh a posouzení vozovky),
f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,
g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace
a dopravní telematiku,
h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,
i) vazba na případné technologické vybavení,
j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm
osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

74/226

Část II – Dokumentace staveb pozemních komunikací
Dokumentace pro vydání společného povolení

2. Výkresy
a) Situace pozemní komunikace
Situace všech objektů je uvedena v koordinační situaci stavby v části C., do každého stavebního
objektu se přiloží situace příslušného objektu na podkladu koordinační situace stavby. Tam, kde není
dostatečně zřejmé řešení objektu z této situace, přiloží se samostatná situace objektu (výřez situace
stavby) ve větším měřítku. Situace musí obsahovat schematický zákres úprav pro samostatný
a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
b) Podélný profil
Podélný profil v délkovém měřítku situace pozemní komunikace a výškovém měřítku s desetinásobným
převýšením, měřítko 1 : 1 000/100 nebo 1 :2 000/200. Pro jednoduchá technická řešení je možno
použít měřítko 1 : 5 000/500.
c)

Vzorové příčné řezy
Vzorové příčné řezy, případně odlišné úseky pozemní komunikace (zářez, výkop, násyp, různý počet
jízdních pruhů, větve křižovatek), měřítko 1 : 50 nebo 1 : 100 s ohledem na šířku silniční koruny
a místní podmínky, umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního zařízení, oplocení, zdí
a dalších typických detailů. Uvede se typ vozovky PK, její tloušťka a třída dopravního zatížení.

d) Charakteristické příčné řezy
Zobrazení začlenění tělesa pozemní komunikace do terénu v charakteristických místech, měřítko
1 : 100 nebo 1 : 200. Maximální vzdálenost příčných řezů ve výkresu příčných řezů nesmí překročit
100 m (pozn.: po dohodě se zadavatelem/objednatelem lze v odůvodněných případech tuto maximální
vzdálenost upravit v závislosti na charakteru projektu).
e)

Schematické řešení křižovatek
Složitější křižovatky na samostatných výkresech, jejichž podrobnější zákres do situace PK by byl
nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku situace pozemní komunikace nebo
větším. Pro potřebu ověření sklonových poměrů větví křižovatky (složitý tvar křižovatky nebo
nepříznivé terénní podmínky) – zjednodušené podélné profily kritických větví. Jednoduché křižovatky
MK a účelových komunikací, sjezdy a samostatné sjezdy (připojení sousedních nemovitostí) je nutné
vždy vykreslit v situaci stavby, popsat v technické zprávě a doplnit zjednodušeným podélným profilem.

f)

Výkresy obslužných zařízení
Zpracují se, jestliže jsou součástí objektu pozemní komunikace a s ohledem na jejich charakter je
jejich zobrazení ve výše uvedených přílohách nedostatečné. Jedná se o zastávky linkové osobní
dopravy, parkoviště a jiné dopravní plochy a odpočívky. Výkresy musí zobrazovat stavebně-technické
řešení a definovat jednoznačné požadavky z hlediska umístění zařízení, především požadavky na trvalé
a dočasné zábory. Měřítko volí projektant s přihlédnutím k povaze zařízení.

g) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a dopravní
telematiku.
Výkresy navržených dopravních značek a uvedených zařízení v měřítku situace pozemní komunikace
nebo jiném měřítku jako samostatné výkresy. U jednoduchých řešení se dopravní značení a všechna
další dopravní zařízení vyznačí přímo na situaci pozemní komunikace. Výkresy musí obsahovat údaje
o bezbariérovém užívání stavby (objektu) včetně detailů hmatového a akustického vedení a frází
orientačních majáčků.
h) Souřadnice hlavních bodů
Souřadnice všech důležitých bodů, které určují polohu objektu. Pokud nejsou tyto body vyznačeny
v koordinační situaci, přiloží se samostatný geodetický výkres s jejich zákresem. Tato příloha
se vypracuje, pokud uvedené údaje nejsou součástí dokladové části – Geodetický podklad.
i)

Projektová dokumentace nového objektu pozemní komunikace nebo rozšíření stávajícího objektu
pozemní komunikace, který má být umístěn na území památkové rezervace, památkové zóny nebo
ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové
rezervace nebo památkové zóny.

Projektová dokumentace se doplní o pohledy nebo zákresy objektu pozemní komunikace do fotografií
a vizualizaci.
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D.1.2 Mostní objekty a zdi
1. Technická zpráva
1.1. Identifikační údaje mostu
a) stavba a objekt číslo,
b) název mostu,
c) evidenční číslo mostu,
d) katastrální území, obec, kraj,
e) údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
f) pozemní komunikace – návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace,
evidenční číslo,
g) bod křížení – všechna křížení na délce mostu,
h) staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy,
i) staničení přemosťované překážky – plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.,
j) úhel křížení – všech překážek,
k) volná výška – podjezdu, podchodu, plavební výška.
1.2 Základní údaje o mostu
a) charakteristika mostu,
b) délka přemostění,
c) délka mostu,
d) délka nosné konstrukce,
e) rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypaných konstrukcí,
f) šikmost mostu,
g) volná šířka mostu,
h) šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku,
i) šířka mostu,
j) výška mostu nad terénem,
k) stavební výška,
l) plocha nosné konstrukce mostu,
m) zatížení a zatížitelnosti mostu.
1.3 Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění
a) návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu
a požadavky, podklady na jeho řešení,
b) charakter přemosťované překážky – převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.,
c) územní podmínky,
d) geotechnické podmínky.
1.4 Technické řešení mostu
a) popis nosné konstrukce mostu,
b) údaje o založení a spodní stavbě mostu,
c) vybavení mostu,
d) statické a hydrotechnické posouzení,
e) cizí zařízení na mostě,
f) řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům,
g) požadované podmínky a měření sedání a průhybů – měření a monitoring,
h) požadované zatěžovací zkoušky.
1.5 Výstavba mostu
a) postup a technologie stavby mostu
b) specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby – přístupy, přívody elektrické energie,
skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.,
c) související (dotčené) objekty stavby,
d) vztah k území – inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.
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1.6 Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů
a) vytyčovací údaje,
b) prostorové uspořádání a geometrie mostu,
c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce včetně podkladů,
d) hydrotechnické výpočty.
1.7 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace
2. Výkresy
a) situace mostního objektu v měřítku 1 : 500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty stavby
pozemní komunikace včetně jejich ochranných pásem, zvláštních omezení a úprav pro osoby
s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
b) půdorys v měřítku 1 : 100 nebo u velkých mostů nad 100 m délky v měřítku 1 : 250, 1 : 500 včetně
vyznačení příslušných sond GTP/IGP,
c) podélný řez v měřítku 1 : 100, 1 : 250 nebo 1 : 500 nebo u směrově rozdělených komunikací
oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem terénu, křižujících vodotečí a komunikací včetně
zakreslení průjezdných a průchozích prostorů, plavebních profilů a mostem vzduté hladiny,
povodňových hladin – zpravidla Q100, hladiny návrhového průtoku, směrových a sklonových
poměrů, rozhraní zemin pokryvných útvarů a skalního podloží,
d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli v měřítku 1 : 50,
e) příčné řezy v měřítku 1 : 100 v lících opěr a osách jednotlivých vnitřních podpěr, případně
s pohledem na podpěry, včetně vyznačení příslušných sond GTP/IGP,
f) vytyčovací schéma v měřítku 1 : 100, 1 : 250, 1 : 500 (pokud není součástí geodetického podkladu
v Dokladové části),
g) výkres tvaru vnitřních a vnějších podpěr v měřítku 1 : 50 včetně vyznačení případných míst
pro umístění značek pro geodetický monitoring,
h) schéma technologie výstavby,
i) projektová dokumentace velkých mostů, mostů, které se umísťují na území památkové rezervace,
památkové zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou kulturní památkou,
se doplní o pohledy nebo zákresy mostu do fotografií a vizualizaci.
Podrobnosti zpracování jednotlivých částí mostního objektu ve výkresových přílohách DUSP:
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 geologické skladby, určení navrhovaných základových spár a pat pilot
v absolutních výškách, určení materiálů konstrukce,
b) tvary a dimenze spodní stavby (vnitřní podpěry a opěry), jejich úložných prahů, křídel
a přechodových oblastí s okótováním délky, šířky a výšky (základních 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
základního průřezu a jeho částí (deska, trám, konzoly, příčníky) s označením tříd betonů a ocelí,
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,
f) určení absolutních výšek nivelety komunikace na mostě v osách uložení na opěrách a vnitřních
podpěrách, vyznačení staničení místopisu na začátku úseku a konce úseku stavby PK, vyznačení
úhlů a staničení křížení,
g) zakreslení průjezdných průřezů nebo prostorů, plavebních profilů včetně rezerv (s uvedením
minimální vzdálenosti mezi tímto prostorem a spodní hranou posuzované konstrukce, pokud je tato
vzdálenost menší než 0,5 m) a hladin návrhového průtoku dle ČSN 73 6201,
h) zobrazení a popis druhu svodidla včetně pracovní šířky a úrovně zadržení, tlumiče nárazu, mostního
zábradlí a protihlukových stěn,
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i)

zobrazení a popis odvodnění vozovky na mostě, protidotykových zábran, zábran proti nárazu,
izolace, odvodňovačů, žlabů a skluzů, schéma ležatých a svislých 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 převáděných inženýrských sítí,
n) popis ochranných opatření na základě korozního průzkumu, ochrana proti bludným proudům
a přepětí,
o) popis druhu oprav stávajících konstrukcí,
p) zobrazení a popis revizního zařízení.
V případě staveb ŘSD ČR pro silniční mosty přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m bude zpracován
návrh konstrukčního řešení (v konceptu) nejméně ve dvou variantách v souladu s příslušným interním předpisem
zadavatele/objednatele – viz příloha č. 9 (ŘSD/01). Na základě vyhodnocení předložených návrhů
zadavatel/objednatel rozhodne o výsledné variantě, která bude v dokumentaci DUSP dopracována.
D.1.3 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY – odvodnění pozemní komunikace
1. Technická zpráva
a) základní identifikační údaje včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) popis charakteristik objektu,
c) zdůvodnění funkčního a technického řešení včetně provozních údajů a instalovaných výkonů,
d) popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient,
e) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana,
f) zvláštní požadavky na postup stavebních prací na provoz a údržbu,
g) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během výstavby,
h) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům.
2. Hydrotechnické výpočty
a) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilů stok a přípojek,
b) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích nádrží,
c) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a příkopů.
3. Statické výpočty
a) pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu a únosnosti,
b) pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tloušťky stěn a dna nádrže
a případného vyztužení.
4. Výkresy
a) situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení jak současných, tak plánovaných
v měřítku shodném se situací objektů pozemní komunikace,
b) hydrotechnická situace, vyplyne-li její nutnost z výsledků hydrotechnických výpočtů,
c) podélný profil v doporučeném měřítku 1 : 1 000/100, měřítko ve směru osy x musí odpovídat měřítku
situace,
d) vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí nebo rigolů a příkopů,
e) výkresy aplikovaných typových nebo atypických objektů.
Statické a hydrotechnické výpočty každého objektu budou zařazeny v pare č. 1 dokumentace.
D.1.4 OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) stručný stavebně-technický popis celého zařízení,
c) typ stožárů a svítidel,
d) světelně-technický výpočet,
e) napojení na rozvodnou síť nízkého napětí.
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2. Výkresy
a) situace ve shodném měřítku se situací pozemní komunikace, se zákresem polohy stožárů
a kabelových rozvodů a určení polohy zařízení v souřadnicích,
b) vzorový příčný řez se zákresem schematické polohy zařízení osvětlení v měřítku vzorového příčného
řezu pozemní komunikace,
c) výkresy stožárů se svítidlem.
D.1.5 OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB
Technické zprávy i výkresy musí být zpracovány v souladu s členěním objektu na podobjekty a s ohledem
na obsah a rozsah jejich technického řešení (viz čl. 11.3.5 část A.2 a zásady uvedené v příloze č. 5).
1. Technická zpráva
1.1. Všeobecná část
a) identifikační údaje včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) členění objektů,
c) vazby na okolní výstavbu.
1.2. Technická část
a) vyhodnocení geotechnických průzkumů, podrobný popis geotechnických podmínek s ohledem
na použitou tunelovací metodu, rozdělení horninového masivu na kvazihomogenní celky
s obdobným chováním při výstavbě včetně doporučených hodnot geotechnických parametrů,
b) popis technického řešení všech podobjektů,
c) v případě použití observační metody popis parametrů technického řešení, které mohou být
na základě výsledků geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu a vyššího stupně
rozpracování dokumentace v dalším stupni upřesněny nebo změněny (např. poloha ražených
portálů, optimalizace rozsahu a způsobu zajištění stavebních jam, dimenzí ostění, tvaru příčného
řezu tunelu apod.),
d) stanovení postupu nebo způsobu výstavby včetně návrhu technologických tříd výrubu v souladu
s požadavky vyhlášky č. 55/1996 Sb., očekávaných hodnot deformací primárního ostění pro
jednotlivé technologické třídy výrubu, definice varovných stavů pro jednotlivé typy konstrukcí
a případně objektů v zóně ovlivnění,
e) návrh na likvidaci důlních vod, ochrana díla proti průvalům vod a zvodnělého materiálu, ochrana
díla při povodních,
f) v případě ražených tunelů návrh technologických tříd výrubu a prognóza jejich aplikace
v jednotlivých úsecích tunelu na základě prognózy geotechnických/inženýrskogeologických
podmínek a rozdělení horninového masivu na kvazihomogenní celky, stanovení kritérií pro nasazení
technologických
tříd
výrubu
na
základě
skutečně
zastižených
geotechnických/inženýrskogeologických podmínek.
g) prognóza použití silně vyztuženého, slabě vyztuženého nebo nevyztuženého sekundárního ostění na
základě
prognózy
chování
horninového
masivu
při
ražbě
a
jeho
geotechnických/inženýrskogeologických parametrů. Kritéria pro nasazení jednotlivých typů
vyztužení ostění na základě skutečně zastižených geotechnických/inženýrskogeologických podmínek.
h) stanovení očekávaných hodnot deformací primárního ostění pro jednotlivé technologické třídy
výrubu 8),
i) popis okrajových podmínek a předpokladů, za kterých bylo technické řešení jednotlivých konstrukcí
navrženo (základové poměry hloubených tunelů, primární a sekundární ostění, zajištění stability
stavebních jam a portálových svahů apod.), stanovení hodnot varovných stavů sledovaných veličin
(deformací, napětí apod.) pro jednotlivé typy konstrukcí, které mají být v rámci GTM sledovány
a porovnávány s předpoklady projektové dokumentace.
j) popis konkrétních měření a sledování (situování měřických profilů, prvků pro sledování veličin atd.),
která projektant požaduje v rámci projektu a realizace GTM provádět pro ověření jeho předpokladů
návrhu konstrukcí. V souladu s požadavky ČSN EN 1997-1 popis doprovodných opatření
8)

Vyhláška č. 55/1996, o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti
prováděné hornickým způsobem v podzemí.
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k)

l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)
s)

t)

u)
v)
w)

pro případ, že předpoklady projektu nebudou naplněny a dojde k riziku dosažení nebo překročení
varovných stavů.
popis technického řešení hydroizolačního systému (způsobu zajištění vodonepropustnosti ostění)
a drenážního systému pro odvedení podzemní vody s ohledem na minimalizaci vlivu výstavby
na režim podzemních vod (tlakový/deštníkový systém hydroizolace), optimalizace technického
řešení z hlediska provozování a údržby tunelu.
technické řešení odvodnění vozovky, zajištění dostatečné kapacity odvodu vody a kapalin
při požárním zásahu a omezení šíření hořící kapaliny, způsob likvidace kontaminovaných vod,
návrh na úpravu a likvidaci podzemní vody v průběhu výstavby a po uvedení díla do provozu
(sedimentace jemných částic, odlučovače ropných produktů, úprava pH apod.) s ohledem
na možnosti jejího vypouštění,
návrh ochrany díla proti průvalům vod a zvodnělého materiálu, ochrana díla při povodních,
ochrana díla proti vnějším vlivům (opatření proti účinkům bludných proudů, agresivní prostředí,
přívalové vody),
požárně bezpečnostní řešení v rozsahu vyhlášky o požární prevenci9),
bezpečnostní dokumentace u tunelů delších než 500 m,
protokol o stanovení vlivů prostředí,
požadavky na komplexní geotechnický monitoring včetně popisu varovných stavů a kritérií pro
zvýšení nebo snížení četností měření v závislosti na vývoji sledované veličiny v čase a způsob
a postup řešení při dosažení varovných stavů,
staveniště a provádění výstavby, nároky na zkušební provoz a záruční dobu, přehledné tabulky
hlavních prací, přehled budoucích provozovatelů a uživatelů, nároky na výcvik budoucích
pracovníků,
popis objektové skladby a rozdělení objektu na podobjekty s ohledem na možnost použití observační
metody,
požadavky na bezbariérové užívání stavby,
předpokládaný harmonogram postupu výstavby objektu.

2. Výkresy
a) celková situace stavby v měřítku 1 : 5 000,
b) koordinační situace v měřítku 1 : 500 s označením stavebních objektů a provozních souborů včetně
zakreslení zóny poklesů, ovlivnění a sledování, vedení inženýrských sítí, včetně dočasných, a úprav
pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
c) koordinační situace v místě portálů v měřítku 1 : 200 se zakreslením tras kabelovodů, kanalizací,
drenáží, jímek, provozně-technických objektů, rozsah stavebních jam, zpětných zásypů apod.,
d) vzorové příčné řezy v měřítku 1 : 50 se znázorněním geometrických vztahů mezi průjezdným
průřezem a konstrukcí ostění, technickým vybavením tunelu apod.,
e) charakteristické řezy s geotechnickými údaji včetně rozsahu poklesové zóny a zakreslením objektů
a sítí v nadloží v měřítku 1 : 100, 1 : 200,
f) podélné profily s geotechnickými údaji a prognózou rozdělení raženého úseku tunelu
na technologické třídy výrubu v měřítku 1 : 500 nebo v měřítku 1 : 200 v zastavěném území,
g) výkres technologických tříd výrubu – délka záběru, členění plochy výrubu, schéma kotvení
pro jednotlivé dílčí výruby, vzdálenost kotvení od čelby, skladba primárního ostění, typy a délky
kotev a sítí, dimenze výztužných rámů, maximální odstupy čeleb dílčích výrubů, opatření prováděná
v předstihu před ražbou apod. včetně tabulky výkazu materiálu pro jednotlivé technologické třídy
výrubu na 1 záběr a 1 m tunelu,
h) návrh způsobu izolací a drenáží včetně návrhu úpravy a odvedení drenážních vod,
i) výkresy požární ochrany,
j) výkresy jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
k) koordinační a technologické schéma vybavení tunelu,
l) situace organizace výstavby včetně doporučeného rozsahu vybavení zařízení staveniště,

9)

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška
o požární prevenci).
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m) výkresy stavebních jam a povrchových objektů (situace, příčné řezy), včetně zajištění odvodnění,
oplocení a zakreslením na hranici záborů pozemků,
n) situace pomocných úprav včetně záborů pro provádění GTM v celé oblasti vlastního tunelu
a příportálových zářezů.
3. Statická část
a) statický výpočet hloubených úseků tunelu,
b) statický výpočet primárního ostění dle jednotlivých etap a pro jednotlivé technologické třídy výrubu
a jednotlivé kvazihomogenní celky,
c) statický výpočet sekundárního ostění dle charakteru použitých konstrukcí.
d) statické a stabilitní výpočty svahů a pažení stavebních jam, portálových svahů apod.
D.1.6 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A TELEMATIKU
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na typ zařízení a způsob a charakter
rozvodů,
c) způsob uložení kabelového vedení ve vazbě na ostatní objekty stavby,
d) typy navržených zařízení,
e) uvedení hlavních předpisů, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět
montáž,
f) návrh komplexních zkoušek,
g) v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká,
h) požadavky na údržbu zařízení.
2. Výkresy
a) zákres umístění zařízení a přístup k němu v měřítku situace pozemní komunikace, zakreslení
navrženého zařízení do půdorysu v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50,
b) celková přehledně zpracovaná bloková schémata obsahující počet a logickou polohu jednotlivých
koncových prvků,
c) základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany,
d) technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,
e) uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím.
D.1.7 OBJEKTY DRAH
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace nebo objektů stavbou vyvolaných,
které mají charakter stavby dráhy a stavby na dráze, včetně zařízení na dráze, se zhotoví v rozsahu a obsahu podle
přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. V identifikačních údajích k objektu budou uvedeny i údaje o budoucím
vlastníkovi a správci objektu.
D.1.8 OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace, které mají charakter pozemních
staveb, se vypracují v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. V identifikačních údajích
k objektu budou uvedeny i údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu.
D.1.9 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle příslušných
ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. V identifikačních údajích k objektu budou uvedeny i údaje o budoucím
vlastníkovi a správci objektu. Objekty rekultivací budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb.,
v rámci zpracování dokumentace projednány s příslušným orgánem ochrany ZPF.
D.1.10 POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle příslušných
ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. a podle jiných právních předpisů10).

10)

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci).
81/226

Část II – Dokumentace staveb pozemních komunikací
Dokumentace pro vydání společného povolení

D.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí na provozní soubory nevýrobních
procesů zajišťujících speciální činnosti potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemní
komunikace a jejích součástí.
Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní soubory, které tvoří technologické
vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci příslušného stavebního objektu.
Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části:
1. Technická zpráva
a) identifikace předmětu provozního souboru včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) výchozí podklady,
c) skladba technologického zařízení, jeho účel, popis a základní parametry,
d) vazba na stavební řešení včetně návrhu na zakládání konstrukcí,
e) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných medií včetně požadavků a míst napojení.
2. Výkresy
a) výkresy zobrazí sestavu a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy, řezy,
pohledy a konstrukční detaily,
b) výkresy a schémata připojení na média, místa připojení, ochranná zařízení.
Měřítko výkresů se zvolí v závislosti na druhu a rozsahu provozního souboru.
DOKLADOVÁ ČÁST
1. ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ
2. DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
a společné řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru
na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně
posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak
stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
3. DOKLAD PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá
se doklad podle jiného právního předpisu11) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby
podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad,
z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
4. STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená
například na situačním výkrese.
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených
ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.
4.3 Doklady o udělení souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem.
5. GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST ZPRACOVANÝ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ 12)
V případě staveb ŘSD ČR dokumentace bude obsahovat veškeré podklady a dokumenty související s výkonem
zeměměřické činnosti na stavbě podle jiných právních předpisů. Jsou to:
a) geodetické zaměření jako podklad pro projekt,
b) záborový elaborát s vymezením trvalých a dočasných záborů i služebností,
c) projekt vytyčovací sítě jako základní polohový a výškový rámec stavby,
11 )
12)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území
státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením.
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d) výkres a tabulka souřadnic lomových bodů obvodu stavby,
e) složka geodetických vytyčovacích výkresů a seznamů souřadnic vytyčovacích bodů
− v této složce bude kromě grafického znázornění vytyčovaných bodů ve vytyčovacím výkresu uveden
i seznam souřadnic (X, Y, Z) všech bodů, které určují jednoznačný polohový, rozměrový a výškový rámec
objektu,
− seznam souřadnic je možno vložit do vytyčovacího výkresu,
− vytyčovací výkres bude obsahovat i definici požadavků na přesnost vytyčení (konkrétními směrodatnými
odchylkami),
f) seznam bodů státních bodových polí ohrožených či zničených stavbou,
g) projekt sledování a monitoringu (s požadovanými podmínkami pro měření sedání, přetvoření i průhybů
nebo sledování jiných jevů),
h) geometrické plány zpracované v souladu katastrálním zákonem,
i) přejaté výkresové podklady z katastru nemovitostí,
j) případné další potřebné a požadované podklady pro jednoznačné zajištění zeměměřických prací na stavbě
na základě smlouvy.
6. PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM 13)
7. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ14)
8. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ, DIAGNOSTICKÉ A DOPRAVNÍ PRŮZKUMY
Mezi geotechnické/inženýrskogeologické průzkumy patří zejména:
–
podrobný
geotechnický/inženýrskogeologický
průzkum
nebo
Rešerše
geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu. Podrobný geotechnický/inženýrskogeologický
průzkum se zpracuje v souladu s TP 76 a smluvními požadavky zadavatele/objednatele;
– hydrogeologický posudek;
– podrobný pedologický průzkum (výchozím podkladem pro zpracování je obvykle pedologický průzkum
zpracovaný v rámci DUR). Průzkum bude proveden po definitivním stanovení trasy a bude zpracován
v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby jako jeden z podkladů pro výpočet odvodů ze ZPF a podání žádosti
o vynětí pozemků ze ZPF.
Mezi diagnostické průzkumy patří zejména:
– diagnostický průzkum vozovky;
– diagnostický průzkum mostů;
– diagnostické průzkumy konstrukcí (zdi, propustky apod.).
9. OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY, STUDIE A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH V PRŮBĚHU
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE
Do tohoto samostatného dokumentačního souboru se zařadí podklady zpracované v rámci DUSP a použité
pro vypracování DUSP a dokumentace potřebná pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů podle zvláštních
předpisů a získání společného povolení, případně dalších povolení stavby.
Požadavky na obsah a rozsah této přílohy specifikuje zadavatel/objednatel v zadávací dokumentaci a/nebo smluvních
dokumentech.
1. ÚČINKY STAVBY
Poznámka: Číslování příloh není závazné, bude vždy přizpůsobeno smluvním požadavkům
zadavatele/objednatele a konkrétním specifikům projektu.
1.1 Dokumentace pro odnětí ze ZPF
Podklady pro odnětí ze ZPF se zpracují dle zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 271/2019 Sb. a dalších
souvisejících předpisů včetně údajů o ochranných pásmech vodních zdrojů, chráněných územích apod.

13)

14)

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
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1.2 Dokumentace pro odnětí z PUPFL
Podklady pro odnětí z PUPFL se zpracují dle zákona č. 289/1995 Sb., vyhlášky č. 77/1996 Sb. a dalších
souvisících předpisů.
1.4 Projekt odpadového hospodářství
Zpracuje se v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění
dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., návrh jejich využití či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení
odpadu.
1.5 Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
Zpracuje se v rozsahu podle požadavků příslušné správy drážní cesty a drážního úřadu, je-li jí třeba. Vždy
je nutné uvést polohu projednávaného objektu stavby PK vzhledem ke dráze – km dráhy, příčné řezy apod.
2. PODKLADY A PRŮZKUMY
Všechny průzkumy budou provedeny dle platné legislativy, technických předpisů a norem v souladu
s požadavky této směrnice a MP SJ-PK.
Číslování příloh není závazné, bude vždy přizpůsobeno smluvním požadavkům zadavatele/objednatele
a konkrétním specifikům projektu.
2.1 Dendrologický průzkum
Zpracovává se vždy, když je k realizaci navrhované stavby zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně,
na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Součástí průzkumu bude pasportizace
jednotlivých dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb.
2.2. Průzkum inženýrských sítí včetně jejich ověření správci
2.3. Hluková studie nebo její aktualizace
Hluková studie se zpracuje v souladu s příslušnou platnou legislativou a resortním Metodickým pokynem.
2.4 Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
Průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb.
2.5 Rozptylová studie nebo její aktualizace
Rozptylová studie se zpracuje v souladu s platnými legislativními předpisy.
2.6 Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
2.7 Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní
2.8 Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)
2.9 Další průzkumy dle zadavatele/objednatele
– např. klimatologický průzkum, korozní průzkum, průzkum ložisek nerostných surovin.
ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby – vypracuje se dle cenových ukazatelů pro stupeň DSP
vydaných SFDI a případných interních předpisů zadavatele/objednatele – viz příloha č. 9 (ŘSD/02).

11.4

Dokumentace k DUSP

Odděleně od DUSP se vyhotoví „Dokumentace k DUSP“, která je určena pro potřeby zadavatele/objednatele.
Do této dokumentace se zařadí veškeré dokumenty, které se týkají dokumentace DUSP a jejího projednání a jsou
podstatné pro zadavatele/objednatele a není vhodné je dokladovat jako součást dokumentace DUSP (např. vybrané
záznamy z jednání, grafická příloha prokazující zajištění rozhledů na všech křižovatkách a sjezdech, průkaz rozhledu
pro zastavení na hlavní trase pro dovolenou rychlost, kapacitní posouzení vybraných křižovatek, informace
pro zadavatele/objednatele týkající se navazujících stupňů projektové dokumentace, vysvětlující informace
pro objednatele a další možné doklady, které nejsou standardní součástí DUSP).
V případě požadavku objednatele se do této dokumentace zařazují i předchozí průzkumy zajišťované objednatelem.
Do Dokumentace k DUSP se v případě staveb ŘSD ČR dále zařadí:
jako doplněk projektové dokumentace k příloze „D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ
PROPUSTKŮ, část 1. Technická zpráva, bod e)“:
Návrh a výpočet konstrukce vozovky a závěry z posouzení vozovky.
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12

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ U STAVEB DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY (DUSP−DI)

12.1

Všeobecně

12.1.1 DUSP−DI bude realizována v rozsahu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 583/2020 Sb., ve smyslu zákona
č. 416/2009 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu
se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků zadavatele/objednatele.

12.2

Podklady pro vypracování DUSP−DI

12.2.1 Podklady pro vypracování DUSP−DI zajišťované zadavatelem/objednatelem
Podklady, které zajišťuje zadavatel/objednatel a jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, předá zadavatel/objednatel
vybranému zhotoviteli dokumentace ve lhůtě uvedené v zadávací dokumentaci a/nebo ve smluvních dokumentech.
Jedná se o podklady, které má zadavatel/objednatel k dispozici nebo je zajistí před zadáním zakázky, případně
je obstará v průběhu zhotovení dokumentace.

12.2.2 Podklady pro vypracování DUSP−DI zajišťované zhotovitelem dokumentace
Zhotovitel zajišťuje všechny podklady specifikované v zadávací dokumentaci a/nebo ve smluvních dokumentech.

12.3

Obsah a rozsah DUSP−DI

12.3.1 DUSP−DI bude realizována v rozsahu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 583/2020 Sb., v souladu se zákonem
č. 416/2009 Sb. a č. 183/2006 Sb., obecně závaznými právními a technickými předpisy, souvisejícími směrnicemi
a dle podmínek a požadavků zadavatele/objednatele.
12.3.2 Členění DUSP−DI na stavební objekty a provozní soubory se provede v souladu s čl. 12.3.5 bod A.2 této
směrnice.
12.3.3 Přeložky inženýrských sítí a vedení budou navrženy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 13/1997 Sb. Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis technologie provádění přeložky (druh
použitého materiálu včetně spojovacího a armatur, technologie zemních prací, popis provozních výluk, ostatní
související náklady atd.).

12.3.4 Základní členění DUSP−DI
A.
B.
C.
D.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
SITUAČNÍ VÝKRESY
DOKUMENTACE OBJEKTŮ

K DUSP−DI se přikládá:
DOKLADOVÁ ČÁST
SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE
ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ
12.3.5 Obsah a rozsah jednotlivých částí dokumentace pro vydání společného povolení stavby pozemní komunikace
(v omezeném rozsahu):
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraj, okres, katastrální území, parcelní čísla pozemků, označení pozemní komunikace,
u budov adresa, čísla popisná,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel
užívání stavby,
d) začlenění stavby podle § 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon),
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e) u souboru staveb, označení stavby hlavní a rozčlenění stavby dle druhu a dle věcné příslušnosti
stavebních úřadů.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého nebo obdobného pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo podnikatele (fyzická osoba podnikající,
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název organizační složky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla
(právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo podnikatele (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická
osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo
registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 15),
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni
v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě
specializací jejich autorizace 13),
d) jména a příjmení projektantů či ověřovatelů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním
podle zvláštních předpisů 16).
A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích
– seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory
po jejich dokončení do vlastnictví, a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické
infrastruktury, oplocení apod.) na základě smluv či jiných právních dokumentů.
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad:
a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení - stavební objekty
a provozní soubory,
b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem,
c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich
charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby,
Pro řazení a číslování se použije následující základní členění:
Číselná
řada

Skupina objektů

Poznámka

000

Objekty přípravy
staveniště

Bourací práce, případně další objekty obsahující rozsáhlé pomocné práce
spojené s přípravou staveniště nebo zhotovovací práce například dočasné
oplocení, protihluková opatření při stavebních pracích, trhací práce při
přípravě staveniště stavební jámy.

15)
16)

Zákon č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Například zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
86/226

Část II – Dokumentace staveb pozemních komunikací
Dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

Číselná
řada

Skupina objektů

Poznámka

100

Objekty pozemních
komunikací (včetně
propustků)

Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky a všechny další objekty
pozemní komunikace dotčené nebo vyvolané stavbou předmětné pozemní
komunikace - dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace,
samostatné cyklistické stezky apod. Do této skupiny objektů se dále zařadí
součásti pozemní komunikace (s výjimkou těch, které jsou obsaženy
v samostatných řadách, například mosty a tunely) a vybavení pozemní
komunikace zejména dopravní značky, světelné signály, propustky, únikové
zóny, protihlukové valy, clony proti oslnění apod. Samostatnými objekty
pozemní komunikace mohou také být objížďky a dopravní opatření a zesilování
existujících pozemních komunikací pro odkloněnou veřejnou dopravu
a staveništní dopravu, případně odstranění následků těchto doprav provedené
po ukončení stavby. Do této skupiny se zahrnou i objekty údržbového
příslušenství.

200

Mostní objekty a zdi

Všechny druhy mostních objektů, kromě propustků, opěrné a zárubní zdi.
Je-li součástí mostního objektu technologické zařízení, dokumentuje se jako
provozní soubor.

300

Vodohospodářské
objekty

Zejména objekty odvodnění pozemní komunikace - kanalizace, dešťové
usazovací nádrže, úpravy nebo výstavba vodních toků, vodních nádrží,
retenčních nádrží a závlahových zařízení, vodovodů a studní.

400

Elektro a sdělovací
objekty

Objekty úprav nebo výstavby nadzemních a podzemních silnoproudých
a slaboproudých vedení, osvětlení, systémů zabezpečení nebo řízení
dopravního provozu apod.

500

Objekty trubních
vedení

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

600

Objekty podzemních
staveb

Tunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a parkoviště a další podzemní
zařízení. Tyto typy speciálních objektů vyžadují s ohledem na jejich složitost
další členění na podobjekty, které se označí dalším dvojčíslím za pomlčkou za
základním číslem objektu (například 600-08).

660

Objekty drah

Všechny objekty, které spadají pod kompetenci drážního úřadu.

700

Objekty pozemních
staveb

Objekty pozemního stavitelství, které jsou součástí nebo příslušenstvím
pozemní komunikace nebo slouží motoristům, případně jsou vyvolány stavbou
pozemní komunikace. Patří sem zejména budovy a jejich příslušenství
na odpočívkách, cestmistrovství, celnice a objekty policie. Protihlukové clony,
kromě valů, protihlukové stavební úpravy budov a trvalé oplocení cizích
pozemků. K příslušným budovám nebo skupinám určitého zařízení se přiřadí
odpovídající provozní soubory a související objekty ostatních druhů, které
kompletují zařízení.

800

Objekty úpravy území

Objekty rekultivací a vegetačních úprav včetně odhumusování, ohumusování,
výsadby rostlin včetně dřevin a úprav ploch po výstavbě.

900

Volná řada objektů

Druh objektů, který není možné nebo vhodné zařadit do předcházejících řad.

Řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na povaze stavby, důležitosti objektů z hlediska
celé stavby a dalších okolností. Jestliže je to potřebné z evidenčních důvodů, lze před označením řady objektů
předřadit další číselné označení, zejména jedná-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se číslo stavby.
V případě staveb ve správě ŘSD ČR se zohlední požadavky na podrobné členění jednotlivých stavebních objektů
v rámci příslušných číselných řad stanovené interním předpisem – viz příloha č. 9 (ŘSD/08).
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace, zejména:
a) dokumentace záměru k žádosti o vydání společného povolení,
b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace,
c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady,
d) dopravní průzkum – studie, dopravní údaje,
e) podrobný, doplňující geotechnický/inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, základní korozní
průzkum,
f) diagnostický průzkum konstrukcí,
g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech,
h) klimatologické údaje, zejména převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti,
i) stavebně-historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci
nebo v památkové zóně.
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně
informace o vydané územně plánovací dokumentaci (vazby na regulační plány, územní plány, případně
územně plánovací informace),
c) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů, geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů
nerostů a podzemních vod,
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geologický, geotechnický průzkum, hydrogeologický
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně-historický
průzkum apod. (uvede se souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení
stavby, doporučení pro geotechnický a geodetický monitoring),
e) ochrana území podle jiných právních předpisů17) – památková rezervace, památková zóna, zvláště
chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl
a prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající
ochranná a bezpečnostní pásma apod. (rozsah dotčení, podmínky pro zásah, způsob ochrany nebo úprav,
vliv na stavebně-technické řešení stavby),
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, vliv
stavby na stabilitu svahů,
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa,
j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí (lze nahradit
odkazem na záborový elaborát za předpokladu, že je přílohou projektové dokumentace),
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
Stručný popis návrhu stavby, její funkce, významu a umístění.
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické
parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území,
17)

Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně-technické
řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších
vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných
předpisů a norem,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů,
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů18) – kulturní památka apod.,
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
kapacity provozu, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
h) základní technické parametry stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání,
intenzita dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma apod.
i) základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, realizaci, dokončení stavby
a předání stavby do užívání,
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu
k dokončení a užívání stavby,
k) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 Celkové stavebně technické řešení
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně
údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,
b) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,
c) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení
veřejné komunikační sítě.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam
použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby včetně řešení informačních systémů.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) popis současného stavu,
b) popis navrženého řešení.
Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní charakteristiky.
B.2.6.1 Pozemní komunikace
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:
− kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání,
− parametry a zdůvodnění trasy,
− návrh zemního tělesa včetně výpočtu stability svahů násypů i zářezů, výpočtu sedání v trase
i v přechodových oblastech (v přechodových oblastech v případě, že je tento výpočet ČSN 73 6244
vyžadován) a jeho předpokládaný časový průběh, výpočty vyztužení zemního tělesa (je-li navrženo),
použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací,
18)

Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.
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−
−
−
−
−

vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch,
křižovatky – stručné zdůvodnění, umístění, druh a vzor v souladu s ČSN 73 6102, kapacitní
posouzení, organizace provozu, rozhledové poměry,
navržená bezpečnostní zařízení a opatření,
vybavení a příslušenství PK, obslužná zařízení (nejsou-li samostatnými objekty), ostatní vybavení,
omezující podmínky.

B.2.6.2 Mostní objekty a zdi
a) výčet objektů a zdí,
b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní
a průchozí prostory:
− základní technické řešení a vybavení,
− druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,
− postup a technologie výstavby,
− omezující podmínky.
B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace
− stavebně-technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah (u trubních vedení s uvedením
orientační délky objektu a profilu potrubí, usazovacích a retenčních nádrží s uvedením objemu nádrže).
B.2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie
− technický popis jednotlivých objektů v souladu s ustanoveními příslušných článků přílohy č. 5 této
směrnice, především:
a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),
b) technologické vybavení tunelu,
c) navržená technologie výstavby,
d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.
B.2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony
− navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.
B.2.6.6 Vybavení pozemní komunikace
a) záchytná bezpečnostní zařízení,
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,
c) veřejné osvětlení,
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,
e) clony a sítě proti oslnění.
B.2.6.7 Ostatní skupiny objektů
a) výčet objektů,
b) základní charakteristiky,
c) související zařízení a vybavení,
d) technické řešení,
e) postup a technologie výstavby.
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 19)
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby

19)

§ 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.
B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami
se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu se zachováním bezbariérového přístupu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická, protierozní opatření.
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich
prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, horninové prostředí,
b) vliv na přírodu a krajinu - zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, územní systém ekologické
stability, krajinný ráz, přírodní parky, dřeviny, památné stromy, rostliny a živočichy, zachování
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na území soustavy Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem,
e) popis souladu záměru s oznámením záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li
zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování dle tohoto zákona,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů.
Poznámka: V případě, že je dokumentace podkladem pro společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí,
neuvádí se informace k bodům a), b), d), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany,
b) prevence závažných havárií.
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Technická zpráva
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
c)

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

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
e)

požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

f)

základní bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

g) návrh postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, etapizace, výluky apod.),
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h) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy
a realizace výstavby,
i) návrh objízdných tras pro automobily, veřejnou dopravu, cyklisty a pěší, včetně průchodů pěších
staveništěm v jednotlivých stavebních etapách (DIO)
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
V případě staveb ŘSD ČR zhotovitel DUSP−DI navrhne odvodnění PK a objednateli předá dokument, v němž je
uvedena:
Textová část:
a) technická zpráva:
aa) základní identifikační údaje,
ab) popis charakteristik inženýrského objektu,
ac) zdůvodnění funkčního a technického řešení (včetně provozních údajů a instalovaných výkonů),
ad) popis napojení na dosavadní inženýrské sítě nebo recipient,
ae) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana,
af) zvláštní požadavky na postup stavebních prací (na provoz a údržbu),
ag) charakteristika a popis technického řešení objektu/objektů z hlediska ochrany životního prostředí
a bezpečnosti a ochrany zdraví,
ah) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí a bludným proudům (v souladu s příslušnými
předpisy).
b) hydrotechnické výpočty v rozsahu souhrnného přehledu údajů minimálně pro stoky, přípojky, DUN, RN,
opevnění rigolů a příkopů,
c) statické výpočty v rozsahu souhrnného přehledu údajů k typu a únosnosti potrubí, betonovým
konstrukcím a ostatním objektům na příslušné síti.
Výkresová část:
a) situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení jak současných, tak plánovaných v měřítku
shodném se situací dokumentace PK,
b) hydrotechnická situace (zpracovává se pouze tehdy, vyplyne-li její nutnost z výsledků hydrotechnických
výpočtů),
c) podélný profil zpravidla v měřítku 1 : 1 000/100 nebo 1 : 2 000/200 (polohopisné měřítko by mělo
odpovídat měřítku situace PK),
d) vzorové příčné řezy uložení navrhovaných konstrukcí (potrubí, rigoly, příkopy atd.),
e) výkresy aplikovaných typových nebo atypických objektů.
Pozn.: V případě většího rozsahu příloh, především grafických, je možné tuto kapitolu řešit formou samostatné přílohy
k Souhrnné technické zprávě – v Souhrnné technické zprávě bude uveden pouze odkaz na přílohu.

C. SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
a) měřítko 1 : 5 000 až 1 : 50 000, (s ohledem na rozsah stavby lze použít měřítko 1 : 500 až 1 : 1 000),
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, případně jiná omezení,
d) vyznačení hranic dotčeného území,
e) vyznačení oblastí potenciálně ohrožující stavbu (zejména sesuvy či jiné objekty vykazující přetvoření).
C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
a) měřítko podle použité katastrální mapy, vždy však musí být zajištěna čitelnost výkresu (preferována
měřítka 1 : 1 000 (1 : 500, 1 : 200),
b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby do mapových podkladů katastru nemovitostí,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
a) měřítko 1 : 500 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000, u změny stavby, která je kulturní památkou,
u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200 (dle potřeby u staveb menšího
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

rozsahu lze použít i podrobnější měřítko); situace navržené stavby musí obsahovat podrobnosti potřebné
pro ověření polohového řešení stavby a její výstavby,
stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
hranice katastrálních území, hranice pozemků, parcelní čísla,
hranice řešeného území, hranice obvodu stavby,
stávající výškopis a polohopis včetně vrstevnic zobrazujících členitost terénu,
vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
řešení vegetace, rekultivace,
okótované odstupy stavby od budov a hranic pozemků,
zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny, hranice
územních systémů ekologické stability (ÚSES), biokoridorů a biocenter, zátopových oblastí apod.,
vyznačení geotechnických sond (včetně archivních) a zákres zóny ovlivnění, případně zóny sledování
dle podrobného geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu.
maximální dočasné a trvalé zábory,
seznam všech stavebních objektů a provozních souborů.
popis a vyznačení všech nově navržených objektů,
odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace
a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody,

Pozn.: V případech, kdy by byl výkres koordinační situace na podkladu geodetického zaměření a zároveň katastrální mapy
nepřehledný, lze koordinační situaci předat ve dvou variantách, tj. ve variantě na podkladu geodetického zaměření a ve variantě
na podkladu katastrální mapy.

C.4 SPECIÁLNÍ VÝKRESY
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující jednak speciální požadavky objektů,
technologických zařízení technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření včetně
bezbariérových opatření zajišťujících přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo
orientace, jednak územní (plošné) požadavky na ochranu přírody a krajiny - zvláště chráněná území, jejich
ochranná pásma a zóny ochrany přírody, území soustavy NATURA 2000, územní systém ekologické stability,
významné krajinné prvky, přírodní parky apod.
C.5 SITUAČNÍ VÝKRES ZÁBORŮ
Výkres maximálních dočasných a trvalých záborů a věcných břemen vyvolaných stavbou, s rozlišením pozemků
zařazených do zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkce lesa a ostatních pozemků,
zpracovaný na podkladu katastrální mapy - měřítko 1 : 1 000.
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení
se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění
v přiměřeném rozsahu.
D.1 STAVEBNÍ ČÁST
Pro každý stavební objekt nebo skupinu objektů shodného charakteru se vypracuje samostatná dokumentace.
Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede v souladu s čl. 12.3.5, bod A.2 této směrnice.
Pro každý objekt se zpracuje:
1. Technická zpráva - koncepce řešení, popis současného stavu, navrhované řešení se zdůvodněním
a návrhem typu objektu, hlavních technických parametrů, včetně plošných a prostorových nároků na jeho
umístění a zabudování, zásadní stavebně montážní postupy apod.
2. Výkresová dokumentace - výkresy a schémata, návrh řešení jednotlivých objektů, se zakreslením
současného a navrhovaného stavu, popřípadě mezistavů a jejich přehledného grafického rozlišení.
Výkresy k jednotlivým stavebním objektům nebo skupině objektů budou vypracovány v souladu
s platnými legislativními předpisy, dle platných norem, oprávněných požadavků majitelů a správců
jednotlivých stavebních objektů, vycházejících z platných technických pravidel a směrnic
pro projektování a provádění v příslušném oboru.
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Obsah jednotlivých stavebních objektů bez ohledu na jejich zařazení v konkrétní objektové skladbě:
D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ PROPUSTKŮ
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) popis koncepce řešení,
c) popis současného stavu,
d) stručný technický popis navrhovaného řešení se zdůvodněním a návrhem typu objektu, hlavních
technických parametrů, včetně plošných a prostorových nároků na jeho umístění a zabudování,
e) popis zásadních stavebně montážních postupů,
f) vyhodnocení průzkumů a podkladů včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje,
geotechnický/inženýrskogeologický průzkum apod.,
g) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,
h) návrh zpevněných ploch (včetně uvedení všech nezbytných údajů pro návrh a posouzení vozovky),
i) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,
j) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace
a dopravní telematiku,
k) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,
l) vazba na případné technologické vybavení,
m) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,
n) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm
osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
2. Výkresová dokumentace
a) Situace pozemní komunikace
Situace všech objektů je uvedena v koordinační situaci stavby v části C. , do každého stavebního
objektu se přiloží situace příslušného objektu na podkladu koordinační situace stavby. Tam, kde není
dostatečně zřejmé řešení objektu z této situace, přiloží se samostatná situace objektu (výřez situace
stavby) ve větším měřítku.
b) Podélný profil
Podélný profil zpravidla v délkovém měřítku situace pozemní komunikace a výškovém měřítku
s desetinásobným převýšením, obvykle v měřítku 1 : 1 000/100 nebo 1 :2 000/200. Pro jednoduchá
technická řešení je možno použít měřítko 1 : 5 000/500.
c)

Vzorové příčné řezy
Vzorové příčné řezy, případně odlišné úseky pozemní komunikace (zářez, výkop, násyp, různý počet
jízdních pruhů, větve křižovatek), měřítko 1 : 50 nebo 1 : 100 s ohledem na šířku silniční koruny
a místní podmínky, umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního zařízení, oplocení, zdí
a dalších typických detailů. Uvede se typ vozovky PK, její tloušťka a třída dopravního zatížení.

d) Charakteristické příčné řezy
Zobrazení začlenění tělesa pozemní komunikace do terénu v charakteristických místech, měřítko
1 : 100 nebo 1 : 200. Maximální vzdálenost příčných řezů ve výkresu příčných řezů nesmí překročit
100 m (pozn.: po dohodě se zadavatelem/objednatelem lze v odůvodněných případech tuto maximální
vzdálenost upravit v závislosti na charakteru projektu). Do příčných řezů se schematicky zakreslí
poloha stávajících i nově navrhovaných strategických zařízení technické infrastruktury.
e)

Schematické řešení křižovatek
Složitější křižovatky na samostatných výkresech, jejichž podrobnější zákres do situace PK by byl
nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku situace pozemní komunikace nebo
větším. Pro potřebu ověření sklonových poměrů větví křižovatky (složitý tvar křižovatky nebo
nepříznivé terénní podmínky) – zjednodušené podélné profily kritických větví. Jednoduché křižovatky
MK a účelových komunikací, sjezdy a samostatné sjezdy (připojení sousedních nemovitostí) je nutné
vždy vykreslit v situaci stavby, popsat v technické zprávě a doplnit zjednodušeným podélným profilem.
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f)

Schematické výkresy obslužných zařízení
Zpracují se, jestliže jsou součástí objektu pozemní komunikace a s ohledem na jejich charakter je
jejich zobrazení ve výše uvedených přílohách nedostatečné z hlediska umístění stavby. Jedná se
o zastávky linkové osobní dopravy, parkoviště a jiné dopravní plochy a odpočívky. Schematické
výkresy musí zobrazovat stavebně-technické řešení a definovat jednoznačné požadavky z hlediska
umístění zařízení, především požadavky na trvalé a dočasné zábory. Měřítko volí projektant
s přihlédnutím k povaze zařízení. U jednoduchých řešení se zařízení vyznačí přímo na situaci pozemní
komunikace.

g) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a dopravní
telematiku
Schematické výkresy navržených dopravních značek a uvedených zařízení v měřítku situace pozemní
komunikace nebo jiném měřítku jako samostatné výkresy. U jednoduchých řešení se dopravní značení
a všechna další dopravní zařízení vyznačí přímo na situaci pozemní komunikace. Schematické výkresy
musí zobrazovat stavebně-technické řešení a definovat jednoznačné požadavky z hlediska umístění
zařízení, především požadavky na trvalé a dočasné zábory.
h) Projektová dokumentace nového objektu pozemní komunikace nebo rozšíření stávajícího objektu
pozemní komunikace, který má být umístěn na území památkové rezervace, památkové zóny nebo
ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové
rezervace nebo památkové zóny.
D.1.2 Mostní objekty a zdi
1. Technická zpráva
1.1. Identifikační údaje mostu
a) stavba a objekt číslo,
b) název mostu,
c) evidenční číslo mostu,
d) katastrální území, obec, kraj,
e) údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
f) pozemní komunikace – návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace,
evidenční číslo,
g) bod křížení – všechna křížení na délce mostu,
h) staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy,
i) staničení přemosťované překážky – plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.,
j) úhel křížení – všech překážek,
k) volná výška – podjezdu, podchodu, plavební výška.
1.2 Základní údaje o mostu
a) charakteristika mostu,
b) délka přemostění,
c) délka mostu,
d) délka nosné konstrukce,
e) rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypaných konstrukcí,
f) šikmost mostu,
g) volná šířka mostu,
h) šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku,
i) šířka mostu,
j) výška mostu nad terénem,
k) stavební výška,
l) plocha nosné konstrukce mostu,
m) zatížení a zatížitelnosti mostu.
1.3 Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění
a) návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu
a požadavky, podklady na jeho řešení,
b) charakter přemosťované překážky – převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.,
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c) územní podmínky,
d) geotechnické/inženýrskogeologické podmínky.
1.4 Technické řešení mostu
a) popis nosné konstrukce mostu,
b) údaje o založení a spodní stavbě mostu,
c) vybavení mostu,
d) statické a hydrotechnické posouzení,
e) cizí zařízení na mostě,
f) řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům.
1.5 Výstavba mostu
a) postup a technologie stavby mostu,
b) specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby – přístupy, přívody elektrické energie,
skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.,
c) související (dotčené) objekty stavby,
d) vztah k území – inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.
1.6 Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů
a) vytyčovací údaje (pokud nejsou součástí geodetického podkladu v Dokladové části),
b) prostorové uspořádání a geometrie mostu,
c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce včetně podkladů,
d) hydrotechnické výpočty.
1.7 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace
2. Výkresy
a) situace mostního objektu v měřítku 1 : 500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty stavby
pozemní komunikace včetně jejich ochranných pásem, zvláštních omezení a úprav pro osoby
s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
b) půdorys v měřítku 1 : 100 nebo u velkých mostů nad 100 m délky v měřítku 1 : 250, 1 : 500 včetně
vyznačení příslušných sond GTP/IGP,
c) podélný řez v měřítku 1 : 100, 1 : 250 nebo 1 : 500 nebo u směrově rozdělených komunikací
oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem terénu, křižujících vodotečí a komunikací včetně
zakreslení průjezdných a průchozích prostorů, plavebních profilů a mostem vzduté hladiny,
povodňových hladin – zpravidla Q100, hladiny návrhového průtoku, směrových a sklonových
poměrů, rozhraní zemin pokryvných útvarů a skalního podloží,
d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli v měřítku 1 : 50 nebo 1 : 100,
e) příčné řezy v měřítku 1 : 100 v lících opěr a osách jednotlivých vnitřních podpěr, případně
s pohledem na podpěry, včetně vyznačení příslušných sond GTP/IGP,
f) vytyčovací schéma v měřítku 1 : 100, 1 : 250, 1 : 500 (pokud není součástí geodetického podkladu
v Dokladové části),
g) výkres tvaru vnitřních a vnějších podpěr v měřítku 1 : 50 včetně vyznačení případných míst
pro umístění značek pro geodetický monitoring,
h) schéma technologie výstavby,
i) projektová dokumentace velkých mostů, mostů, které se umísťují na území památkové rezervace,
památkové zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou kulturní památkou,
se doplní o pohledy nebo zákresy mostu do fotografií a vizualizaci.
Podrobnosti zpracování jednotlivých částí mostního objektu ve výkresových přílohách DUSP−DI:
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 geologické skladby, určení navrhovaných základových spár a pat pilot
v absolutních výškách, určení materiálů konstrukce,
b) tvary a dimenze spodní stavby (vnitřní podpěry a opěry), jejich úložných prahů, křídel
a přechodových oblastí s okótováním délky, šířky a výšky (základních rozměrů) s označením tříd
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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
základního průřezu a jeho částí (deska, trám, konzoly, příčníky) s označením tříd betonů a ocelí,
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,
f) určení absolutních výšek nivelety komunikace na mostě v osách uložení na opěrách a vnitřních
podpěrách, vyznačení staničení místopisu na začátku úseku a konce úseku stavby PK, vyznačení
úhlů a staničení křížení,
g) zakreslení průjezdných průřezů nebo prostorů, plavebních profilů včetně rezerv (s uvedením
minimální vzdálenosti mezi tímto prostorem a spodní hranou posuzované konstrukce, pokud je tato
vzdálenost menší než 0,5 m) a hladin návrhového průtoku dle ČSN 73 6201,
h) zobrazení a popis druhu svodidla včetně pracovní šířky a úrovně zadržení, tlumiče nárazu, mostního
zábradlí a protihlukových stěn,
i)

zobrazení a popis odvodnění vozovky na mostě, protidotykových zábran, zábran proti nárazu,
izolace, odvodňovačů, žlabů a skluzů, schéma ležatých a svislých 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 převáděných inženýrských sítí,
n) popis ochranných opatření na základě korozního průzkumu, ochrana proti bludným proudům
a přepětí,
o) popis druhu oprav stávajících konstrukcí,
p) zobrazení a popis revizního zařízení.
V případě staveb ŘSD ČR pro silniční mosty přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m bude
zpracován návrh konstrukčního řešení (v konceptu) nejméně ve dvou variantách v souladu s příslušným
interním předpisem zadavatele/objednatele – viz příloha č. 9 (ŘSD/01). Na základě vyhodnocení
předložených návrhů zadavatel/objednatel rozhodne o výsledné variantě, která bude v dokumentaci
DUSP−DI dopracována.
D.1.3 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY – odvodnění pozemní komunikace
1. Technická zpráva
a) základní identifikační údaje včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) popis charakteristik objektu a koncepce řešení,
c) popis současného stavu, popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient,
d) popis hydrologických poměrů v místě stavby,
e) seznam všech ochranných pásem vodních zdrojů a ekologicky chráněných území,
f) stručný technický popis navrhovaného řešení se zdůvodněním a návrhem typu objektu, hlavních
technických parametrů, včetně plošných a prostorových nároků na jeho umístění a zabudování,
včetně provozních údajů a instalovaných výkonů,
g) popis zásadních stavebně montážních postupů,
h) základní parametry odvodnění – stanovení délek a profilů,
i) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana včetně podrobného popisu, jak je
nakládáno s vodami z odvodnění PK z hlediska znečistění z běžného provozu a z hlediska ochrany
při havarijních stavech na PK,
j) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během výstavby,
k) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům.
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2. Hydrotechnické výpočty
a) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilů stok a přípojek,
b) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích nádrží,
c) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a příkopů.
3. Statické výpočty
a) pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu a únosnosti,
b) pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tloušťky stěn a dna nádrže
a případného vyztužení.
4. Výkresy
a) situace stavby s výškopisem a zákresem všech vodohospodářsky významných objektů a staveb, jak
současných, tak plánovaných (nádrže, vodojemy, studny apod.), ochranných pásem vodních zdrojů
a polohy těchto zdrojů včetně přívodních potrubí, ochranných pásem všech ekologicky chráněných
území, rozsahu meliorovaných pozemků, úseků PK, z nichž voda odtéká do shodného recipientu
s označením místa výusti a způsobu odvodnění ve výše uvedeném úseku (kanalizace, příkopy apod.),
polohy všech zařízení pro čistění vody, pro snížení špiček odtoku (retence) a pro havarijní
zabezpečení PK (norné stěny apod.) v měřítku shodném se situací objektů pozemní komunikace,
b) hydrotechnická situace, vyplyne-li její nutnost z výsledků hydrotechnických výpočtů,
c) podélný profil v doporučeném měřítku 1 : 1 000/100, měřítko ve směru osy x musí odpovídat měřítku
situace,
d) vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí nebo rigolů a příkopů,
e) schematické výkresy aplikovaných typových nebo atypických objektů.
Statické a hydrotechnické výpočty každého objektu budou zařazeny v pare č. 1 dokumentace.
D.1.4 OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) stručný technický popis navrhovaného řešení se zdůvodněním a návrhem typu objektu, hlavních
technických parametrů, včetně typu stožárů a svítidel, včetně plošných a prostorových nároků
na jeho umístění a zabudování, včetně provozních údajů a instalovaných výkonů,
c) světelně-technický výpočet,
d) napojení na rozvodnou síť nízkého napětí.
2. Výkresy
a) situace ve shodném měřítku se situací pozemní komunikace, se zákresem polohy stožárů
a kabelových rozvodů a určením polohy zařízení s jednoznačnými požadavky z hlediska umístění
zařízení, především požadavky na trvalé a dočasné zábory,
b) vzorový příčný řez se zákresem schematické polohy zařízení osvětlení v měřítku vzorového příčného
řezu pozemní komunikace,
D.1.5 OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB
Technické zprávy i výkresy musí být zpracovány v souladu s členěním objektu na podobjekty a s ohledem
na obsah a rozsah jejich technického řešení (viz čl. 12.3.5 část A.2 a zásady uvedené v příloze č. 5).
1. Technická zpráva
1.1. Všeobecná část
a) identifikační údaje včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) členění objekt na podobjekty a provozní soubory,
c) vazby na okolní výstavbu.
1.2. Technická část
a) vyhodnocení
geotechnických/inženýrskogeologických
průzkumů,
podrobný
popis
geotechnických/inženýrskogeologických podmínek s ohledem na použitou tunelovací metodu,
rozdělení horninového masivu na kvazihomogenní celky s obdobným chováním při výstavbě včetně
doporučených hodnot geotechnických/inženýrskogeologických parametrů,
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b) stručný technický popis navrhovaného řešení se zdůvodněním a návrhem typu objektu, hlavních
technických parametrů, včetně plošných a prostorových nároků na jejich umístění a zabudování,
včetně provozních údajů a instalovaných výkonů,
c) v případě použití observační metody popis parametrů technického řešení, které mohou být
na základě výsledků geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu a vyššího stupně
rozpracování dokumentace v dalším stupni upřesněny nebo změněny (např. poloha ražených
portálů, optimalizace rozsahu a způsobu zajištění stavebních jam, dimenzí ostění, tvaru příčného
řezu tunelu apod.),
d) stanovení postupu nebo způsobu výstavby včetně návrhu technologických tříd výrubu v souladu
s požadavky vyhlášky č. 55/1996 Sb., očekávaných hodnot deformací primárního ostění pro
jednotlivé technologické třídy výrubu, definice varovných stavů pro jednotlivé typy konstrukcí
a případně objektů v zóně ovlivnění,
e) návrh na likvidaci důlních vod, ochrana díla proti průvalům vod a zvodnělého materiálu, ochrana
díla při povodních,
f) v případě ražených tunelů návrh technologických tříd výrubu a prognóza jejich aplikace
v jednotlivých úsecích tunelu na základě prognózy geotechnických podmínek a rozdělení
horninového masivu na kvazihomogenní celky, stanovení kritérií pro nasazení technologických tříd
výrubu na základě skutečně zastižených geotechnických/inženýrskogeologických podmínek,
g) prognóza použití silně vyztuženého, slabě vyztuženého nebo nevyztuženého sekundárního ostění
na základě
prognózy
chování
horninového
masivu
při
ražbě
a
jeho
geotechnických/inženýrskogeologických parametrů. Kritéria pro nasazení jednotlivých typů
vyztužení ostění na základě skutečně zastižených geotechnických/inženýrskogeologických podmínek,
h) stanovení očekávaných hodnot deformací primárního ostění pro jednotlivé technologické třídy
výrubu 20),
i) popis okrajových podmínek a předpokladů, za kterých bylo technické řešení jednotlivých konstrukcí
navrženo (základové poměry hloubených tunelů, primární a sekundární ostění, zajištění stability
stavebních jam a portálových svahů apod.), stanovení hodnot varovných stavů sledovaných veličin
(deformací, napětí apod.) pro jednotlivé typy konstrukcí, které mají být v rámci GTM sledovány
a porovnávány s předpoklady projektové dokumentace.
j) popis konkrétních měření a sledování (situování měřických profilů, prvků pro sledování veličin atd.),
která projektant požaduje v rámci projektu a realizace GTM provádět pro ověření jeho předpokladů
návrhu konstrukcí. V souladu s požadavky ČSN EN 1997-1 popis doprovodných opatření
pro případ, že předpoklady projektu nebudou naplněny a dojde k riziku dosažení nebo překročení
varovných stavů.
k) popis technického řešení hydroizolačního systému (způsobu zajištění vodonepropustnosti ostění)
a drenážního systému pro odvedení podzemní vody s ohledem na minimalizaci vlivu výstavby
na režim podzemních vody (tlakový/deštníkový systém hydroizolace), optimalizace technického
řešení z hlediska provozování a údržby tunelu.
l) technické řešení odvodnění vozovky, zajištění dostatečné kapacity odvodu vody a kapalin
při požárním zásahu a omezení šíření hořící kapaliny, způsob likvidace kontaminovaných vod,
m) návrh na úpravu a likvidaci podzemní vody v průběhu výstavby a po uvedení díla do provozu
(sedimentace jemných částic, odlučovače ropných produktů, úprava pH apod.) s ohledem
na možnosti jejího vypouštění,
n) návrh ochrany díla proti průvalům vod a zvodnělého materiálu, ochrana díla při povodních,
o) ochrana díla proti vnějším vlivům (opatření proti účinkům bludných proudů, agresivní prostředí,
přívalové vody),
p) požárně bezpečnostní řešení v rozsahu vyhlášky o požární prevenci21),
q) bezpečnostní dokumentace u tunelů delších než 500 m,
r) protokol o stanovení vlivů prostředí,

20)
21)

Vyhláška č. 55/1996, o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti
prováděné hornickým způsobem v podzemí.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška
o požární prevenci).
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s)

požadavky na komplexní geotechnický monitoring včetně popisu varovných stavů a kritérií
pro zvýšení nebo snížení četností měření v závislosti na vývoji sledované veličiny v čase a způsob
a postup řešení při dosažení varovných stavů,
t) staveniště a provádění výstavby, nároky na zkušební provoz a záruční dobu, přehledné tabulky
hlavních prací, přehled budoucích provozovatelů a uživatelů, nároky na výcvik budoucích
pracovníků,
u) popis objektové skladby a rozdělení objektu na podobjekty s ohledem na možnost použití observační
metody,
v) požadavky na bezbariérové užívání stavby,
w) předpokládaný harmonogram postupu výstavby objektu.
2. Výkresy
a) celková situace stavby v měřítku 1 : 5 000 (1 : 2 000),
b) koordinační situace v měřítku 1 : 500 s označením stavebních objektů a provozních souborů včetně
zakreslení zóny poklesů, ovlivnění a sledování, vedení inženýrských sítí včetně dočasných, úprav pro
osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a rozhraní mezi jednotlivými stavebními
objekty,
c) koordinační situace v místě portálů v měřítku 1 : 200 se zakreslením tras kabelovodů, kanalizací,
drenáží, jímek, provozně-technických objektů, rozsah stavebních jam, zpětných zásypů apod.,
d) podélné profily s geotechnickými/inženýrskogeologickými údaji a prognózou rozdělení raženého
úseku tunelu na technologické třídy výrubu v měřítku 1 : 500 nebo v měřítku 1 : 200 v zastavěném
území,
e) vzorové příčné řezy v měřítku 1 : 50 se znázorněním geometrických vztahů mezi průjezdným
průřezem a konstrukcí ostění, technickým vybavením tunelu apod.,
f) charakteristické řezy s geotechnickými/inženýrskogeologickými údaji včetně rozsahu poklesové
zóny a zakreslením objektů a sítí v nadloží v měřítku 1 : 100, 1 : 200,
g) výkres technologických tříd výrubu – délka záběru, členění plochy výrubu, schéma kotvení
pro jednotlivé dílčí výruby, vzdálenost kotvení od čelby, skladba primárního ostění, typy a délky
kotev a sítí, dimenze výztužných rámů, maximální odstupy čeleb dílčích výrubů, opatření prováděná
v předstihu před ražbou apod. včetně tabulky výkazu materiálu pro jednotlivé technologické třídy
výrubu na 1 záběr a 1 m tunelu,
h) návrh způsobu izolací a drenáží včetně návrhu úpravy a odvedení drenážních vod,
i) výkresy požární ochrany,
j) výkresy jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a provozních souborů,
k) koordinační a technologické schéma vybavení tunelu,
l) situace organizace výstavby včetně doporučeného rozsahu vybavení zařízení staveniště,
m) výkresy stavebních jam a povrchových objektů (situace, příčné řezy), včetně zajištění odvodnění,
oplocení a zakreslením na hranici záborů pozemků,
n) situace pomocných úprav včetně záborů pro provádění GTM v celé oblasti vlastního tunelu
a příportálových zářezů.
3. Statická část
a) statický výpočet hloubených úseků tunelu,
b) statický výpočet primárního ostění dle jednotlivých etap a pro jednotlivé technologické třídy výrubu
a jednotlivé kvazihomogenní celky,
c) statický výpočet sekundárního ostění dle charakteru použitých konstrukcí.
d) statické a stabilitní výpočty svahů a pažení stavebních jam, portálových svahů apod.,
e) výpočet sedání nadloží a šířky poklesové kotliny.
D.1.6 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A TELEMATIKU
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) stručný technický popis navrhovaného řešení (ve smyslu požadavků na typ zařízení a způsob
a charakter rozvodů) se zdůvodněním a návrhem typu objektu, hlavních technických parametrů,
včetně plošných a prostorových nároků na jejich umístění a zabudování, včetně provozních údajů
a instalovaných výkonů,
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c) způsob uložení kabelového vedení ve vazbě na ostatní objekty stavby,
d) typy navržených zařízení,
e) uvedení hlavních předpisů, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět
montáž.
2. Výkresy
a) zákres umístění zařízení a přístup k němu v měřítku situace pozemní komunikace, zakreslení
navrženého zařízení do půdorysu v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50,
b) celková přehledně zpracovaná bloková schémata obsahující počet a logickou polohu jednotlivých
koncových prvků,
c) základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany,
d) technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,
e) uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím.
D.1.7 OBJEKTY DRAH
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace nebo objektů stavbou vyvolaných,
které mají charakter stavby dráhy a stavby na dráze, včetně zařízení na dráze, se zhotoví v rozsahu a obsahu podle
přílohy č. 1 vyhlášky č. 583/2020 Sb. V identifikačních údajích k objektu budou uvedeny i údaje o budoucím
vlastníkovi a správci objektu.
D.1.8 OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace, které mají charakter pozemních
staveb, se vypracují v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. V identifikačních údajích
k objektu budou uvedeny i údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu.
D.1.9 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle příslušných
ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. V identifikačních údajích k objektu budou uvedeny i údaje o budoucím
vlastníkovi a správci objektu. Objekty rekultivací budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb.,
v rámci zpracování dokumentace projednány s příslušným orgánem ochrany ZPF.
D.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí na provozní soubory nevýrobních
procesů zajišťujících speciální činnosti potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemní
komunikace a jejích součástí.
Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní soubory, které tvoří technické
vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci příslušného stavebního objektu.
Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části:
1. Technická zpráva
a) identifikace předmětu provozního souboru včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) předmět provozního souboru,
c) účel, popis a základní parametry technologického zařízení,
d) vazba na stavební řešení včetně návrhu na zakládání konstrukcí,
e) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných medií včetně požadavků a míst napojení.
2. Výkresy
a) výkresy zobrazí sestavu a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy, řezy,
pohledy a konstrukční detaily,
b) výkresy a schémata připojení na média, místa připojení, ochranná zařízení.
Měřítko výkresů se zvolí v závislosti na druhu a rozsahu provozního souboru.
DOKLADOVÁ ČÁST
1. ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ
2. DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
a společné řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru
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na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně
posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak
stanoveno v závěru zjišťovacího řízení. V případě, že ke stavbě byl vydán závěr zjišťovacího řízení, který stanovil,
že záměr nebude dále posuzován, doloží se kompletní Oznámení záměru navrhované stavby spolu s dalšími
dokumenty shromážděnými v průběhu zjišťovacího řízení, včetně samotného závěru zjišťovacího řízení.
3. DOKLAD PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se
doklad podle jiného právního předpisu22), prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle
§ 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož
je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
4. STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená
například na situačním výkrese.
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených
ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.
4.3 Doklady o udělení souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem.
5. GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST ZPRACOVANÝ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ 23), ZEJMÉNA ZÁBOROVÝ ELABORÁT
V případě staveb ŘSD ČR dokumentace bude obsahovat veškeré podklady a dokumenty související s výkonem
zeměměřické činnosti na stavbě podle jiných právních předpisů. Jsou to:
a) geodetické zaměření jako podklad pro projekt,
b) záborový elaborát s vymezením trvalých a dočasných záborů i služebností,
c) projekt vytyčovací sítě jako základní polohový a výškový rámec stavby,
d) výkres a tabulka souřadnic lomových bodů obvodu stavby,
e) složka geodetických vytyčovacích výkresů a seznamů souřadnic vytyčovacích bodů
− v této složce bude kromě grafického znázornění vytyčovaných bodů ve vytyčovacím výkresu uveden
i seznam souřadnic (X, Y, Z) všech bodů, které určují jednoznačný polohový, rozměrový a výškový rámec
objektu,
− seznam souřadnic je možno vložit do vytyčovacího výkresu,
− vytyčovací výkres bude obsahovat i definici požadavků na přesnost vytyčení (konkrétními směrodatnými
odchylkami),
f) seznam bodů státních bodových polí ohrožených či zničených stavbou,
g) projekt sledování a monitoringu (s požadovanými podmínkami pro měření sedání, přetvoření i průhybů
nebo sledování jiných jevů),
h) geometrické plány zpracované v souladu katastrálním zákonem,
i) přejaté výkresové podklady z katastru nemovitostí,
j) případné další potřebné a požadované podklady pro jednoznačné zajištění zeměměřických prací na stavbě
na základě smlouvy.
6. PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM 24)
7. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 25)

22)
23)

24)

25)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území
státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením.
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
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8. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ, DIAGNOSTICKÉ A DOPRAVNÍ PRŮZKUMY
Mezi geotechnické/inženýrskogeologické průzkumy patří zejména:
– podrobný
geotechnický/inženýrskogeologický
průzkum
nebo
Rešerše
geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu. Podrobný geotechnický/inženýrskogeologický
průzkum se zpracuje v souladu s TP 76 a smluvními požadavky zadavatele/objednatele;
– hydrogeologický posudek;
– podrobný pedologický průzkum. Průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby jako
jeden z podkladů pro výpočet odvodů ze ZPF a podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF.
Mezi diagnostické průzkumy patří zejména:
– diagnostický průzkum vozovky;
– diagnostický průzkum mostů;
– diagnostické průzkumy konstrukcí (zdi, propustky apod.).
9. OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY, STUDIE A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH V PRŮBĚHU
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE
Do tohoto samostatného dokumentačního souboru se zařadí podklady zpracované v rámci DUSP−DI a použité
pro vypracování DUSP−DI a dokumentace potřebná pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů podle
zvláštních předpisů a získání společného povolení, případně dalších povolení stavby.
Požadavky na obsah a rozsah této přílohy specifikuje zadavatel/objednatel v zadávací dokumentaci a/nebo smluvních
dokumentech.
1. ÚČINKY STAVBY
Poznámka: Číslování příloh není závazné, bude vždy přizpůsobeno smluvním požadavkům zadavatele/objednatele
a konkrétním specifikům projektu.

1.1 Dokumentace pro odnětí ze ZPF
Podklady pro odnětí ze ZPF se zpracují dle zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 271/2019 Sb. a dalších
souvisejících předpisů včetně údajů o ochranných pásmech vodních zdrojů, chráněných územích apod.
1.2 Dokumentace pro odnětí z PUPFL
Podklady pro odnětí z PUPFL se zpracují dle zákona č. 289/1995 Sb., vyhlášky č. 77/1996 Sb. a dalších
souvisících předpisů.
1.4 Projekt odpadového hospodářství
Zpracuje se v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění
dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., návrh jejich využití či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení
odpadu.
1.5 Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
Zpracuje se v rozsahu podle požadavků příslušné správy drážní cesty a drážního úřadu, je-li jí třeba. Vždy
je nutné uvést polohu projednávaného objektu stavby PK vzhledem ke dráze – km dráhy, příčné řezy apod.
2. PODKLADY A PRŮZKUMY
Všechny průzkumy budou provedeny dle platné legislativy, technických předpisů a norem v souladu
s požadavky této směrnice a MP SJ-PK.
Číslování příloh není závazné, bude vždy přizpůsobeno smluvním požadavkům zadavatele/objednatele
a konkrétním specifikům projektu.
2.1 Dendrologický průzkum
Zpracovává se vždy, když je k realizaci navrhované stavby zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně,
na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Součástí průzkumu bude pasportizace
jednotlivých dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb.
2.2. Průzkum inženýrských sítí včetně jejich ověření správci
2.3. Hluková studie nebo její aktualizace
Hluková studie se zpracuje v souladu s příslušnou platnou legislativou a resortním Metodickým pokynem.
2.4 Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
Průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb.
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2.5 Rozptylová studie nebo její aktualizace
Rozptylová studie se zpracuje v souladu s platnými legislativními předpisy.
2.6 Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
2.7 Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní
2.8 Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)
2.9 Další průzkumy dle zadavatele/objednatele
– např. klimatologický průzkum, korozní průzkum, průzkum ložisek nerostných surovin.
ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby – vypracuje se dle cenových ukazatelů pro stupeň DSP
vydaných SFDI a případných interních předpisů zadavatele/objednatele – viz příloha č. 9 (ŘSD/02).

12.4

Dokumentace k DUSP−DI

Odděleně od DUSP−DI se vyhotoví „Dokumentace k DUSP−DI“, která je určena pro potřeby zadavatele/objednatele.
Do této dokumentace se zařadí veškeré dokumenty, které se týkají dokumentace DUSP−DI a jejího projednání a jsou
podstatné pro zadavatele/objednatele a není vhodné je dokladovat jako součást dokumentace DUSP−-DI (např.
vybrané záznamy z jednání, grafická příloha prokazující zajištění rozhledů na všech křižovatkách a sjezdech, průkaz
rozhledu pro zastavení na hlavní trase pro dovolenou rychlost, kapacitní posouzení vybraných křižovatek, informace
pro zadavatele/objednatele týkající se navazujících stupňů projektové dokumentace, vysvětlující informace
pro objednatele a další možné doklady, které nejsou standardní součástí DUSP−DI).
V případě požadavku objednatele se do této dokumentace zařazují i předchozí průzkumy zajišťované objednatelem.
Do Dokumentace k DUSP−DI se v případě staveb ŘSD ČR dále zařadí:
jako doplněk projektové dokumentace k příloze „B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY“:
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Výkresová část:
Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy. Vypracuje se
zejména:
a) přehledná situace v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000 s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů
v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích míst
zdrojů a dopravních tras,
b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých částí
stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a přemostění,
montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje podle bodů
technické zprávy.
B.8.3 Harmonogram výstavby
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro jednoduché
stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy.
B.8.4 Schéma stavebních postupů
B.8.5 Bilance zemních hmot
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin získaných
na stavbě, třídy těžitelnosti, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku
na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím
druhotných materiálů.
V souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb. bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených
zúrodnění schopných zemin včetně plánu na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití
rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace.
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jako doplněk projektové dokumentace k příloze „D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ
PROPUSTKŮ, část 1. Technická zpráva, bod h)“:
Návrh a výpočet konstrukce vozovky a závěry z posouzení vozovky.
jako doplněk projektové dokumentace k příloze „D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ
PROPUSTKŮ, část 2. Výkresová dokumentace:
Souřadnice hlavních bodů, tj. souřadnice všech důležitých bodů, které určují polohu objektu. Pokud nejsou tyto
body vyznačeny v koordinační situaci, přiloží se samostatný geodetický výkres s jejich zákresem. Tato příloha
se vypracuje pouze v případě, že uvedené údaje nejsou součástí dokladové části – Geodetický podklad.
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13

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS)

13.1

Všeobecně

13.1.1 K ohlášení stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona se přikládá projektová dokumentace
pro ohlášení stavby v rozsahu a s obsahem dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. K ohlášení stavby podle § 104
odst. 1 písm. f) až k) stavebního zákona se přikládá dokumentace pro ohlášení stavby v rozsahu a s obsahem dle § 105
odst. 4 až 8 stavebního zákona.
13.1.2 Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které vyžadují ohlášení, vymezuje
vyhláška č. 104/1997 Sb. a zákon č. 183/2006 Sb.
13.1.3
a)
b)

DOS musí splňovat:
požadavky veřejného zájmu podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcích vyhlášek,
obecně technické a kvalitativní požadavky na výstavbu a výrobky (vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška
č. 268/2009 Sb., zákon č. 22/1997 Sb. a příslušná vládní nařízení, vyhláška č. 398/2009 Sb.),
c) ustanovení MP SJ-PK, požadavky této směrnice a TKP,
d) požadavky na zajištění bezpečnosti provozu na PK (zákon č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 294/2015 Sb., TP 66,
TP 169, případně interní předpisy zadavatele/objednatele, např. v případě staveb ŘSD ČR Příkaz ředitele
provozního úseku ŘSD ČR č. 4/2017 – Označování pracovních míst na dálnicích a směrově rozdělených
silnicích ve správě ŘSD ČR a Provozní směrnice ŘSD ČR č. 11/17 – Plánování a provádění pracovních míst
na dálnicích),
e) požadavky na udržitelné využívání přírodních zdrojů dle Nařízení EP a Rady (EU) 305/2011.

13.1.4 DOS slouží:
a) k určení technického řešení stavebních úprav a údržbových prací na PK a jejich jakosti,
b) k získání souhlasu stavebního úřadu s ohlášenou stavbou.

13.2

Podklady pro vypracování DOS

13.2.1 Podklady pro vypracování DOS zajišťované zadavatelem/objednatelem
Podklady, které zajišťují zadavatel/objednatel a jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, předá zadavatel/objednatel
vybranému zhotoviteli dokumentace ve lhůtě uvedené v zadávací dokumentaci a/nebo smluvních dokumentech. Jedná
se o podklady, které má zadavatel/objednatel k dispozici nebo je zajistí před zadáním zakázky, případně v průběhu
zhotovení dokumentace.
13.2.2 Podklady zajišťované zhotovitelem dokumentace
Zhotovitel zajišťuje všechny podklady specifikované v zadávací dokumentaci a/nebo ve smluvních dokumentech.

13.3

Obsah a rozsah DOS

13.3.1 DOS bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi
a dle podmínek a požadavků Objednatele. Závazné je členění projektové dokumentace a označení jejich částí.
13.3.2 Podrobný rozsah a obsah projektové dokumentace je shodný s projektovou dokumentací DSP a je uveden
v kap. 14.3 této směrnice. Podrobný obsah jednotlivých částí se použije přiměřeně k druhu, významu a rozsahu stavby,
stavebně-technickému provedení, účelu a době trvání stavby.

13.4

Dokumentace k DOS

Odděleně od DOS se vyhotoví „Dokumentace k DOS“, která je určena pro potřeby zadavatele/objednatele.
Do této dokumentace se zařadí veškeré dokumenty, které se týkají dokumentace DOS a jejího projednání a jsou
podstatné pro zadavatele/objednatele a není vhodné je dokladovat jako součást dokumentace DOS.
V případě požadavku objednatele se do této dokumentace zařazují i předchozí průzkumy zajišťované objednatelem.
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP)

14.1

Všeobecně

14.1.1 DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.,
v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi
a dle podmínek a požadavků zadavatele/objednatele.
14.1.2 DSP určuje stavbu návrhem jejího prostorového řešení, členění, rozměrů a druhů konstrukcí
a technologického vybavení. Navrhuje účelové, stavebně-technické a ekonomické řešení stavby splňující podmínky
na její zhotovení, provoz a údržbu.
14.1.3

DSP musí splňovat:
a) podmínky územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, podmínky vyplývající z vyjádření
a stanovisek dotčených orgánů a organizací vydaných v průběhu územního řízení a podmínky účastníků
územního řízení,
b) podmínky závazných stanovisek orgánu životního prostředí, vydaných dle zákona č. 100/2001 Sb.,
c) požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona
a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek (zákon č. 183/2006 Sb., vyhláška
č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb., vyhláška č. 146/2008 Sb., zákon č. 13/1997 Sb., vyhláška
č. 104/1997 Sb.),
d) technické požadavky na stavby a technické a kvalitativní požadavky na výrobky (vyhláška
č. 268/2009 Sb., vyhláška č. 104/1997 Sb., zákon č. 22/1997 Sb. a příslušná vládní nařízení),
e) MP SJ-PK, požadavky této směrnice a TKP,
f) základní požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby, kterými jsou zejména:
– mechanická odolnost a stabilita (působící zatížení nesmí způsobit zřícení nebo destruktivní
poškození stavby, nepřípustné přetvoření, ohrožení provozuschopnosti apod.),
– požární bezpečnost (např. únikové cesty v protihlukových clonách, zařízení požární ochrany
v tunelech atd.),
– ochrana proti hluku (snížení úrovně hluku z dopravy na přijatelnou míru),
– bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích),
– úspora energie (hospodárnost provozu na PK, použití místních materiálů, úsporné technologie
a provoz, SSÚD),
g) navázání na okolní území a jeho dopravní a technickou infrastrukturu,
h) požadavky na postup a hospodárnost výstavby včetně řešení přístupu na staveniště,
i) požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace
(vyhláška č. 398/2009 Sb.),
j) požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zákon č. 309/2006 Sb.,
NV č. 362/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb.),
k) požadavky na udržitelné využívání přírodních zdrojů dle Nařízení EP a Rady (EU) 305/2011.

14.1.4

DSP slouží:
a) k určení technického řešení stavby v rozsahu požadovaném stavebním zákonem,
b) jako příloha k žádosti o vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním
řízení,
c) jako základní podklad pro vypracování dokumentace potřebné pro zadání stavby.

14.1.5

Pro zhotovení DSP platí:
a) Zhotovitel dokumentace musí vypracovat DSP v souladu se zadávací dokumentací, DUR, podmínkami
rozhodnutí o umístění stavby, závaznými stanovisky orgánu životního prostředí a požadavky této
směrnice. Projekt zohlední územní, funkční (dopravní), technická, ekonomická a estetická hlediska.
Stavba navržená v DSP musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v čl. 14.1.3 této směrnice.
Podrobnosti řešení musí odpovídat účelu tohoto stupně dokumentace (viz čl. 14.1.4 této směrnice).
b) DSP musí být v souladu s územně plánovací dokumentací (Zásady územního rozvoje, územní plány
atd.), zhotovitel dokumentace je povinen řádně příslušnou územně plánovací dokumentaci prostudovat.
c) Musí být respektovány parametry směrového a výškového vedení trasy dle DUR a hranice trvalého
záboru z DUR. Případné změny oproti DUR musí být projednány se zadavatelem/objednatelem.
d) Je nutné řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy pozemků), v případě
staveb ŘSD je preferováno řešení formou komplexních pozemkových úprav.
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14.2

Podklady pro vypracování DSP

14.2.1 Podklady pro vypracování DSP zajišťované zadavatelem/objednatelem
Podklady, které zajišťuje zadavatel/objednatel a jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, předá zadavatel/objednatel
vybranému zhotoviteli dokumentace ve lhůtě uvedené v zadávací dokumentaci a/nebo ve smluvních dokumentech.
Jedná se o podklady, které má zadavatel/objednatel k dispozici nebo je zajistí před zadáním zakázky, případně
je obstará v průběhu zhotovení dokumentace.
14.2.2 Podklady pro vypracování DSP zajišťované zhotovitelem dokumentace
Zhotovitel zajišťuje všechny podklady specifikované v zadávací dokumentaci a/nebo ve smluvních dokumentech.

14.3

Obsah a rozsah DSP

14.3.1 DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.,
v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi
a dle podmínek a požadavků zadavatele/objednatele.
14.3.2 Členění DSP na stavební objekty a provozní soubory se provede v souladu s čl. 14.3.5 bod A.2 této směrnice.
V případě, že je pro stavbu zpracována dokumentace DUR, případně je vydáno ÚR, musí být vždy respektováno
členění uvedené v dokumentaci DUR, případně v ÚR.
14.3.3 Přeložky inženýrských sítí a vedení budou navrženy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 13/1997 Sb. Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis technologie provádění přeložky (druh
použitého materiálu včetně spojovacího a armatur, technologie zemních prací, popis provozních výluk, ostatní
související náklady atd.).
14.3.4 Základní členění DSP
Projektová dokumentace obsahuje části:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C. SITUAČNÍ VÝKRESY
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
K DSP se přikládá:
DOKLADOVÁ ČÁST
SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE
ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ
Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, stavebně-technickému
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba
neobsahuje, se neuvádějí.
14.3.5

Obsah a rozsah jednotlivých částí dokumentace pro stavební povolení

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby – kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná,
c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná
stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li
o fyzickou osobu podnikající, pokud záměr souvisí s podnikatelskou činností, nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla, jde-li o právnickou
osobu.
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li
o fyzickou osobu podnikající, nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla,
jde-li o právnickou osobu,
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných
nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou
zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem,
popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jména a příjmení projektantů či ověřovatelů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním
podle jiných právních předpisů26).
A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích
a) seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory
po jejich dokončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat na základě smluv či jiných právních
dokumentů,
b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby.
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad:
a) odděleně se uvažují ucelené stavebně-technické části a technologické vybavení, tj. stavební objekty
a provozní soubory,
b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem,
c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich
charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby,
d) podle povahy stavby je možné a podle příslušnosti speciálních stavebních úřadů je vhodné vytvořit
samostatnou skupinu stavebních objektů, případně podobjektů, a samostatnou skupinu provozních
souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stavebním objektům, případně podobjektům.
Pro řazení a číslování se použije následující základní členění:
Číselná
řada

Skupina objektů

Poznámka

000

Objekty přípravy
staveniště

Bourací práce, případně další objekty obsahující rozsáhlé pomocné práce
spojené s přípravou staveniště nebo zhotovovací práce, např. dočasné
oplocení, protihluková opatření při stavebních pracích, trhací práce
při přípravě staveniště, stavební jámy.

100

Objekty pozemních
komunikací (včetně
propustků)

Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky a všechny další objekty
pozemní komunikace dotčené nebo vyvolané stavbou předmětné pozemní
komunikace, tj. dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace,
samostatné cyklistické stezky apod. Do této skupiny objektů se dále zařadí
součásti pozemní komunikace, s výjimkou těch, které jsou obsaženy
v samostatných řadách, např. mosty a tunely, a vybavení pozemní komunikace,
zejména dopravní značky, světelné signály, trvalé oplocení pozemní
komunikace, propustky, únikové zóny, protihlukové valy, clony proti oslnění.
Samostatnými objekty pozemní komunikace mohou také být objížďky
a dopravní opatření a zesilování existujících pozemních komunikací
pro odkloněnou veřejnou dopravu a staveništní dopravu, případně odstranění
následků těchto doprav provedené po ukončení stavby. Do této skupiny
se zahrnou i objekty údržbového příslušenství.

200

Mostní objekty a zdi

Všechny druhy mostních objektů, kromě propustků, opěrné a zárubní zdi.
Je-li součástí mostního objektu technologické zařízení, dokumentuje se jako
provozní soubor.

300

26)

Vodohospodářské
objekty

Zejména objekty odvodnění pozemní komunikace (kanalizace, dešťové
usazovací nádrže), úpravy nebo výstavba vodních toků, vodních nádrží,
retenčních nádrží a závlahových zařízení, vodovodů a studní.

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

Skupina objektů

Poznámka

400

Elektro a sdělovací
objekty

Objekty úprav nebo výstavby nadzemních a podzemních silnoproudých
a slaboproudých vedení, osvětlení, systémů zabezpečení nebo řízení
dopravního provozu, inteligentního dopravního systému nebo systémů
dopravní telematiky apod.

500

Objekty trubních
vedení

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

600

Objekty podzemních
staveb

Tunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a parkoviště a další podzemní
zařízení. Tyto typy speciálních objektů vyžadují s ohledem na jejich složitost
další členění na podobjekty, které se označí dalším dvojčíslím za pomlčkou
za základním číslem objektu (např. 600-08).

660

Objekty drah

Všechny objekty, které spadají pod kompetenci drážního úřadu.

700

Objekty pozemních
staveb

Objekty pozemního stavitelství, které jsou součástí nebo příslušenstvím
pozemní komunikace nebo slouží motoristům, případně jsou vyvolány stavbou
pozemní komunikace, zejména budovy a jejich příslušenství na odpočívkách,
cestmistrovství, celnice a objekty policie. Do řady 700 se zařadí také
protihlukové clony (kromě valů), protihlukové stavební úpravy budov a trvalé
oplocení cizích pozemků. K příslušným budovám nebo skupinám určitého
zařízení se přiřadí odpovídající provozní soubory a související objekty
ostatních druhů, které kompletují zařízení.

800

Objekty úpravy území

Objekty rekultivací a vegetačních úprav včetně odhumusování, ohumusování,
výsadby rostlin včetně dřevin a úprav ploch po výstavbě.

900

Volná řada objektů

Druh objektů, který není možné nebo vhodné zařadit do předcházejících řad.

Řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na povaze stavby, důležitosti objektů z hlediska
celé stavby a dalších okolností. Jestliže je to potřebné z evidenčních důvodů, lze před označením řady objektů
předřadit další číselné označení, zejména jedná-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se číslo stavby.
V případě staveb ve správě ŘSD ČR se zohlední požadavky na podrobné členění jednotlivých stavebních objektů
v rámci příslušných číselných řad stanovené interním předpisem – viz příloha č. 9 (ŘSD/08).
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace, zejména:
a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru
pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby,
b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace,
c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady,
d) dopravní průzkum – studie, dopravní údaje,
e) podrobný, doplňující geotechnický/inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, základní korozní
průzkum,
f) diagnostický průzkum konstrukcí,
g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech,
h) klimatologické údaje, zejména převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti,
i) stavebně-historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo
v památkové zóně.
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
Popis území stavby včetně vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou.
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
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b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním
souhlasem,
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování včetně informace
o vydané územně plánovací dokumentaci (vazby na regulační plány, územní plány, případně územně
plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas, je-li vydáno/vydán, včetně plnění
stanovených podmínek),
d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika včetně zdrojů nerostů a podzemních
vod,
e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum,
korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně-historický průzkum
apod., souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby, doporučení
pro geotechnický a geodetický monitoring,
f) ochrana území podle jiných právních předpisů27) – památková rezervace, památková zóna, zvláště
chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl
a prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající
ochranná a bezpečnostní pásma apod. (rozsah dotčení, podmínky pro zásah, způsob ochrany nebo úprav,
vliv na stavebně-technické řešení stavby),
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa,
k) územně-technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,
o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,
p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
Stručný popis návrhu stavby, její funkce, významu a umístění.
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby
Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry,
základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah
trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně-technické řešení stavby
a architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a technické
důsledky požadavků právních a technických předpisů.
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně-technického, případně stavebně-historického průzkumu a výsledky statického posouzení
nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných
předpisů a norem,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů,
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní
staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma
a chráněná území apod.,
g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně-technického průzkumu,
případně stavebně-historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
27)

Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů28) – kulturní památka apod.,
i) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
j) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby (zahájení stavby, dokončení stavby,
uvádění do provozu), členění na etapy, předpokládaná doba realizace,
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu,
doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby – údaje o postupném předávání částí
stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu, zdůvodnění potřeb užívání
stavby před dokončením celé stavby,
l) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 Celkové technické řešení
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně
údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,
b) celková bilance nároků včetně jejich zdůvodnění všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody,
podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,
c) celková spotřeba vody,
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení
veřejné komunikační sítě.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam
použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby včetně řešení informačních systémů.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) popis současného stavu,
b) popis navrženého řešení.
B.2.6.1 Pozemní komunikace
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:
− kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání,
− parametry a zdůvodnění trasy,
− návrh zemního tělesa včetně výpočtu stability svahů násypů i zářezů, výpočtu sedání v trase
i v přechodových oblastech (v přechodových oblastech v případě, že je tento výpočet ČSN 73 6244
vyžadován) a jeho předpokládaný časový průběh, výpočty vyztužení zemního tělesa (jsouli navržena), použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací,
− vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch.
B.2.6.2 Mostní objekty a zdi
a) výčet objektů a zdí,
b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména – základní údaje rozpětí, délky, šířky, průjezdní
a průchozí prostory:
− základní technické řešení a vybavení,
− druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,
− postup a technologie výstavby.

28)

Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace
− stavebně-technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah.
B.2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie
a) základní údaje – délka, příčné uspořádání, sklony,
b) technologické vybavení tunelu,
c) navržená technologie výstavby,
d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.
B.2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony
− navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.
B.2.6.6 Vybavení pozemní komunikace
a) záchytná bezpečnostní zařízení,
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,
c) veřejné osvětlení,
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,
e) opatření proti oslnění.
B.2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů
a) výčet objektů,
b) základní charakteristiky,
c) související zařízení a vybavení,
d) technické řešení,
e) postup a technologie výstavby.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ochrana před sesuvy půdy,
g) ochrana před vlivy poddolování,
h) ostatní negativní vlivy.
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami
se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická, protierozní opatření.
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich
prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů),
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů.
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
B.8.1 Technická zpráva
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi29),
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby (přepravní
a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny,
q) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků.
B.8.2 Výkresy
Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy. Vypracuje se zejména:
a) přehledná situace v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000 s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů
v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích míst zdrojů
a dopravních tras,
b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých částí stavby
(objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a přemostění, montážní
zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy.
B.8.3 Harmonogram výstavby
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro jednoduché
stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy.

29)

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
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B.8.4 Schéma stavebních postupů
B.8.5 Bilance zemních hmot
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin získaných
na stavbě, třídy těžitelnosti, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku
na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím
druhotných materiálů.
V souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb. bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených
zúrodnění schopných zemin včetně plánu na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití
rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace.
Poznámka: V případě většího rozsahu příloh, především grafických, je možné tuto kapitolu řešit formou samostatné přílohy
k Souhrnné technické zprávě – v Souhrnné technické zprávě bude uveden pouze odkaz na přílohu.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Zhotovitel DSP navrhne odvodnění PK v souladu s dokumentací DUR a Rozhodnutím o umístění stavby
a objednateli předá tyto podklady:
Textová část:
a) technická zpráva:
aa) základní identifikační údaje,
ab) popis charakteristik inženýrského objektu,
ac) zdůvodnění funkčního a technického řešení (včetně provozních údajů a instalovaných výkonů),
ad) popis napojení na dosavadní inženýrské sítě nebo recipient,
ae) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana,
af) zvláštní požadavky na postup stavebních prací (na provoz a údržbu),
ag) charakteristika a popis technického řešení objektu/objektů z hlediska ochrany životního prostředí
a bezpečnosti a ochrany zdraví,
ah) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí a bludným proudům (v souladu s příslušnými
předpisy).
b) hydrotechnické výpočty v rozsahu souhrnného přehledu údajů minimálně pro stoky, přípojky, DUN, RN,
opevnění rigolů a příkopů,
c)

statické výpočty v rozsahu souhrnného přehledu údajů k typu a únosnosti potrubí, betonovým
konstrukcím a ostatním objektům na příslušné síti.

Výkresová část:
a) situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení jak současných, tak plánovaných v měřítku
shodném se situací dokumentace PK,
b) hydrotechnická situace (zpracovává se pouze tehdy, vyplyne-li její nutnost z výsledků hydrotechnických
výpočtů),
c) podélný profil zpravidla v měřítku 1 : 1 000/100 nebo 1 : 2 000/200 (polohopisné měřítko by mělo
odpovídat měřítku situace PK),
d) vzorové příčné řezy uložení navrhovaných konstrukcí (potrubí, rigoly, příkopy atd.),
e) výkresy aplikovaných typových nebo atypických objektů.
Poznámka: V případě většího rozsahu příloh, především grafických, je možné tuto kapitolu řešit formou samostatné přílohy
k Souhrnné technické zprávě – v Souhrnné technické zprávě bude uveden pouze odkaz na přílohu.

C. SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému,
chráněným územím,
c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
d) stávající a navrhovaná omezení, ochranná a bezpečnostní pásma,
e) vyznačení hranic dotčeného území,
f) vyznačení oblastí potenciálně ohrožující stavbu (zejména sesuvy či jiné objekty vykazující přetvoření).
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C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby do mapových podkladů katastru nemovitostí,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
a) měřítko 1 : 250, u rozsáhlých staveb 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u změny stavby, která je kulturní památkou,
u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200; situace navržené stavby musí
obsahovat podrobnosti potřebné pro ověření polohového řešení stavby a její výstavby,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) katastrální hranice, hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území včetně obvodu stavby,
e) stávající výškopis a polohopis včetně vrstevnic zobrazujících členitost terénu,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) popis a vyznačení všech nově navržených objektů,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb od trvalých objektů nebo vlastnických hranic pozemku obnovených v terénu
s lomovými body v KK = 3 dle jiných právních předpisů,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny, hranice
územních systémů ekologické stability (ÚSES), biokoridorů a biocenter, zátopových oblastí apod.,
m) maximální dočasné a trvalé zábory,
n) vyznačení geotechnických sond (včetně archivních) a zákres zóny ovlivnění, případně zóny sledování
dle podrobného geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu,
o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace
a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody,
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
q) seznam všech stavebních objektů a provozních souborů.
Pozn.: V případech, kdy by byl výkres koordinační situace na podkladu geodetického zaměření a zároveň katastrální mapy
nepřehledný, lze koordinační situaci předat ve dvou variantách, tj. ve variantě na podkladu geodetického zaměření a ve variantě
na podkladu katastrální mapy.

C.4 SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů,
technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření včetně
bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
a prvků životního prostředí – soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability,
významné krajinné prvky, chráněná území apod. Výkresy umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře
území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím.
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení
se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění
v přiměřeném rozsahu:
D.1 STAVEBNÍ ČÁST
Pro každý stavební objekt, pro který je zajišťováno stavební povolení, se vypracuje samostatná dokumentace, která
se zařadí v projektové dokumentaci do souboru D.1 STAVEBNÍ ČÁST. Zařazení a označení jednotlivých
stavebních objektů a provozních souborů se provede v souladu s čl. 14.3.5 bod A.2 této směrnice. V případě, že je
pro stavbu zpracována dokumentace DUR, případně je vydáno ÚR, musí být vždy respektováno členění uvedené
v dokumentaci DUR, případně v ÚR.
Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou vypracovány v souladu s platnými legislativními předpisy,
dle platných norem, oprávněných požadavků majitelů a správců jednotlivých stavebních objektů, vycházejících
z platných technických pravidel a směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.
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Obsah jednotlivých stavebních objektů bez ohledu na jejich zařazení v konkrétní objektové skladbě:
D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ PROPUSTKŮ
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu, včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,
c) vyhodnocení průzkumů a podkladů včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický
průzkum apod.,
d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,
e) návrh zpevněných ploch (včetně uvedení všech nezbytných údajů pro návrh a posouzení vozovky),
f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,
g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace
a dopravní telematiku,
h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,
i) vazba na případné technologické vybavení,
j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm
osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
2. Výkresy
a) Situace pozemní komunikace
Situace všech objektů je uvedena v koordinační situaci stavby v části C, do každého stavebního objektu
se přiloží situace příslušného objektu na podkladu koordinační situace stavby. Tam, kde není
dostatečně zřejmé řešení objektu z této situace, přiloží se samostatná situace objektu (výřez situace
stavby) ve větším měřítku. Situace musí obsahovat schematický zákres úprav pro samostatný
a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
b) Podélný profil
Podélný profil v délkovém měřítku situace pozemní komunikace a výškovém měřítku s desetinásobným
převýšením. Obvykle se volí měřítko 1 : 1 000/100 nebo 1 : 2 000/200. Pro jednoduchá technická
řešení je možno použít měřítko 1 : 5 000/500.
c)

Vzorové příčné řezy
Vzorové příčné řezy, případně odlišné úseky pozemní komunikace (zářez, výkop, násyp, různý počet
jízdních pruhů, větve křižovatek), měřítko 1 : 50 nebo 1 : 100 s ohledem na šířku silniční koruny
a místní podmínky, umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního zařízení, oplocení, zdí
a dalších typických detailů. Uvede se typ vozovky PK, její tloušťka a třída dopravního zatížení.

d) Charakteristické příčné řezy
Zobrazení začlenění tělesa pozemní komunikace do terénu v charakteristických místech, měřítko
1 : 100 nebo 1 : 200. Maximální vzdálenost příčných řezů ve výkresu příčných řezů nesmí překročit
100 m (pozn.: po dohodě se zadavatelem/objednatelem lze v odůvodněných případech tuto maximální
vzdálenost upravit v závislosti na charakteru projektu).
e)

Schematické řešení křižovatek
Složitější křižovatky, jejichž podrobnější zákres do situace PK by byl nepřehledný, se vykreslí
na samostatných výkresech v měřítku situace pozemní komunikace nebo větším. Pro potřebu ověření
sklonových poměrů větví křižovatky (složitý tvar křižovatky nebo nepříznivé terénní podmínky) –
zjednodušené podélné profily kritických větví. Jednoduché křižovatky MK a účelových komunikací,
sjezdy a samostatné sjezdy (připojení sousedních nemovitostí) je nutné vždy vykreslit v situaci stavby,
popsat v technické zprávě a doplnit zjednodušeným podélným profilem.

f)

Výkresy obslužných zařízení
Zpracují se, jestliže jsou součástí objektu pozemní komunikace, jedná se o zastávky linkové osobní
dopravy, parkoviště a jiné dopravní plochy a odpočívky. Výkresy musí zobrazovat jednoznačně
stavebně-technické řešení. Měřítko volí projektant s přihlédnutím k povaze zařízení. Výkresy musí
obsahovat údaje o bezbariérovém užívání stavby (objektu) včetně detailů vyhrazených míst
pro vozidla O1 a sklonů u přechodů.
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g) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a dopravní
telematiku
Výkresy navržených dopravních značek a uvedených zařízení v měřítku situace pozemní komunikace
nebo jiném měřítku jako samostatné výkresy. U jednoduchých řešení se dopravní značení a všechna
další dopravní zařízení vyznačí přímo na situaci pozemní komunikace. Výkresy musí obsahovat údaje
o bezbariérovém užívání stavby (objektu), včetně detailů hmatového a akustického vedení a frází
orientačních majáčků.
h) Souřadnice hlavních bodů
Souřadnice všech důležitých bodů, které určují polohu objektu. Pokud nejsou tyto body vyznačeny
v koordinační situaci, přiloží se samostatný geodetický výkres s jejich zákresem. Tato příloha
se vypracuje, pokud uvedené údaje nejsou součástí dokladové části – Geodetický podklad.
i) Projektová dokumentace nového objektu pozemní komunikace nebo rozšíření stávajícího objektu
pozemní komunikace, který má být umístěn na území památkové rezervace, památkové zóny nebo
ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové
rezervace nebo památkové zóny.
Projektová dokumentace se doplní o pohledy nebo zákresy objektu pozemní komunikace do fotografií
a vizualizaci.
D.1.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
1. Technická zpráva
1.1 Identifikační údaje mostu
a) stavba a objekt číslo,
b) název mostu,
c) evidenční číslo mostu,
d) katastrální území, obec, kraj,
e) údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
f) pozemní komunikace – návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace,
evidenční číslo,
g) bod křížení – všechna křížení na délce mostu,
h) staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy,
i) staničení přemosťované překážky – plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.,
j) úhel křížení – všech překážek,
k) volná výška – podjezdu, podchodu, plavební výška.
1.2 Základní údaje o mostu
a) charakteristika mostu,
b) délka přemostění,
c) délka mostu,
d) délka nosné konstrukce,
e) rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypaných konstrukcí,
f) šikmost mostu,
g) volná šířka mostu,
h) šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku,
i) šířka mostu,
j) výška mostu nad terénem,
k) stavební výška,
l) plocha nosné konstrukce mostu,
m) zatížení a zatížitelnosti mostu.
1.3 Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění
a) návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu
a požadavky – podklady na jeho řešení,
b) charakter přemosťované překážky – převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.,
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c) územní podmínky,
d) geotechnické podmínky.
1.4. Technické řešení mostu
a) popis nosné konstrukce mostu,
b) údaje o založení a spodní stavbě mostu,
c) vybavení mostu,
d) statické a hydrotechnické posouzení,
e) cizí zařízení na mostě,
f) řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům,
g) požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring),
h) požadované zatěžovací zkoušky.
1.5 Výstavba mostu
a) postup a technologie stavby mostu,
b) specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby – přístupy, přívody elektrické energie,
skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.,
c) související (dotčené) objekty stavby,
d) vztah k území – inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.,
e) požadavky na mikrosítě; v případě, že musí být pro most realizovány, určení minimálního počtu
bodů mikrosítě.
1.6 Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů
a) vytyčovací údaje,
b) prostorové uspořádání a geometrie mostu,
c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce včetně podkladů,
d) hydrotechnické výpočty.
1.7 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace
2. Výkresy
a) situace mostního objektu v měřítku 1 : 500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty stavby
pozemní komunikace včetně jejich ochranných pásem, zvláštních omezení a úprav pro osoby
s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
b) půdorys v měřítku 1 : 100 nebo u velkých mostů nad 100 m délky v měřítku 1 : 250 nebo 1 : 500
včetně vyznačení příslušných sond GTP/IGP;
c) podélný řez v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 250 nebo 1 : 500 nebo u směrově rozdělených komunikací
oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem terénu, křižujících vodotečí a komunikací včetně
zakreslení průjezdných a průchozích prostorů, plavebních profilů a mostem vzduté hladiny,
povodňových hladin – zpravidla Q100, hladiny návrhového průtoku, směrových a sklonových
poměrů, rozhraní zemin pokryvných útvarů a skalního podloží,
d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli v měřítku 1 : 50,
e) příčné řezy v měřítku 1 : 100 v lících opěr a osách jednotlivých vnitřních podpěr, případně
s pohledem na podpěry včetně vyznačení příslušných sond GTP/IGP,
f) vytyčovací schéma v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 250 nebo 1 : 500,
g) výkres tvaru vnitřních a vnějších podpěr v měřítku 1 : 50 včetně vyznačení případných míst
pro umístění značek pro geodetický monitoring,
h) schéma technologie výstavby,
i) projektová dokumentace velkých mostů, mostů, které se umísťují na území památkové rezervace,
památkové zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou kulturní památkou,
se doplní o pohledy nebo zákresy mostu do fotografií a vizualizaci.
Podrobnosti zpracování jednotlivých částí mostního 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 geologické skladby, určení navrhovaných základových spár a pat pilot
v absolutních výškách, určení materiálů konstrukce,
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b) tvary a dimenze spodní stavby (vnitřní podpěry a opěry), jejich úložných prahů, křídel
a přechodových oblastí s okótováním délky, šířky a výšky (základních 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
základního průřezu a jeho částí (deska, trám, konzoly, příčníky) s označením tříd betonů a ocelí,
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,
f) určení absolutních výšek nivelety komunikace na mostě v osách uložení na opěrách a vnitřních
podpěrách, vyznačení staničení místopisu na začátku úseku a konce úseku stavby PK, vyznačení
úhlů a staničení křížení,
g) zakreslení průjezdných průřezů nebo prostorů, plavebních profilů včetně rezerv (s uvedením
minimální vzdálenosti mezi tímto prostorem a spodní hranou posuzované konstrukce, pokud je tato
vzdálenost menší než 0,5 m) a hladin návrhového průtoku dle ČSN 73 6201,
h) zobrazení a popis druhu svodidla včetně pracovní šířky a úrovně zadržení, tlumiče nárazu, mostního
zábradlí a protihlukových stěn,
i)

zobrazení a popis odvodnění vozovky na mostě, protidotykových zábran, zábran proti nárazu,
izolace, odvodňovačů, žlabů a skluzů, schéma ležatých a svislých 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 převáděných inženýrských sítí,
n) popis ochranných opatření na základě korozního průzkumu, ochrana proti bludným proudům
a přepětí,
o) popis druhu oprav stávajících konstrukcí,
p) zobrazení a popis revizního zařízení.
V případě staveb ŘSD ČR pro silniční mosty přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m, u kterých
se v rámci DSP mění nosná konstrukce oproti řešení v DUR, bude zpracován návrh konstrukčního řešení
(v konceptu) nejméně ve dvou variantách v souladu s příslušným interním předpisem zadavatele/objednatele –
viz příloha č. 9 (ŘSD/01). Na základě vyhodnocení předložených návrhů zadavatel/objednatel rozhodne
o výsledné variantě, která bude v dokumentaci DSP dopracována.
D.1.3 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY – odvodnění pozemní komunikace
1. Technická zpráva
a) základní identifikační údaje včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) popis charakteristik objektu,
c) zdůvodnění funkčního a technického řešení – včetně provozních údajů a instalovaných výkonů,
d) popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient,
e) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana,
f) zvláštní požadavky na postup stavebních prací – na provoz a údržbu,
g) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během výstavby,
h) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům.
2. Hydrotechnické výpočty
a) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilů stok a přípojek,
b) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích nádrží,
c) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a příkopů.
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3. Statické výpočty
a) pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu a únosnosti,
b) pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tloušťky stěn a dna nádrže
a případného vyztužení.
4. Výkresy
a) situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení jak současných, tak plánovaných
v měřítku shodném se situací objektů pozemní komunikace,
b) hydrotechnická situace – vyplyne-li její nutnost z výsledků hydrotechnických výpočtů,
c) podélný profil v doporučeném měřítku 1 : 1 000/100, měřítko ve směru osy x má odpovídat měřítku
situace,
d) vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí nebo rigolů a příkopů,
e) výkresy aplikovaných typových, nebo atypických objektů.
D.1.4 OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu, včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) stručný stavebně-technický popis celého zařízení,
c) typ stožárů a svítidel,
d) světelně-technický výpočet,
e) napojení na rozvodnou síť nízkého napětí.
2. Výkresy
a) situace ve shodném měřítku se situací pozemní komunikace, se zákresem polohy stožárů a kabelových
rozvodů a určení polohy zařízení v souřadnicích,
b) vzorový příčný řez se zákresem schematické polohy zařízení osvětlení v měřítku vzorového příčného
řezu pozemní komunikace,
c) výkresy stožárů se svítidlem.
D.1.5 OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB
Technické zprávy i výkresy musí být zpracovány v souladu s členěním objektu na podobjekty a s ohledem na obsah
a rozsah jejich technického řešení (viz část A.2 a zásady uvedené v příloze č. 5). Podkladem pro projekční práce
na DSP podzemního objektu musí být projekt požárně bezpečnostního řešení stavby.
1. Technická zpráva
1.1 Všeobecná část
a) identifikační údaje včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) členění objektů,
c) vazby na okolní výstavbu.
1.2 Technická část
a) geotechnické vyhodnocení geotechnických průzkumů, podrobný popis geotechnických podmínek
s ohledem na předpokládanou metodu výstavby tunelu, rozdělení horninového masivu
na kvazihomogenní celky s obdobným chováním při výstavbě včetně charakteristických hodnot
geotechnických parametrů dle ČSN EN 1997-1,
b) popis technického řešení všech podobjektů,
c) v případě použití observační metody popis parametrů technického řešení, které mohou být
na základě výsledků geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu a vyššího stupně
rozpracování dokumentace v dalším stupni upřesněny nebo změněny (např. poloha ražených
portálů, optimalizace rozsahu a způsobu zajištění stavebních jam, dimenzí ostění, tvaru příčného
řezu tunelu apod.),
d) stanovení postupu nebo způsobu výstavby včetně návrhu technologických tříd výrubu v souladu
s požadavky vyhlášky č. 55/1996 Sb., očekávaných hodnot deformací primárního ostění
pro jednotlivé technologické třídy výrubu, definice varovných stavů pro jednotlivé typy konstrukcí
a případně objektů v zóně ovlivnění,
e) návrh na likvidaci důlních vod, ochrana díla proti průvalům vod a zvodnělého materiálu, ochrana
díla při povodních,
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f)

g)

h)
i)

j)

k)

l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)
s)

t)

u)
v)
w)

30)
31)

v případě ražených tunelů návrh technologických tříd výrubu a prognóza jejich aplikace
v jednotlivých úsecích tunelu na základě prognózy geotechnických podmínek a rozdělení
horninového masivu na kvazihomogenní celky, stanovení kritérií pro nasazení technologických tříd
výrubu na základě skutečně zastižených geotechnických/inženýrskogeologických podmínek,
prognóza použití silně vyztuženého, slabě vyztuženého nebo nevyztuženého sekundárního ostění
na základě
prognózy
chování
horninového
masivu
při
ražbě
a
jeho
geotechnických/inženýrskogeologických parametrů. Kritéria pro nasazení jednotlivých typů
vyztužení ostění na základě skutečně zastižených geotechnických/inženýrskogeologických podmínek,
stanovení očekávaných hodnot deformací primárního ostění pro jednotlivé technologické třídy
výrubu30),
popis okrajových podmínek a předpokladů, za kterých bylo technické řešení jednotlivých konstrukcí
navrženo (základové poměry hloubených tunelů, primární a sekundární ostění, zajištění stability
stavebních jam a portálových svahů apod.), stanovení hodnot varovných stavů sledovaných veličin
(deformací, napětí apod.) pro jednotlivé typy konstrukcí, které mají být v rámci GTM sledovány
a porovnávány s předpoklady projektové dokumentace,
popis konkrétních měření a sledování (situování měřických profilů, prvků pro sledování veličin atd.),
která projektant požaduje v rámci projektu a realizace GTM provádět pro ověření jeho předpokladů
návrhu konstrukcí. V souladu s požadavky ČSN EN 1997-1 popis doprovodných opatření pro
případ, že předpoklady projektu nebudou naplněny a dojde k riziku dosažení nebo překročení
varovných stavů,
popis technického řešení hydroizolačního systému (způsobu zajištění vodonepropustnosti ostění)
a drenážního systému pro odvedení podzemní vody s ohledem na minimalizaci vlivu výstavby na
režim podzemních vody (tlakový/deštníkový systém hydroizolace), optimalizace technického řešení
z hlediska provozování a údržby tunelu,
technické řešení odvodnění vozovky, zajištění dostatečné kapacity odvodu vody a kapalin
při požárním zásahu a omezení šíření hořící kapaliny, způsob likvidace kontaminovaných vod,
návrh na úpravu a likvidaci podzemní vody v průběhu výstavby a po uvedení díla do provozu
(sedimentace jemných částic, odlučovače ropných produktů, úprava pH apod.) s ohledem na
možnosti jejího vypouštění,
návrh ochrany díla proti průvalům vod a zvodnělého materiálu, ochrana díla při povodních,
ochrana díla proti vnějším vlivům (opatření proti účinkům bludných proudů, agresivní prostředí,
přívalové vody),
požárně bezpečnostní řešení v rozsahu vyhlášky o požární prevenci31),
bezpečnostní dokumentace u tunelů delších než 500 m,
protokol o stanovení vlivů prostředí,
požadavky na komplexní geotechnický monitoring včetně popisu varovných stavů a kritérií
pro zvýšení nebo snížení četností měření v závislosti na vývoji sledované veličiny v čase a způsob
a postup řešení při dosažení varovných stavů,
staveniště a provádění výstavby, nároky na zkušební provoz a záruční dobu, přehledné tabulky
hlavních prací, přehled budoucích provozovatelů a uživatelů, nároky na výcvik budoucích
pracovníků,
popis objektové skladby a rozdělení objektu na podobjekty s ohledem na možnost použití observační
metody,
požadavky na bezbariérové užívání stavby,
předpokládaný harmonogram postupu výstavby objektu.

Vyhláška č. 55/1996, o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti
prováděné hornickým způsobem v podzemí.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci).
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2. Výkresy
a) celková situace stavby v měřítku 1 : 5 000,
b) koordinační situace v měřítku 1 : 500 s označením stavebních objektů a provozních souborů včetně
zakreslení zóny poklesů, ovlivnění a sledování, vedení inženýrských sítí – včetně dočasných a úprav
pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
c) koordinační situace v místě portálů v měřítku 1 : 200 se zakreslením tras kabelovodů, kanalizací,
drenáží, jímek, provozně-technických objektů, rozsah stavebních jam, zpětných zásypů apod.,
d) vzorové příčné řezy v měřítku 1 : 50 se znázorněním geometrických vztahů mezi průjezdným
průřezem a konstrukcí ostění, technickým vybavením tunelu apod.,
e) charakteristické příčné řezy s geotechnickými údaji včetně rozsahu poklesové zóny a zakreslením
objektů a sítí v nadloží v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200,
f) podélné profily s geotechnickými údaji (rozhraní vrstev, vyznačení úrovně hladiny podzemní vody)
a rozdělením na kvazihomogenní celky a prognózou rozdělení raženého úseku tunelu
na technologické třídy výrubu v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 200, vyznačení inženýrských sítí a objektů
v nadloží,
g) výkres technologických tříd výrubu – délka záběru, členění plochy výrubu, schéma kotvení
pro jednotlivé dílčí výruby, vzdálenost kotvení od čelby, skladba primárního ostění, typy a délky
kotev a sítí, dimenze výztužných rámů, maximální odstupy čeleb dílčích výrubů, opatření prováděná
v předstihu před ražbou apod. včetně tabulky výkazu materiálu pro jednotlivé technologické třídy
výrubu na 1 záběr a 1 m tunelu,
h) návrh způsobu izolací a drenáží včetně návrhu úpravy a odvedení drenážních vod,
i) výkresy jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a provozních souborů,
j) koordinační blokové schéma s vyznačením všech stavebních prvků ostění a stavební části vnitřního
vybavení tunelu (nouzové zálivy, tunelové propojky, výklenky kabin SOS, výklenky čistění drenáže
a požárního hydrantu, niky a kabelové chráničky v ostění, poloha kabelových šachet, šachet čistění
drenáže atd.) prokazující funkčnost navrženého technického řešení,
k) schéma technologického vybavení tunelu,
l) situace organizace výstavby včetně doporučeného rozsahu vybavení zařízení staveniště,
m) výkresy stavebních jam a povrchových objektů (situace, příčné řezy) včetně zajištění odvodnění,
oplocení a zakreslením na hranici záborů pozemků,
n) situace pomocných úprav včetně záborů pro provádění GTM v celé oblasti vlastního tunelu
a příportálových zářezů.
3. Statická část
a) statický výpočet primárního ostění dle jednotlivých etap a pro jednotlivé technologické třídy výrubu
a jednotlivé kvazihomogenní celky,
b) statický výpočet sekundárního ostění dle charakteru použitých konstrukcí,
c) stabilitní a statické výpočty zajištění stavebních jam.
D.1.6 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A PRO INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM
NEBO SYSTÉMY DOPRAVNÍ TELEMATIKY
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) popis souladu funkcionality objektů pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní
telematiky se závaznými specifikacemi,
c) popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na typ zařízení a způsob a charakter
rozvodů,
d) způsob uložení kabelového vedení ve vazbě na ostatní objekty stavby,
e) typy navržených zařízení,
f) uvedení hlavních předpisů, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět
montáž,
g) návrh komplexních zkoušek,
h) v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká,
i) požadavky na údržbu zařízení.
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2. Výkresy
a) zákres umístění zařízení a přístup k němu v měřítku situace pozemní komunikace, zakreslení
navrženého zařízení do půdorysu v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50,
b) celková přehledně zpracovaná bloková schémata obsahující počet a logickou polohu jednotlivých
koncových prvků,
c) základní technické údaje, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany,
d) technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,
e) uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím.
D.1.7 OBJEKTY DRAH
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace nebo objektů stavbou vyvolaných,
které mají charakter stavby dráhy a stavby na dráze, včetně zařízení na dráze, se zhotoví v rozsahu a obsahu podle
přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. V identifikačních údajích k objektu budou uvedeny i údaje o budoucím
vlastníkovi a správci objektu.
D.1.8 OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace, které mají charakter pozemních
staveb, se vypracují v rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. V identifikačních údajích k objektu budou
uvedeny i údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu.
D.1.9 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle vyhlášky
č. 499/2006 Sb. Objekty rekultivací budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb., v rámci zpracování
dokumentace projednány s příslušným orgánem ochrany ZPF. V identifikačních údajích k objektu budou uvedeny
i údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu.
D.1.10 POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle vyhlášky
č. 499/2006 Sb. a podle jiných právních předpisů 32).
D.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí na provozní soubory nevýrobních
procesů zajišťujících speciální činnosti potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemní
komunikace a jejích součástí.
Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní soubory, které tvoří technologické
vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci příslušného stavebního objektu.
Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části:
1. Technická zpráva
a) identifikace předmětu provozního souboru, včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,
b) výchozí podklady,
c) skladba technologického zařízení, jeho účel, popis a základní parametry,
d) vazba na stavební řešení včetně návrhu na zakládání konstrukcí,
e) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií včetně požadavků a míst napojení.
2. Výkresy
a) výkresy zobrazí sestavu a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy, řezy,
pohledy a konstrukční detaily,
b) výkresy a schémata připojení na média, místa připojení, ochranná zařízení,
c) měřítko výkresů se zvolí v závislosti na druhu a rozsahu provozního souboru.

32)

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci).
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DOKLADOVÁ ČÁST
1. ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ
2. DOKLAD PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá
se doklad podle jiného právního předpisu33) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby
podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad,
z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
3. STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
3.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená
například na situačním výkrese.
3.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených
ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.
3.3 Doklady o udělení souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem.
4. GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST ZPRACOVANÝ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ34)
V případě staveb ŘSD ČR bude dokumentace obsahovat veškeré podklady a dokumenty související s výkonem
zeměměřické činnosti na stavbě podle jiných právních předpisů. Jsou to:
a) geodetické zaměření jako podklad pro projekt,
b) záborový elaborát s vymezením trvalých a dočasných záborů i služebností,
c) projekt vytyčovací sítě jako základní polohový a výškový rámec stavby,
d) výkres a tabulka souřadnic lomových bodů obvodu stavby,
e) složka geodetických vytyčovacích výkresů a seznamů souřadnic vytyčovacích bodů
− v této složce bude kromě grafického znázornění vytyčovaných bodů ve vytyčovacím výkresu uveden
i seznam souřadnic (X, Y, Z) všech bodů, které určují jednoznačný polohový, rozměrový a výškový
rámec objektu,
− seznam souřadnic je možno vložit do vytyčovacího výkresu,
− vytyčovací výkres bude obsahovat i definici požadavků na přesnost vytyčení (konkrétními
směrodatnými odchylkami),
f) seznam bodů státních bodových polí ohrožených či zničených stavbou,
g) projekt sledování a monitoringu (s požadovanými podmínkami pro měření sedání, přetvoření i průhybů
nebo sledování jiných jevů),
h) geometrické plány zpracované v souladu katastrálním zákonem,
i) přejaté výkresové podklady z katastru nemovitostí,
j) případné další potřebné a požadované podklady pro jednoznačné zajištění zeměměřických prací
na stavbě na základě smlouvy.
5. PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM 35)
6. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ, DIAGNOSTICKÉ A DOPRAVNÍ PRŮZKUMY
Mezi geotechnické/inženýrskogeologické průzkumy patří zejména:
–
podrobný
geotechnický/inženýrskogeologický
průzkum
nebo
Rešerše
geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu (výchozím podkladem pro zpracování podrobného
geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu je obvykle předběžný geotechnický/inženýrskogeologický

33)
34)

35)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území
státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením.
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.
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průzkum zpracovaný v rámci DUR). Podrobný geotechnický/inženýrskogeologický průzkum se zpracuje
v souladu s TP 76 a smluvními požadavky zadavatele/objednatele,
– hydrogeologický posudek,
– podrobný pedologický průzkum (výchozím podkladem pro zpracování je obvykle pedologický průzkum
zpracovaný v rámci DUR). Průzkum bude proveden po definitivním stanovení trasy a bude zpracován v rozsahu
odpovídajícímu rozsahu stavby jako jeden z podkladů pro výpočet odvodů ze ZPF a podání žádosti o vynětí
pozemků ze ZPF.
Mezi diagnostické průzkumy patří zejména:
– diagnostický průzkum vozovky,
– diagnostický průzkum mostů,
– diagnostické průzkumy konstrukcí (zdi, propustky apod.).
7. OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH V PRŮBĚHU
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE
Do tohoto samostatného dokumentačního souboru se zařadí podklady zpracované v rámci DSP a použité
pro vypracování DSP a dokumentace potřebná pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů podle zvláštních
předpisů a získání stavebního povolení, případně dalších povolení stavby.
Požadavky na obsah a rozsah této přílohy specifikuje zadavatel/objednatel v zadávací dokumentaci a/nebo smluvních
dokumentech.
1. ÚČINKY STAVBY
Poznámka: Číslování příloh není závazné, bude vždy přizpůsobeno smluvním požadavkům zadavatele/objednatele
a konkrétním specifikům projektu.

1.1 Dokumentace pro odnětí ze ZPF
Podklady pro odnětí ze ZPF se zpracují dle zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 271/2019 Sb. a dalších
souvisejících předpisů včetně údajů o ochranných pásmech vodních zdrojů, chráněných územích apod.
1.2 Dokumentace pro odnětí z PUPFL
Podklady pro odnětí z PUPFL se zpracují dle zákona č. 289/1995 Sb., vyhlášky č. 77/1996 Sb. a dalších
souvisejících předpisů.
1.3 Projekt odpadového hospodářství
Zpracuje se v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění
dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., návrh jejich využití či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení
odpadu.
1.4 Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
Zpracuje se v rozsahu podle požadavků příslušné správy drážní cesty a drážního úřadu, je-li jí třeba. Vždy
je nutné uvést polohu projednávaného objektu stavby PK vzhledem ke dráze – km dráhy, příčné řezy apod.
2. PODKLADY A PRŮZKUMY
Všechny průzkumy budou provedeny dle platné legislativy, technických předpisů a norem v souladu
s požadavky této směrnice a MP SJ-PK.
Číslování příloh není závazné, bude vždy přizpůsobeno smluvním požadavkům zadavatele/objednatele
a konkrétním specifikům projektu.
2.1 Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace
Výchozím podkladem pro zpracování je obvykle dendrologický průzkum zpracovaný v rámci DUR.
Zpracovává se vždy, když je k realizaci navrhované stavby zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně,
na niž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Součástí průzkumu bude pasportizace
jednotlivých dřevin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb.
2.2 Průzkum inženýrských sítí včetně jejich ověření správci
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2.3 Hluková studie nebo její aktualizace
Výchozím podkladem pro zpracování je obvykle hluková studie zpracovaná v rámci DUR.
Hluková studie se zpracuje v souladu s příslušnou platnou legislativou a resortním Metodickým pokynem.
2.4 Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
Průzkum bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb.
2.5 Rozptylová studie nebo její aktualizace
Výchozím podkladem pro zpracování je obvykle rozptylová studie zpracovaná rámci DUR.
Rozptylová studie se zpracuje v souladu s platnými legislativními předpisy.
2.6 Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
2.7 Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní
2.8 Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)
2.9 Další průzkumy dle zadavatele/objednatele
– např. klimatologický průzkum, korozní průzkum, průzkum ložisek nerostných surovin.
ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby – vypracuje se dle cenových ukazatelů pro stupeň DSP
vydaných SFDI a případných interních předpisů zadavatele/objednatele – viz příloha č. 9 (ŘSD/02).

14.4

Dokumentace k DSP

Odděleně od DSP se vyhotoví „Dokumentace k DSP“, která je určena pro potřeby zadavatele/objednatele.
Do této dokumentace se zařadí veškeré dokumenty, které se týkají dokumentace DSP a jejího projednání a jsou
podstatné pro zadavatele/objednatele a není vhodné je dokladovat jako součást dokumentace DSP (např. vybrané
záznamy z jednání, grafická příloha prokazující zajištění rozhledů na všech křižovatkách a sjezdech, průkaz rozhledu
pro zastavení na hlavní trase pro dovolenou rychlost, kapacitní posouzení vybraných křižovatek, informace
pro zadavatele/objednatele týkající se navazujících stupňů projektové dokumentace, vysvětlující informace
pro objednatele a další možné doklady, které nejsou standardní součástí DSP.
V případě požadavku objednatele se do této dokumentace zařazují i předchozí průzkumy zajišťované objednatelem.
Do Dokumentace k DSP se v případě staveb ŘSD ČR dále zařadí:
jako doplněk projektové dokumentace k příloze „D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ
PROPUSTKŮ, část 1. Technická zpráva, bod e)“:
Návrh a výpočet konstrukce vozovky a závěry z posouzení vozovky.
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15

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS) NEBO
VYBRANÉ DOKUMENTY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY (VD-ZDS)

15.1

Všeobecně

15.1.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace (dále jen PDPS) včetně soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) nebo vybrané dokumenty zadávací
dokumentace stavby, tj. PDPS, soupis prací a technické specifikace ZTKP (dále jen VD-ZDS) jsou součástí zadávací
dokumentace stavby.
15.1.2 Rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr stanovuje vyhláška č. 169/2016 Sb. Projektovou dokumentací ve smyslu uvedené vyhlášky
je projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zpracovaná dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb.
15.1.3 PDPS určuje požadavky na stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které
jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické,
dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb
včetně výkazu výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. PDPS je podkladem pro stanovení investorské ceny díla
a jedním z podkladů pro ocenění stavby uchazeči v rámci soutěže o veřejnou zakázku.
15.1.4 Při zpracování PDPS se musí dodržet návrh stavby podle předchozího stupně projektové dokumentace,
v souladu s ověřenou dokumentací pro stavební povolení (DSP), nebo k ohlášení stavby (DOS) a dále musí být
zapracovány podmínky vydaných správních rozhodnutí (požadavky dotčených orgánů). Změny bez dopadu
do stavebního povolení, resp. ohlášení stavby v případě, že budou technicky přínosné a budou odsouhlaseny
zástupcem objednatele, jsou akceptovatelné.
15.1.5 PDPS se v průběhu zpracování projedná na výrobních výborech za účasti objednatele a budoucího
majetkového správce v termínech dle vzájemné dohody mezi zástupcem zhotovitele a objednatele. Pravidla
pro projednání se zhotovitelem PDPS musí být upřesněny v rámci smluvních dokumentů mezi objednatelem
a zhotovitelem PDPS.
15.1.6 V PDPS budou zapracovány pouze oprávněné požadavky následných cizích správců v souladu se zákonem
č. 13/1997 Sb., dokumentace s nimi bude písemně odsouhlasena.

15.2

Podklady pro vypracování PDPS nebo VD-ZDS

15.2.1 Podklady pro vypracování PDPS nebo VD-ZDS
Rozsah, obsah a způsob zajištění PDPS nebo VD-ZDS pro určitou stavbu určí její zadavatel/objednatel na základě:
– zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 146/2008 Sb.,
– ustanovení této směrnice,
– podmínek příslušných povolení stavby,
– případných požadavků stavebního úřadu v záležitostech, ve kterých je oprávněn rozhodovat ve vztahu
k dokumentaci stavby podle ustanovení stavebního zákona,
– svých specifických požadavků v závislosti na charakteru rozsahu a složitosti stavby,
– záměru, zda a v jakém rozsahu se hodlá podílet na zhotovení dokumentace (zaměření, průzkumy, zhotovení
určitých objektů stavby jiným zhotovitelem dokumentace apod.).
15.2.2 Podklady pro vypracování PDPS nebo VD-ZDS zajišťované zadavatelem/objednatelem
Podklady, které zajišťuje zadavatel/objednatel a jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, předá zadavatel/objednatel
vybranému zhotoviteli dokumentace ve lhůtě uvedené v zadávací dokumentaci a/nebo smluvních dokumentech.
15.2.3 Podklady pro vypracování PDPS nebo VD-ZDS zajišťované zhotovitelem dokumentace
Zhotovitel zajišťuje všechny podklady specifikované v zadávací dokumentaci a/nebo ve smluvních dokumentech.

15.3

Obsah a rozsah PDPS

15.3.1 Základní struktura projektové dokumentace pro provádění stavby včetně objektové skladby (netýká
se případných nových podobjektů), vychází z členění stavby navrženého v předchozím stupni projektové
dokumentace (zpravidla DUSP nebo DUSP-DI nebo DSP nebo DOS) nebo požadavku zadavatele/objednatele.

128/226

Část II – Dokumentace staveb pozemních komunikací
Projektová dokumentace pro provádění stavby nebo vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby

15.3.2
A.
B.
C.
D.

Rozsah a obsah PDPS pro stavby PK určuje příloha č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb. takto:
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
SITUAČNÍ VÝKRESY
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

K PDPS se přikládá:
DOKLADOVÁ ČÁST
15.3.3 Závazné je členění dokumentace na části a jejich označení. Obsah jednotlivých dokumentů se použije
přiměřeně s ohledem na kategorii a třídu pozemní komunikace, na druh a význam stavby, její umístění, stavebnětechnické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu životnosti stavby.
15.3.4 Obsah a rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace pro provádění stavby
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby – kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná,
c) předmět dokumentace.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li
o fyzickou osobu podnikající, pokud záměr souvisí s podnikatelskou činností, nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla, jde-li o právnickou
osobu.
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li
o fyzickou osobu podnikající, nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla,
jde-li o právnickou osobu,
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo
registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou
zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem,
popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jména a příjmení projektantů či ověřovatelů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním
podle jiných právních předpisů 36).
A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích
– seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory
po jejich dokončení do vlastnictví, a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické
infrastruktury, oplocení apod.) na základě smluv či jiných právních dokumentů.
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Členění a označení stavebních objektů je shodné s předchozím stupněm projektové dokumentace, tj. dokumentací
pro vydání společného povolení podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb. nebo dokumentací pro vydání
společného povolení u staveb dopravní infrastruktury podle přílohy č. 2 vyhlášky 583/2020 Sb. nebo projektovou
dokumentací pro ohlášení stavby přílohy č. 5, vyhlášky č. 146/2008 Sb. nebo projektovou dokumentací pro vydání
stavebního povolení podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., resp. kap. 11 nebo kap. 12 nebo kap. 13 nebo
kap. 14 této směrnice.
V případě chybějících a/nebo nevhodně sloučených objektů se nepřidávají nově číslované objekty, ale je možné
rozdělení na podobjekty.

36)

Například zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
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Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace. V případě, že objekt bude rozdělen
na podobjekty s vlastním soupisem prací, bude samostatná dokumentace zpracována i pro tyto podobjekty.
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení
stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována
projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně informací o doplňujících podkladech, měřeních,
diagnostických a dalších průzkumech, které byly zhotoveny pro zpřesnění technického návrhu
a specifikaci prací a dodávek (jako podklad pro PDPS),
c) další podklady.
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Příslušné body budou převzaty z dokumentace pro vydání společného povolení nebo dokumentace pro vydání
společného povolení u staveb dopravní infrastruktury nebo projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a doplní se o případné požadavky společného povolení
nebo stavebního povolení a údaje, které upřesňují vymezení stavby.
Dále se doplní:
Do čl. B.2.1, odst. e) způsob vypořádání podmínek a požadavků vyplývajících ze stavebního povolení,
případně dalších povolení a ze závazných stanovisek orgánu životního prostředí.
Do čl. B.8.1, odst. c), resp. B.8.1 odst. a) v případě DUSP-DI, podmínky realizace prací, budou-li prováděny
v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb (pokud nejsou uvedeny v dokladové části).
Čl. B.8.5 Bilance zemních hmot se vypracuje v podrobnosti dle projektové dokumentace PDPS včetně hmotnice
v tabulkové formě (především SO 100 a SO 200).
V případě staveb ŘSD ČR se dále doplní:
Čl. B.8.3 Harmonogram stavby bude zpracován formou Ganttova diagramu v podrobnosti odpovídající
rozsahu stavby.
C. SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
Celková (přehledná) situace stavby zobrazující celkové situační uspořádání stavby na mapovém podkladu
v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000, použije se situační výkres podle předchozího stupně projektové dokumentace.
C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
Situace stavby (koordinační) zobrazující detailní zákres stavby v mapovém podkladu podle předchozího stupně
projektové dokumentace s doplněním potřebných podrobností; u staveb ŘSD ČR je za mapový podklad považován
aktuální mapový podklad podložený katastrální mapou.
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Společné zásady pro zpracování dokumentace objektů:
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení
se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení.
PDPS musí obsahovat veškeré předepsané parametry stavby, technické a kvalitativní požadavky na všechny
výrobky a povolené odchylky stavby, výrobků atd. (s odkazem na ČSN, TKP, TP atp.) tak, aby nebyly určující jen
pro jednoho výrobce a byly jednoznačně stanoveny pro posouzení shody stavu díla se zadáním stavby pro předání
a převzetí stavby. Obchodní a výrobní názvy výrobků a směsí, výrobců a zhotovitelů se nesmí uvádět.
V případě použití parametrických položek při návrhu zemních prací je nutné postupovat v souladu s pokyny
objednatele.
Závěry a doporučení z průzkumů je povinen zpracovatel PDPS posoudit, a to v souvislostech celé stavby, které
zpracovateli průzkumu nebyly/nemusely být v době zpracování známy nebo byly některé parametry stavby oproti
zadání průzkumu změněny.
V případě staveb ŘSD dále platí:
−

odchylky, bezprostředně před uplynutím záruční doby, budou určeny dle ČSN, TKP, PPK a TP, popřípadě
v ZTKP se zpřísňujícími požadavky. Tyto odchylky předepsaných parametrů stavby musí být
vyhodnoceny objednatelem nebo jím pověřenou osobou v rámci předávání a převzetí stavby a stávají
se závazným podkladem pro případné reklamační řízení v rámci záruční doby,
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−

při zpracování PDPS stavebních objektů se kromě ČSN, TKP, ZTKP, TP a VL a dalších příslušných
předpisů plní Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR (PPK), výkresy
opakovaných řešení (tzv. R-plány) a jiné. Detailní požadavky na zpracování a obsah projektů dopravního
značení stanovuje PPK-ZNA – viz příloha č. 9 (ŘSD/11).

D.1 STAVEBNÍ ČÁST
Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů
se provede v souladu s čl. 11.3.5, bod A.2 nebo čl. 12.3.5, bod A.2 nebo čl. 13.3.2 nebo čl. 14.3.5, bod A.2 této
směrnice. V případě, že stavební objekt bude rozdělen na podobjekty, bude samostatná dokumentace zpracována
i pro tyto podobjekty.
1.

Stavební část projektové dokumentace pro provádění stavby obsahuje technické zprávy, výkresy objektů
a statické výpočty v členění podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Tyto technické zprávy a výkresy se
co do obsahu musí doplnit, aby splňovaly zejména tyto požadavky:
a) musí jednoznačně a úplně určit příslušný objekt (umístění, uspořádání konstrukce, výsledná požadovaná
kvalita materiálů, konstrukcí, objektů, uživatelské standardy),
b) musí být dostatečně podrobné pro sestavení soupisu prací.

2.

Do výkresů se doplní:
a) požadavky stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí,
b) detaily určující konstrukční prvky nebo jejich části,
c) požadavky na funkci a kvalitu výrobků,
d) podrobnější určení poloh, tvarů a rozměrů,
e) detaily určující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

3.

Doplňky projektového charakteru, které je nutno vyznačit na výkresech a které nelze vyjádřit kresbou,
se vyznačí formou stručných textů, tabulek, poznámek, legendami apod.

4.

Při návrhu konstrukčních prvků a detailů a jejich vyobrazení na výkresech projektové dokumentace
pro provádění stavby se uplatní následující principy:
a) detaily u všech použitých konstrukčních prvků musí obsahovat jejich jednoznačné technické názvy,
nejlépe s použitím již zavedené terminologie a definic používaných v českých technických normách
a technických předpisech Ministerstva dopravy,
b) detaily pro všechny konstrukční prvky zvlášť a pro jejich komplet dohromady musí obsahovat všechny
potřebné navržené rozměry, průřezy, odkazy na rozměrové řady apod. včetně údajů o přípustných
odchylkách, tolerancích tvarů a zástavbových rozměrů,
c) detaily pro všechny konstrukční prvky musí stanovit navržený druh materiálu s odkazem na příslušnou
předmětovou normu (ČSN) nebo jiný technický předpis (TP, TKP, VL atp.), který vlastnosti materiálu
dostatečně popisuje, včetně protikorozní ochrany a ochrany proti agresivnímu prostředí,
d) detaily musí obsahovat údaje o požadované provozní životnosti výrobku, prvku nebo části, o odolnosti
proti vlivu mechanického (statického a dynamického) zatížení, o odolnosti vůči vlivu prostředí,
o požadované hygienické nezávadnosti a eventuálně požární odolnosti, o zvukoizolačních vlastnostech,
o recyklovatelnosti a dalších vlastnostech, pokud toto již není stanoveno v jiném dokumentu zadávací
dokumentace,
e) detaily obsahují podrobné požadavky technického a materiálového řešení,
f) technická specifikace konstrukčních prvků nesmí zvýhodňovat nebo vylučovat určité dodavatele nebo
určité výrobky.

5.

Technická zpráva vychází z DUSP, DSP nebo DOS a obsahuje základní údaje stavby včetně údaje o budoucím
vlastníkovi a správci objektu. U technických zpráv se požaduje, aby písemná část dokumentace byla stručná,
srozumitelná a jednoznačná. Je třeba dodržovat zásadu, že údaje uvedené na výkresech se podrobně nepopisují
v písemné části dokumentace, pokud se nejedná o zdůvodnění nebo zhodnocení těchto návrhů. Technická
zpráva upřesňuje a doplňuje údaje se zřetelem na provádění prací. Zdůvodňuje návrh technického
a konstrukčního řešení, technické důsledky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany ŽP
a zdraví při provádění prací, ovlivnění technického řešení doplňujícími podklady a průzkumy, uvažované
technologie. Uvádí zhodnocení veškerého geotechnického/inženýrskogeologického, diagnostického, případně
dalších průzkumů a jejich vliv na řešení příslušného stavebního objektu. Parametry všech materiálů, konstrukcí
a výrobků se zpravidla neuvádějí v technické zprávě, ale ve výkresové dokumentaci (platí zejména pro SO 100
a SO 200 s výjimkou objektů dopravního značení, neplatí zejména pro SO 400).
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6.

Výkresy, jejich obsah, úprava, barevnost a měřítka musí zaručit čitelnost výkresu a srozumitelnost vyobrazení
ve shodě s příslušnými normami (např. výkresy inženýrských staveb). Použité měřítko výkresu musí být
v souladu s popisem uvedeným na výkresu. Dále je třeba uplatnit normativní odkazy na další ČSN, které určují
názvosloví, formáty, skládání výkresů a další podrobnosti pro zhotovení výkresů. Značky a symboly použité
na výkresech musí být ve shodě s ČSN a TP 113.

7.

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

8.

Výpočty uvádí základní statické, dynamické, deformační, stabilitní, hydrotechnické a případně další speciální
výpočty pro jednotlivé stavební objekty, které se provedou v souladu s příslušnými normativními předpisy.

9.

Odlišným způsobem je třeba zpracovávat dokumentaci objektů staveb drah a na dráze, pozemních staveb, sítí
technické infrastruktury a dalších možných objektů, pro které platí jiné právní a technické předpisy a praxe je
odlišná od předpisů pro pozemní komunikace. U těchto objektů, které obvykle zhotovují specializovaní
podzhotovitelé, je nutné řešit obsah dokumentace těchto objektů v souladu s příslušnými předpisy, požadavky
jejich vlastníků nebo správců a projektovou praxí v příslušném oboru.

10. V každém případě je nutné, aby dokumentace stavebních objektů vyhovovala základním požadavkům
na projektovou dokumentaci pro provádění stavby, tj. aby jednoznačně a úplně určovala příslušný objekt
a umožňovala sestavit soupis prací.
Hlavní zásady řešení jednotlivých řad objektů stavby:
Řada 000: OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
−

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

−

technická zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví
dle společných zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 15.3.4., odst. D.

Řada 100: OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
a) Technická zpráva a samostatná příloha Výpočty
V technické zprávě bude uveden zejména popis technologie důležitých a speciálních zhotovovacích prací,
jejich postupu a materiálně technického zabezpečení včetně výsledků, závěrů a doporučení z průzkumů
(zejména geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu) ve vztahu k:
−

zemním pracím (využitelnost a použitelnost zemin a hornin a podmínky jejich využití a použití),
pracím prováděnými hornickým způsobem, sanacím, ochraně svahů zemního tělesa PK,

−

zpevněným plochám,

−

odvodnění tělesa PK,

−

vybavení a zařízení PK,

−

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

− dalším částem komunikace.
Pokud je stavební objekt rozčleněn vloženým mostním objektem, je nutné uvést hranice objektů a intervaly
staničení předmětného SO 100. Hranice mezi SO je svislá. Do SO mostů náleží i příslušná část zemních
prací.
b) Výkresy
Výkresy dokumentace PK se vyhotoví ve shodě s požadavky ČSN 01 3466, která určuje rámcový obsah
jednotlivých příloh a způsob kreslení PK.
Výkresy se vypracují na základě podrobného zaměření terénu – viz Dokladová část, bod 2. Geodetická
dokumentace.
Zpracují se tyto výkresy:
−

situace objektu doplněná o podrobnosti nutné pro zhotovení stavby, zejména o zákresy všech
průzkumných sond všech provedených etap GTP/IGP v měřítku 1 : 1 000 nebo 1 : 500,

−

podélný profil se zákresem všech doplněných příčných řezů, s vyznačením všech křížení a odbočení,
prostupů komunikací, křížení dráhy, zpevnění, detailních schémat vzestupnic a sestupnic,
odvodnění, bezpečnostních zařízení, hranice mezi SO 100 a SO 200, rozhraní skalního podloží
a kvartéru, případně dalších prvků v měřítku délek odpovídajícím situaci stavebního objektu
a výškové poměry desetkrát převýšené, např. 1 : 1 000/100, 1 : 500/50,
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−

vzorové příčné řezy v měřítku 1 : 50 a detaily 1 : 20:
Výkres doplněný o všechny použité konstrukční detaily, s jednoznačným popisem požadovaných
parametrů všech konstrukcí, stavebních materiálů a výrobků.

−

příčné řezy v měřítku 1 : 100, případně u směrové rozdělených PK 1 : 200:
Příčné řezy se vypracují ve vzdálenostech po 20 m s doplněním řezů na dalších místech, která
vyjadřují změny typického uspořádání silniční koruny (příčné sklony a šířky zpevnění, různé druhy
zpevnění, změna počtu jízdních pruhů, začátky a konce prvků osy apod.), změnu tvaru nebo
konstrukce tělesa PK a vztah k ostatním objektům stavby a okolí včetně vyznačení rozhraní
jednotlivých objektů. Všechny specifikované řezy se dokládají v digitální podobě, v tištěné podobě
je přípustné vykreslení v kroku do max. 100 m.

−

výkresy křižovatek:
Pro křižovatky se vypracuje podrobná dokumentace doplněná o podrobnosti požadované v bodech
výše.
Tato dokumentace vždy zahrnuje:
−

situaci křižovatky v měřítku situace objektu nebo detailnějším, se zákresem všech průzkumných
sond všech provedených etap GTP/IGP,

−

podélné profily větví v měřítku odpovídajícímu situaci křižovatky s desetinásobným
převýšením,

−

vzorové příčné řezy větví v měřítku 1 : 50,

−

příčné řezy větví v měřítku 1 : 100 v základní vzdálenosti 20 m nebo menší v závislosti
na podmínkách stavby a poloměrech směrových oblouků,

−

detailní řešení sklonových poměrů povrchu (vrstevnicový plán) s ohledem na odtokové poměry
v měřítku situace objektu nebo detailnějším. U mimoúrovňových křižovatek je přípustné
vrstevnicový plán zpracovat pouze v místech, kde jsou nepříznivé odtokové poměry (např. malý
podélný sklon, překlápění vozovky apod.),

−

umístění a popis záchytných zařízení a portálů včetně technických požadavků na materiály,

−

návrhy signálního plánu SSZ:
Jednoduché křižovatky MK a účelových komunikací, sjezdy a samostatné sjezdy (připojení
sousedních nemovitostí) je nutné vykreslit v situaci stavby, popsat v technické zprávě a doplnit
podélným profilem.
−

výkresy zdí (v případě, že nejsou součástí SO 200), osazení dopravních značek a bezpečnostního
zařízení se zpracují tak, aby byly jasně definované vlastnosti a parametry navržených konstrukcí,
konstrukčních částí, všech stavebních materiálů a výrobků včetně odvodnění. Některé části mohou
být vedeny jako samostatné stavební objekty nebo podobjekty,

−

výkresy odvodňovacích zařízení (zejména detailní výkresy propustků, v jejichž případě se požadují
minimálně následující výkresy: situace, pohled na vtok a výtok, příčný a podélný řez, příslušenství),

−

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

−

výkres navržených sanačních opatření - situace na podkladu koordinační situace ve vhodném
měřítku dle rozsahu stavby (M 1 : 1 000 nebo 1 : 2000) s vyznačením úseků dle jednotlivých typů
sanačních opatření doplněná o vzorové příčné řezy s detailním popisem jednotlivých sanačních
opatření (M 1 : 50 nebo 1 : 100).

−

hmotnice v tabulkové podobě (u hlavní trasy PK), pouze je-li z nějakých objektivních důvodů nutné
zhotoviteli stanovit efektivní způsob rozvozu zeminy na stavbě.

V případě staveb ŘSD ČR se dále vypracuje:
−

výkres návrhu umístění svodidel a tlumičů nárazu včetně přehledného rozlišení dle typu (ocelová,
betonová, dočasná) a úrovně zadržení. Detailní požadavky na zákres svodidel v různých přílohách
projektu stanovuje interní předpis – viz příloha č. 9 (ŘSD/10).

Řada 200: MOSTNÍ OBJEKTY a ZDI
Stavební část PDPS se zpracovává pro samostatné mostní objekty pozemních komunikací (mosty, opěrné
a zárubní zdi, galerie apod.) včetně jejich konstrukčních nebo technologických částí, zakládání, přechodových
oblastí a souvisejících zemních prací.
Součástí technické zprávy bude stanovení předpokládané celkové hodnoty sedání mostních opěr a pilířů, jejich
časový průběh, výpočet přechodové oblasti a ev. z posouzení vyplývající opatření.
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a) Technická zpráva
Veškeré technické údaje a specifikace požadovaných parametrů stavby a parametrů materiálů jsou
součástí výkresové dokumentace nebo ZTKP. Detaily stavby jsou součástí samostatné přílohy Detaily.
Technická zpráva dále obsahuje příslušné výsledky, závěry a doporučení průzkumů, především
GTP/IGP souvisejícího se založením objektu.
Technická zpráva obsahuje také návrh postupu výstavby včetně požadavku na geodetické měření
v průběhu výstavby s vazbou na soupis prací a dodávek.
b) Výkresy
Výkresy dokumentace se vyhotoví ve shodě s požadavky této směrnice, příslušnými normami
a technickými předpisy, např. ČSN 01 3467, které určují způsob kreslení mostů, a dále ČSN 01 3481,
ČSN 01 3489 pro konstrukce z betonu, oceli a kamene.
Výkresová část PDPS musí obsahovat tyto základní výkresové přílohy zhotovovaných stavebních
konstrukcí (uvedená měřítka výkresů jsou doporučená – vždy musí být zajištěna srozumitelnost
a přehlednost výkresu):
− situaci mostního objektu 1 : 500 a jeho koordinaci s ostatními stavebními objekty v lokalitě
včetně vyznačení jejich ochranných pásem a zvláštních omezení s vyznačením hranic objektů,
− půdorys 1 : 100 nebo u velkých mostů nad 100 m délky v měřítku 1 : 250 (1 : 500), s vyznačením
všech průzkumných sond GTP/IGP provedených pro příslušný objekt,
− podélné řezy v měřítku 1 : 100 (1 : 250, 1 : 500) nebo u směrově rozdělených komunikacích
oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem terénu, křižujících vodotečí a komunikací včetně
zakreslení průjezdných a průchozích prostorů, plavebních profilů včetně rezerv (s uvedením
minimální vzdálenosti mezi tímto prostorem a spodní hranou posuzované konstrukce, pokud je
tato vzdálenost menší než 0,5 m) a mostem vzduté hladiny, povodňových hladin – zpravidla Q100,
hladiny návrhového průtoku, směrových a sklonových poměrů, s vyznačením stěžejních
průzkumných sond GTP/IGP provedených pro příslušný objekt včetně zobrazení geologických
profilů v sondách, podrobně vykreslená hranice mezi mostem a SO 100 v souladu s minimálním
rozsahem dle ČSN 73 6244,
− vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli v měřítku 1 : 50,
− příčné řezy 1 : 100 v lících opěr a osách jednotlivých vnitřních podpěr, případně s pohledem
na podpěry, u opěr bude znázorněna poloha revizního chodníku před opěrou,
− výkres s rozmístěním ložisek s uvedením druhu ložisek a základními parametry (síly, směry
a hodnoty posunu) v měřítku 1 : 100, 1 : 250, 1 : 500,
− výkres hlubinného založení 1 : 50 s uvedením odhadu množství výztuže v kg/m3 (piloty,
podzemní stěny, šachtové pilíře, keson atp.),
− výkres tvaru základů 1 : 50,
− výkres tvaru spodní stavby 1 : 100, 1 : 50, 1 : 25, tzn. všech opěr a pilířů a křídel včetně
vyznačení případných míst pro umístění značek pro geodetický monitoring,
− výkres přechodových oblastí 1 : 50 (z hlediska rozhraní kubatur),
− schematický výkres předpínací výztuže 1 : 50, 1 : 25 s převýšením včetně výkazů výměr,
specifikací výztuže, počtu lan a kabelů a přehledu předpínacích sil, postup napínání; součástí
budou řezy v polích a nad podporami a pohledy na kotevní čela,
− výkres tvaru nosné konstrukce 1 : 50, 1 : 100,
− výkres skladebného plánu dílců nosné konstrukce 1 : 50, 1 : 100,
− výkres tvaru říms 1 : 50, 1 : 25,
− výkres ocelové konstrukce 1 : 50, 1 : 25 s výkazem jakosti a hmotnosti oceli,
− schematický výkres mostních závěrů 1 : 25, 1 : 50 – charakteristický řez a parametry (rozevření,
přednastavení, odkaz na PKO, požadavek na sníženou hlučnost, druh mostních závěrů podle
TP 86, ev. další parametry),
− výkres úprav pod mostem a obložení 1 : 50 včetně tvaru přístupových schodišť.
V případě staveb ŘSD ČR se dále vypracuje:
− schematický výkres výztuže základů 1 : 25, 1 : 50 s uvedením odhadu množství výztuže v kg/m3,
− schematický výkres výztuže spodní stavby 1 : 50 s uvedením odhadu množství výztuže v kg/m3,
− výkres detailů spodní stavby 1 : 10, 1 : 5 neuvedené ve VL 4 či detailů, které jsou řešeny odlišně
od VL 4, ostatní detaily budou řešeny odkazy na konkrétní variantu řešení ve VL 4,
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−
−
−
−

−

schematický výkres výztuže nosné konstrukce 1 : 50, 1 : 100 s uvedením odhadu množství
výztuže v kg/m3,
výkres detailů nosné konstrukce 1 : 25, 1 : 10, 1 : 5, neuvedené ve VL 4 či detailů, které jsou
řešeny odlišně od VL 4,
u rekonstrukcí a oprav výkres sanačních prací na základě zjištěného aktuálního stavu v době
zpracování PDPS,
samostatné výkresy nebo společný výkres (v případě typizovaného řešení lze využít i vzorové
listy):
− kabelových žlabů a jejich kotvení 1 : 10, 1 : 5,
− odvodnění 1 : 100, 1 : 50, výkres napojení na kanalizaci (SO 300) včetně rozhraní,
− elektrické vybavení komorových mostů 1 : 100, 1 : 50,
− obslužné revizní lávky, výkres revizního zařízení 1 : 10, 1 : 5,
− vstupů do komorových průřezů mostu 1 : 10,
− výkres zábradlí 1 : 50, 1 : 25 s výkazem materiálu, detaily 1 : 10,
− výkresy speciálních zařízení a vybavení, které budou na mostním objektu instalovány
(např. protihlukové stěny atd.),
− konstrukce pro instalaci vnějšího osvětlení, které je řešeno v samostatném objektu,
− výkresy elektronického zabezpečovacího systému,
− ostatního příslušenství mostu.
detaily ochranných opatření před účinky bludných proudů a proti dotyku troleje, ukolejnění,
uzemnění v samostatné příloze.

c) Součástí PDPS je také stanovení požadavků na geodetické sledování mostu (zdi, galerie apod.) během
výstavby a dlouhodobě v závislosti na charakteru konstrukce.
U složitějších konstrukcí (mosty s rozpětím větším než 30 m, mosty s postupně budovanou nosnou
konstrukcí, tenkostěnné přesypané konstrukce, mosty založené na vysokých násypech, vysoké opěrné
zdi apod.) bude vypracována samostatná příloha „Návrh sledování mostu během výstavby
a dlouhodobého monitoringu“, kde budou v přehledné textové a grafické formě stanoveny zejména:
− předpokládané maximální hodnoty konečné celkové deformace jednotlivých podpěr a průhybů
jednotlivých polí mostu,
− předpokládané sedání přechodové oblasti,
− doporučení pro výstavbu, způsob vyhodnocování naměřených hodnot, přesnosti měření,
− schéma osazení stálých a dočasných nivelačních značek,
− návrh umístění pevných bodů vztažné sítě pro období výstavby a provozu.
Řada 300: VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Technické zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle společných
zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 15.3.4., odst. D, požadavků této směrnice, interních předpisů
jednotlivých správců zařízení a interních předpisů zadavatele/objednatele.
Řada 400: ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
Technická zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle společných
zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 15.3.4., odst. D, požadavků této směrnice, interních předpisů
jednotlivých správců zařízení a interních předpisů zadavatele/objednatele – viz příloha č. 9 (ŘSD/09).
Především je nutné uvést minimální technické parametry použitých jednotlivých prvků, systémů a zařízení
v technické zprávě a ve výkresech.
Řada 500: OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
Technická zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle společných
zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 15.3.4., odst. D, požadavků této směrnice, interních předpisů
jednotlivých správců zařízení a interních předpisů zadavatele/objednatele.
Řada 600: OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB
Technická zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle společných
zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 15.3.4., odst. D a požadavků této směrnice (především přílohy
č. 5), interních předpisů jednotlivých správců zařízení a interních předpisů zadavatele/objednatele.
V případě použití observační metody musí textová část (technická zpráva) obsahovat popis parametrů
technického řešení, které mohou být na základě výsledků geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu,
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vyššího
stupně
rozpracování
dokumentace
a
na
základě
skutečně
zastižených
geotechnických/inženýrskogeologických podmínek při realizaci díla v RDS upřesněny nebo změněny. Jedná
se např. úpravu polohy ražených portálů, optimalizaci způsobu zajištění stability stavebních jam, úpravu
prognózy rozdělení ražené části tunelu do technologických tříd výrubu, úpravu prvků zajištění stability výrubu
v rámci technologických tříd výrubu, úpravu prognózy rozdělení ražené části tunelu na vyztužené
a nevyztužené úseky sekundárního ostění, apod. Dokumentace musí obsahovat kritéria pro aplikaci
technologických tříd výrubu a použití vyztuženého/nevyztuženého sekundárního ostění v předpokládaných
geotechnických/inženýrskogeologických podmínkách. S ohledem na předcházení mimořádným událostem
a haváriím je nutné v dokumentaci definovat, které úpravy technického řešení mohou být prováděny
operativně přímo na stavbě a které musí odsouhlasit báňský projektant.
Dokumentace musí být rozpracována po samostatných podobjektech dle objektové skladby včetně technické
zprávy, výkresové části, odpovídajících statických a stabilitních výpočtů a výkazu výměr.
Dokumentace je členěna na:
− koordinační část (koordinační situace),
− stavební objekty a podobjekty včetně ochrany proti bludným proudům,
− členění na podobjekty musí být zpracováno v návaznosti na předpokládaný harmonogram výstavby,
a umožňovat tak během realizace průběžné sledování investičních nákladů,
− provozní soubory,
− statické a stabilitní výpočty,
− doprovodnou dokumentaci,
− všeobecné práce pro tunel.
a) Výkresová část stavebních objektů
aa) výkresy řešení stavebních jam včetně odvodnění, oplocení, objízdných komunikací za hranou jámy,
hranice záboru pozemků a s vyznačením hranice, za kterou nelze povrch přitěžovat vytěženým nebo
uskladněným materiálem, dopravou apod.,
ab) blokové schéma (situace) s vyznačením rozdělení tunelových trub na bloky betonáže, typů konstrukce
(tunel se spodní klenbou nebo na základových pasech), situováním pracovních a dilatačních spár mezi
bloky betonáže, situováním výklenků kabin SOS, požárního hydrantu, šachet na čistění tunelové
drenáže, nouzových zálivů, tunelových propojek, stavebních úprav v ostění (niky, chráničky na kabely),
situování kabelových šachet, příčných kabelových propojení apod.,
ac) nepřevýšený
podélný
profil
pro
každou
tunelovou
troubu
s podrobnými
geotechnickými/inženýrskogeologickými údaji a parametry M 1 : 1 000 (1 : 500), v zastavěném území
M 1 : 200, směrovým a výškovým vedením trasy, vyznačením typů konstrukce ostění (rozsah se spodní
klenbou, výklenky, zálivy apod.) a situováním tunelových propojek,
ad) příčné řezy s geologií M 1 : 100 (200) v rozsahu zóny sledování se zobrazením rozsahu poklesové
kotliny, staveb, objektů a inženýrských sítí v nadloží ovlivněném výstavbou (i pravděpodobně),
ae) vzorové příčné řezy M 1 : 50,
af) návrh skladby a parametrů izolačního souvrství, pojistný systém, speciální detaily,
ag) příčné řezy atypických profilů tunelu,
ah) technologické třídy výrubu,
ai) vytyčovací schéma a souřadnice základních bodů, vytyčovací výkresy stavebních jam, os tunelů
a případně osy hlavní trasy s uvedením hlavních bodů trasy ve staničení i 3D souřadnicích lokálního
nebo globálního souřadného systému,
aj) pravidla pro výpočet kubatur – hranice technologicky a geologicky podmíněných nadvýrubů
pro jednotlivé technologické třídy výrubu a případně dílčí výruby,
ak) detailní koordinační situace příportálových úseků se znázorněním všech stavebních a provozních
souborů, zejména s ohledem na směrové a výškové vedení inženýrských sítí (koordinace kabelových
tras, trubních vedení, podzemních objektů, jímek a nádrží apod.).
b) Statická část
Statický výpočet je vypracován pro definitivní stav i jednotlivé stavební fáze. Modeluje chování
horninového masivu při ražbě v daném kvazihomogenním celku s navrženým způsobem zajištění stability
výrubu. Je nedílnou součástí ZDS, aby zhotovitel (účastník výběrového řízení) mohl posoudit obor
platnosti navržených řešení a rizika (nejistoty) z toho vyplývajícího. Stanovuje mezní hodnoty
deformačních změn včetně jejich předpokládaného časového průběhu. Zohledňuje rozsah použití
jednotlivých technologických postupů, rychlost ražby apod. Jsou zohledněny výsledky podrobné
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pasportizace objektů a inženýrských sítí v zóně ovlivnění. Statický výpočet se v tištěné formě nedokladuje,
dokladuje se v digitální formě (soubor *.pdf). Písemná forma je uložena u zhotovitele ZDS a objednatele.
Obsahuje:
ba) statické a stabilitní výpočty stavebních jam,
bb) statické výpočty primárního ostění pro jednotlivé technologické třídy výrubu, kritické průřezy
z hlediska objektů a inženýrských sítí v nadloží apod.,
bc) statické výpočty sekundárního ostění ražených úseků tunelu pro jednotlivé typy konstrukcí. Stanoví
prognózu vyztužených a nevyztužených úseků tunelu. Stanoví předpokládané množství výztuže ostění
pomocí ukazatele kg/m3 betonu ostění,
bd) statické výpočty ostění hloubených úseků tunelu,
be) další statické posudky dle místních poměrů a potřeb projektové dokumentace (posouzení objektů v zóně
ovlivnění nebo sledování, stability sesuvných území apod.).
c) Technologické vybavení tunelů
ca) přesná specifikace parametrů jednotlivých strojů a zařízení včetně upřesněné energetické bilance,
cb) technologické vybavení musí být navrženo tak, aby ho bylo možné při rekonstrukci tunelu provádět
obnovou technologického zařízení v jedné troubě za obousměrného provozu v druhé tunelové troubě.
Výjimka je možná u městských tunelů za předpokladu výslovného souhlasu objednatele,
cc) rozpracování požadavků na jednotný způsob řešení algoritmů řízení dopravních systémů
a technologických procesů včetně přilehlých částí komunikace (až do nejbližších odbočných
křižovatek),
cd) detailní rozsah řízené technologie a dopravy,
ce) počet a rozmístění ventilátorů včetně určení výkonových parametrů (tažná síla, množství vzduchu,
příkon, požadavky na reverzaci chodu atd.),
cf) pomocná zařízení pro vzduchotechniku (požární a regulační klapky, potrubí, mřížky, protipožární
a hlukové obklady atd.),
cg) počty a typy svítidel, jejich rozdělení do skupin, požadavky na způsob napájení a ovládání,
ch) upřesnění počtu SOS skříní, typů a jejich vybavení,
ci) konfigurace videodohledu a videodetekce, počet kamer, požadavek na záznamová zařízení, přenos
videosignálu na řídicí pracoviště,
cj) přesná konfigurace ŘS s ohledem na kategorii tunelu a z ní vyplývajících požadavků, požadavky
na komunikační kanály mezi všemi uživateli, vybavení dispečerského pracoviště, způsob distribuce
řídicích úloh, základní algoritmy řízení pro vytvoření softwaru pro dopravní systém a softwaru
pro technologii, počet a typ vstupů a výstupů v jednotlivých lokalitách, základní stavy a scénáře
a souvislosti mezi řízením dopravy a technologie,
ck) požadavky na čidla měření fyzikálních veličin a jejich počet,
cl) požadavky na senzory a jejich počet,
cm) dopravní značení a signalizace – počet proměnných a prosvětlených značek, jejich napojení
a princip činnosti a způsob připojení na ŘS,
cn) specifikace a rozmístění bezpečnostních značek,
co) konečné řešení napájení dle schváleného DSP při respektování TP 98 včetně novel a doplňků – typová
schémata zapojení elektrické energie, sestava rozvoden VN a NN a způsob kompenzace účiníku, počet
podružných rozvoden, počet a výkon zdrojů UPS, počet a výkon dieselagregátů, počet a výkon
transformátorů,
cp) uzemnění – počet a umístění uzemňovacích míst včetně návrhu řešení ochrany proti bludným proudům
pro nejméně příznivý stav po budoucím měření skutečného stavu bludných proudů,
cq) konfigurace EPS, počty čidel, principy činnosti, vazby na ŘS,
cr) konfigurace EZS, počty čidel, principy ochrany objektů před vnikem nepovolaných osob,
cs) konfigurace, počty a specifikace zařízení měření dopravních dat, dopravních přestupků, popřípadě
vážení vozidel za jízdy (je-li požadováno Policií ČR), principy a činnosti,
ct) konfigurace ozvučovacího zařízení, přesný počet a rozmístění reproduktorů v rámci zajištění
slyšitelnosti a srozumitelnosti, principy a činnosti, texty hlášení v českém, anglickém a německém
jazyce,
cu) konfigurace měření výšky vozidel, princip činnosti; vazby na ŘS,
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cv) princip bezdrátového spojení, počet abonentů, jejich frekvenční pásma, požadavky na vstup operátora
a dispečera do rozhlasového vysílání (VKV), řešení v souvislosti s umožněním vstupu signálu mobilních
operátorů do tunelových trub,
cw) parametry požárního vodovodu (suchovodu), počet hydrantů, parametry čerpací stanice, objem
a situování akumulační nádrže pro požární vodu a vodu na mytí tunelu, zdroj vody.
Řada 650: OBJEKTY DRAH
Obsah a rozsah jednotlivých objektů – viz společné zásady pro zpracování PDPS uvedené v čl. 15.3.4., odst. D.
Při křížení s dráhou, případně souběh s dráhou, bude do koordinační situace zakreslena také osa/y koleje,
určení tratě a směru (nejbližší železniční stanice), určení stavby dle kilometrické polohy železniční tratě (kolmo
na osu, vyznačení hektometrů dle umístění na trati). Příčný řez/y na osu koleje (při křížení v ose koleje) v místě
největšího přiblížení k ose koleje dané železniční tratě; s kótami vzdáleností významných stavebních bodů
objektů PK k ose koleje a výškové kóty ve vztahu k niveletě koleje. Dále stručná technická zpráva popisující
vztah stavby PK vůči dráze (odvodnění, zásah do drážních sdělovacích a zabezpečovacích kabelů – (přeložky),
vztah k drážnímu zemnímu tělesu a případně stavbám železničního spodku). Podrobné požadavky určuje
správce SŽ, Správa dopravní cesty místně příslušné oblasti, případně jiný provozovatel dráhy.
Upřesněné požadavky na PD a následné Souhrnné stanovisko vydává SŽ, SDC, případně jiný provozovatel
dráhy a dále Drážní správní úřad (souhlas s křížením, případně souhlas se stavbou v ochranném pásmu dráhy,
dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách).
Požadavky na PD pro stavby v obvodu nebo v ochranném pásmu dráhy:
a) Situace staveb v ochranném pásmu dráhy v měřítku 1 : 1 000 nebo podrobnějším s vyznačením osy koleje,
staničení, orientace (směr) tratě, hranic a parcelních čísel pozemků, zemního tělesa dráhy a nejmenších
vzdáleností stavebních objektů od osy nejbližší koleje, hrany tělesa dráhy a hranice drážního pozemku.
Předložená PD musí obsahovat situaci a řez kolmo k ose koleje podle bodu b) veškerých stavebních
objektů, které budou provedeny v rámci stavby, tj. například terénní úpravy, oplocení, přípojky nebo
přeložky všech inženýrských sítí atd. U křížení inženýrských sítí se železniční tratí i situaci v měřítku
1 : 100 s okótováním vzdálenosti obou konců chráničky od osy koleje a od hrany drážního tělesa nebo
příkopu, při křížení v mostních objektech nejmenší vzdálenosti od obou opěr mostu a vzdálenosti konce
chráničky od spojnice konců mostních křídel.
V případě křížení se železniční tratí je nutné respektovat podmínky, kdy budou konce chráničky min. 4 m
od osy krajní koleje, min. 0,6 m od odvodňovacího příkopu, min. 2 m od paty svahu zářezu. Hloubka
uložení chráničky, měřeno od horní hrany chráničky k horní hraně pražce, bude min. 2 m.
b) Řez kolmo k ose koleje vedený objektem a tělesem dráhy v místě největšího přiblížení k trati nebo v místě
křížení, s vyznačením km polohy trati, měřítka, vodorovných a relativních výškových kót. U křižovatek sítí
s dráhou s okótováním vzdáleností vrchu chráničky od horní plochy pražců a ode dna příkopu.
c) Řez kolmý na osu křižujícího objektu v ose trati (jen u křižovatek inženýrských sítí s tělesem dráhy)
s okótováním hloubky uložení chráničky pod horní plochou pražců nebo výškou nad niveletou koleje atd.
d) Technická zpráva se stručným popisem provádění stavby, uvedení polohy stavby – katastrální území
s vlastnickými vztahy, zajištění bezpečnosti stavby a železniční dopravy, statické posouzení chráničky
na účinky zatížení vlaku „Z“ nebo „T“, u vodohospodářských staveb při styku vodoteče s drahou
hydrotechnický výpočet s posouzením kapacity objektů ČD na 50letou nebo 100letou vodu, posouzení
rozhledových poměrů v blízkosti železničních přejezdů a přechodů podle ČSN 73 6380.
e) Kopie snímku pozemkové mapy a výpisu z evidence nemovitostí.
Řada 700: OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
Technická zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle společných
zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 15.3.4., odst. D.
Řada 800: OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ
Technická zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle společných
zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 15.3.4., odst. D.
Řada 900: VOLNÁ ŘADA OBJEKTŮ
Technická zpráva a výkresy dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací se vyhotoví dle společných
zásad pro zpracování PDPS uvedených v čl. 15.3.4., odst. D.
Pomocné práce
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce,
výrobně-technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace
– realizační dokumentace stavby (RDS).
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D.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST
1.

2.
3.

4.
5.

Tato část projektové dokumentace obsahuje objekty technologických provozních souborů nevýrobního
charakteru s výjimkou technologického zařízení tunelů, případně velkých mostů, které se zařadí do objektu
příslušného tunelu anebo mostu. Požadované zařízení se musí určit podrobnými specifikacemi, rozsahem
montážních prací, návazností na stavební objekty s programem odzkoušení a uvedení do provozu. Soubor
požadavků na technologické soubory musí být postačující pro sestavení příslušné části soupisu prací,
pro ocenění nabídek uchazeči a řádnou realizaci díla.
Podrobnosti budou rozpracovány zhotovitelem stavebních prací v rámci výrobní či jiné dokumentace stavby.
Nevýrobní technologická zařízení jsou:
a) zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou
schopností pohybu nebo orientace, evakuační nebo požární zařízení,
b) vyhrazená technická zařízení,
c) vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další,
d) inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky,
e) technologie v tunelech.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.
Obsah dokumentace jednotlivých objektů
a) technická zpráva,
b) výkresová část,
c) seznam strojů a zařízení a technické specifikace.

DOKLADOVÁ ČÁST
Doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými
osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Doklady o splnění
požadavků vzešlých ze stavebního řízení.
1. PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM
2. GEODETICKÁ DOKUMENTACE
Geodetická dokumentace v rozsahu dle předchozího stupně projektové dokumentace doplněná a rozpracovaná
v potřebných detailech (obvod staveniště, základní vytyčovací síť atp.), s ověřením ÚOZI.
Projekt Základní vytyčovací sítě stavby obsahuje kromě návrhu umístění bodů vytyčovací sítě i způsob stabilizace
bodů a návrhy na přesné lokální vytyčovací sítě (mosty a tunely) a případnou hloubkovou stabilizaci jejich bodů,
v případě staveb ŘSD ČR dle interního předpisu – viz příloha č. 9 (ŘSD/13).
Vytyčovací výkresy a seznamy souřadnic obvodu stavby (trvalého a dočasného záboru).
Složka geodetických vytyčovacích výkresů a seznamů souřadnic vytyčovacích bodů obsahuje pro každý stavební
objekt, případně skupinu objektů, vytyčovací výkres, seznam souřadnic a výšek vytyčovaných bodů a definici
požadavků na přesnost vytyčení a realizace (konkrétní hodnoty střední chyby měření a mezních stavebních
odchylek).
U objektů řady 200 se zpracuje vytyčovací výkres v měřítku 1 : 100 (1 : 250, 1 : 500) včetně schéma vedení trasy
(směrové a výškové) s údajem souřadného a výškového systému: budou vytyčeny hrany základů pilířů i opěr, vnější
hrany křídel, body křížení (osa/osa), osa uložení X osa komunikace na mostě, tabulka s výpočtem podjezdných
výšek. Dále bude na výkrese znázorněno výškové vedení (niveleta) a další náležitosti jako křížky souřadnic, severka
atd.; do vytyčovacího výkresu budou zakresleny hrany záborů.
V případě staveb ŘSD ČR dále platí:
− vytyčovací dokumentace pro pozemní komunikace mimo účelových se vypracuje včetně hlavních kontrolních
bodů v příčných řezech, na pláni a na všech konstrukčních vrstvách vozovky (na základě geodetické
dokumentace stavby) v přehledné tabulce doplněné schematickým řezem s umístěním bodů v řezu. Kontrolní
body se doporučuje umístit následujícím způsobem:
− na dvoupruhové PK 3 body (osa, 0,5 m dovnitř od hrany zpevnění),
− u čtyřpruhové PK 3 body na každé polovině (u SDP 0,5 m dovnitř od hrany zpevnění, vnější hrana
vnějšího vodicího proužku, 0,5 m dovnitř od vnější hrany zpevnění).
− geodetická dokumentace je předávána rovněž v digitální podobě v otevřeném formátu podle interního
předpisu objednatele – viz příloha č. 9 (ŘSD/05).
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15.4

Dokumentace k PDPS nebo VD-ZDS

Odděleně od PDPS nebo VD-ZDS se vyhotoví „Dokumentace k PDPS“, která je určena pro potřeby
zadavatele/objednatele. Obsahuje mj. technické a ekonomické zdůvodnění návrhů jednotlivých řešení posuzovaných
v rámci vývoje projektu (např. v případě potřeby zdůvodnění oprav a rekonstrukcí, hodnocení variant atd.), opatření
zajišťující požadavky stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášenou stavbou (pokud existují), záznamy o projednání
PDPS, všechny nutné podrobné statické, hydrotechnické a jiné výpočty odpovídající danému stupni PD (PDPS) včetně
použitých podkladů, průkaz rozhledových poměrů, informace pro stavbu, které neovlivňují časové a cenové závazky
smlouvy, vysvětlující informace pro objednatele a další možné doklady, které nejsou součástí ZDS.
V případě požadavku objednatele se do této dokumentace zařazují i předchozí průzkumy zajišťované objednatelem
(zpracované mimo vlastní PDPS, resp. VD-ZDS).

15.5

Soupisy prací a výkaz výměr

Soupisy prací se zpracují v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., smluvními požadavky zadavatele/objednatele
a interními předpisy zadavatele/objednatele – viz příloha č. 9 (ŘSD/02, ŘSD/07).
Podkladem pro zpracování soupisu prací je Cenová soustava OTSKP. Soupis prací se zpracovává v datovém
formátu *.xml (eXtensible Markup Language), *.xls (Excel) a *.pdf (Portable Document Format).
Výkaz výměr uvádí množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s postupem výpočtu celkového
množství položek soupisu prací.
Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část
dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

15.6

Oceněný soupis prací

Oceněný soupis prací se zpracuje v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 169/2016 Sb.), smluvními požadavky
zadavatele/objednatele a interními předpisy zadavatele/objednatele – viz příloha č. 9 (ŘSD/02).
Pro ocenění soupisů prací se použijí expertní ceny v cenové úrovni platné k termínu odevzdání konceptu projektové
dokumentace VD-ZDS, resp. PDPS, není-li ve smluvních dokumentech uvedeno jinak.

15.7

Technické specifikace

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na platné TKP a v případě potřeby a dle konkrétních podmínek
daného projektu upřesněním a doplněním formou Zvláštních kvalitativních podmínek staveb PK (ZTKP). Pro stavby
ŘSD ČR se jako podklad pro zpracování Technické specifikace použije aktuální verze dokumentu Vzorová technická
specifikace.
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16

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ (DBP)

16.1

Všeobecně

16.1.1 Stavební zákon určuje, že vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu. Jde-li
o stavby, které vyžadují ohlášení nebo stavební povolení, připojí se k ohlášení dokumentace bouracích prací.
Stavby, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, pod uvedenou povinnost nespadají.
16.1.2 Jestliže součásti stavby PK je odstranění staveb, které podléhají povinnosti ohlášení, je nutné pro tyto objekty
vypracovat dokumentaci bouracích prací s rozsahem a obsahem podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 15.
Tato povinnost se vztahuje i na případy, kdy vlastník hodlá pouze stavbu odstranit.

16.2

Obsah a rozsah DBP

16.2.1

Obsah a rozsah dokumentace bouracích prací určuje Příloha č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

16.2.2 Základní členění dokumentace bouracích prací
Projektová dokumentaci obsahuje tyto části:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C. SITUAČNÍ VÝKRESY
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
K dokumentaci bouracích prací se přikládá:
DOKLADOVÁ ČÁST
Dokumentace bouracích prací musí vždy obsahovat všechny uvedené části s tím, že jejich rozsah a obsah bude
přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitým materiálům a stavebně-technickému
provedení.
16.2.3

Obsah a rozsah jednotlivých částí dokumentace bouracích prací:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.2 Údaje o vlastníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající,
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)
nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).
A.2 ČLENĚNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku,
b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,
c) ochrana území podle jiných právních předpisů37),
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

37)

Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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e)

vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové
poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,
f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich
výskytu,
g) požadavky na kácení dřevin,
h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice,
i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
a) druh a účel užívání odstraňované stavby,
b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů,
c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů38),
d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních
jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících
bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů,
e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační
náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby,
f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,
g) stručný popis technických nebo technologických zařízení,
h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,
c) způsob odpojení.
B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY
a) terénní úpravy po odstranění stavby,
b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření.
B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště,
f) maximální zábory,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady,
zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,
i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření.
C. SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
a) měřítko 1 : 500 až 1 : 50 000, u odstranění stavby, jejíž prohlášení za kulturní památku bylo zrušeno,
a u odstranění stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.

38)

Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů,
c) vyznačení vlivů bouracích prací na okolí.
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po objektech v následujícím
členění v přiměřeném rozsahu:
a) technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo
technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily,
technologické postupy apod.),
b) výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední stavby, schematické
výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě),
c) statické posouzení (statický, popřípadě dynamický výpočet k posouzení stability konstrukce
v jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí).
DOKLADOVÁ ČÁST
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními
orgány nebo příslušnými osobami.
1.
2.

39)

ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ
STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
2.1 stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení,
2.2 stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám provádění prací a činností v dotčených
ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů,

3.

PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM 39),

4.

OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY, STUDIE A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH
V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích
na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně
některých právních předpisů.
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17

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (RDS)
(dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby)

17.1

Všeobecně

17.1.1 Zhotovení stavby vyžaduje doplnit konkrétní použité výrobky a materiály včetně konkrétních technologií
zhotovitele. Toto konkrétní dopracování obsahuje RDS, a to ve formě technologických předpisů a postupů, výrobních
nebo montážních výkresů atd.
RDS s výjimkou použití observační metody nesmí měnit PDPS, pouze se stává jejím doplňkem. Součástí RDS nesmí
být žádné varianty řešení PDPS nebo její změny. V případě nezbytných a objednatelem odsouhlasených změn se
postupuje v souladu se smlouvou, případně interními předpisy zadavatele/objednatele – viz příloha č. 9 (ŘSD/12).
17.1.2 Součástí RDS jsou také všechna opatření stavebního charakteru, která mají sloužit ochraně bezpečnosti
a zdraví při práci na stavbě (viz kap. 4.6 této směrnice) tak, aby byly splněny požadavky plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (je-li zpracován) a zohledněny informace koordinátora o bezpečnostních a zdravotních rizicích (je-li
určen).
17.1.3 Zhotovení realizační dokumentace stavby (RDS) je součástí zhotovení stavby. Její zajištění přísluší
zhotoviteli stavby, pokud zadavatel/objednatel stavby PK neurčí ve Smlouvě jinak.
17.1.4 Vypracování celé RDS nebo její části zajistí zhotovitel stavby v souladu s požadavky MP SJ-PK, část II/1,
buď u osoby, který má příslušná oprávnění k projektování PK podle zvláštních předpisů, nebo ji vypracuje vlastními
kvalifikovanými osobami, má-li oprávnění k projektování. Zhotovitel stavby předloží vypracovanou RDS
objednateli/správci stavby k odsouhlasení (včetně posouzení souladu s PDPS).
17.1.5 Předmětem RDS jsou obvykle složitější konstrukce a provizorní stavby potřebné pro provedení
zhotovovacích prací, tzv. pomocné práce, např.:
−

skruže, montážní lávky, lešení, bednění,

−

jímky, stavební jámy, dočasné zabezpečení výrubu podzemních staveb, pažení,

−

ambulantní výroba stavebních dílů a prvků (jestliže se jedná o výrobky a vše s jejich výrobou související,
je věcí výrobce, který výrobek uvedl na trh),

−

montážní zařízení,

−

výkresy výztuže,

−

zařízení staveniště (budovy, zpevněné plochy apod.),

−

staveništní provizorní přístupové komunikace, lávky, mosty, pracovní zpevněné plochy,

−

ochranná opatření pro inženýrské sítě, zeleň, kulturní památky,

−

ochrana staveniště před nepovoleným vstupem (oplocení, závory apod.),

−

zařízení na zajištění bezpečnosti a zdraví při práci na stavbě a požární ochrany (bezpečnost silničního
a drážního provozu, bezpečnost stavebních a montážních prací, hornické činnosti apod.).

17.1.6 Jestliže se jedná o stavbu nebo její změnu, která je technicky jednoduchá a/nebo zadávací dokumentace
pro stavbu dostatečným způsobem určuje podmínky pro zhotovení stavby, nemusí objednatel zhotovení RDS
požadovat, což musí být jmenovitě uvedeno v zadávací dokumentaci pro stavby.
17.1.7 Případné změny RDS proti ověřené dokumentaci DSP a dokumentaci PDPS, které jsou potřebné a které
podléhají povolení změny stavby, musí být odsouhlaseny příslušným stavebním úřadem. Toto povolení zajišťuje
zadavatel/objednatel stavby. Drobné změny lze ve shodě se stavebním zákonem projednat a odsouhlasit
při kontrolních prohlídkách stavby stavebním úřadem.

17.2

Členění RDS

Z hlediska výrobně technického se RDS člení na:
a) výrobně technickou dokumentaci pro zhotovovací práce, která se skládá ze souboru dokumentů udávajících
další podrobnosti potřebné pro zhotovení jednotlivých konstrukcí nebo dílů, případně jednotlivých prací.
Tato dokumentace se dělí následovně:
aa) konstrukční dokumentace:
– výrobní (dílenské) výkresy,
– statické a jiné výpočty,
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– výkaz materiálů,
– dílenský deník,
– technické přejímací podmínky.
ab) technologická dokumentace:
– technický předpis výroby (výrobní předpis),
– výkresy výrobních přípravků.
ac) montážní dokumentace:
– montážní výkresy,
– technologický postup montáže,
– montážní deník.
ad) technologický předpis (TePř):
– viz TKP, kapitola 1.
ae) kontrolní a zkušební plán (KZP)
– plán kontrolních činností a zkoušek pro jednotlivé konstrukce a konstrukční celky vypracovaný
dle příslušných ČSN, TKP a ZTKP.
b) výrobně technickou dokumentaci pro pomocné práce, která obsahuje podrobné řešení technologií
a montážních postupů pomocných prací,
Jedná se např. o:
– statické výpočty konstrukcí pomocných prací a provizorních staveb,
– montážní výkresy a technologické postupy montáže pomocných prací,
– technologické předpisy pro pomocné práce.
c) dokumentaci výrobků dodaných na stavbu (viz TKP kap. 1):
– technologický postup (TEP). U některých výrobků je Technologický postup rovněž označován jako
Technické podmínky výrobce (zkráceně TPV) – např. svodidla.
d) technologické celky.
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DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

18.1

Všeobecně

18.1.1 Dokumentací skutečného provedení stavby se rozumí výkresy, které zobrazují stavbu tak, jak byla zhotovena,
a soubor souvisejících písemností potřebných pro evidenci, údržbu, opravy a případné stavební změny předmětné PK
(např. statické výpočty, montážní a demontážní pokyny, návody na obsluhu a údržbu provozních souborů apod.). Jako
součást DSPS se zpracuje stručný technický popis shrnující a případně doplňující informace obsažené na výkresech.
Součástí DSPS je rovněž soubor dokumentů, které je žádoucí zachovat po dobu životnosti stavby (např. statické
výpočty, hydrotechnické výpočty, montážní a demontážní pokyny, provozní řády, vybrané doklady, stanoviska,
výjimky, průzkumy).
V případě zpracovatele DSPS není vyžadováno splnění požadavků části II/1 MP SJ-PK.
18.1.2 Pro každou stavbu PK nebo její změnu se musí vypracovat dokumentace skutečného provedení stavby.
Zajištění DSPS přísluší zadavateli/objednateli stavby. Po dokončení stavby, tj. po vydání kolaudačního souhlasu předá
zadavatel/objednatel stavby DSPS objednateli.
18.1.3 Všechny změny stavby před jejím dokončením oproti DSP nebo PDPS, se musí odpovídajícím způsobem
zdokumentovat. Pro stavební úřad je potřebné dokumentovat rozdíly skutečného provedení oproti dokumentaci
ověřené stavebním úřadem (DUSP, DUSP−DI, DOS, DSP).
18.1.4 V průběhu stavby, jako podklad pro vyhotovení DSPS, vyznačuje zhotovitel stavby vizuálně veškeré změny,
které nevyžadují povolení změny stavebním úřadem do dokumentace předané objednatelem. Při převzetí prací předá
zhotovitel jako součást Souhrnné zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti stavebních prací (v případě staveb ŘSD ČR
dle Metodického pokynu „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“) objednateli/správci
stavby ve dvou vyhotoveních všechny výkresy zobrazující výše uvedené změny a související dokumenty včetně
geodetických podkladů dokazujících odchylky stavby. Každý předaný výkres musí být označen nápisem „Skutečné
provedení stavby/objektu“ a podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a správcem stavby. Společně s opravenou
dokumentací PDPS předává zhotovitel veškerá geodetická zaměření skutečného provedení v souřadnicích
Y, X, Z na nosiči CD/DVD.
18.1.5 Dokumentaci skutečného provedení stavby může u jednodušších staveb tvořit kopie ověřené projektové
dokumentace (DUSP, DOS, DSP) doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti
dokumentace.

18.2

Podklady pro vypracování DSPS

18.2.1

DSPS se zpracuje s využitím těchto podkladů:
a) dokumentace, která slouží ke získání společného povolení, stavebního povolení a k zadání a realizaci
stavby, tj. DUSP nebo DUSP−DI nebo DOS nebo DSP, PDPS a RDS,
b) dokumentace v rozsahu změn stavby před jejím dokončením ověřená při povolení změny stavebním
úřadem,
c) výkresy dokumentace uvedené v bodě a) a b) se zakreslením změn, které odsouhlasil stavební úřad
na kontrolních prohlídkách stavby,
d) zhotovitele stavby, skutečného zaměření, oprav kót atd. dle čl. 18.1.4.

V případě staveb ŘSD ČR:
e) geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby:
− situační digitální mapa velkého měřítka (je podkladem pro vyhotovení geometrického plánu)
dokládá, že stavba byla realizována v místě, kam byla naprojektována,
− protokoly o dodržení předepsaných mezních odchylek geometrických parametrů v jednotlivých
etapách výstavby,
− u konstrukčních vrstev vozovky a desky nosné konstrukce mostu se požaduje doložení dosažených
výškových odchylek formou rozdílových digitálních modelů, interpretovaných přehlednou
grafickou i textovou formou.
18.2.2 Výsledné výkresy DSPS se vypracují s použitím nebo upravením všech podkladových výkresů, které
obsahují nejvíce podrobností zhotovené stavby.
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18.3

Obsah a rozsah DSPS

18.3.1 Zhotovená DSPS musí vyhovovat požadavkům stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., která určuje
v příloze č. 14 tento rozsah a obsah DSPS:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C. SITUAČNÍ VÝKRESY
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu
a významu stavby, jejímu umístění, stavebně-technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době
trvání stavby.
Pro DSPS platí všeobecné požadavky na zpracování dokumentace jako pro ostatní stupně dokumentace staveb PK
(viz příloha č. 3 této směrnice).
Soubor výkresů se zpracuje jednotným způsobem (stejnou technikou) a každý výkres se opatří popisovým polem
podle ČSN 01 3466 s označením, že se jedná o výkresy DSPS.
Písemné části DSPS se zařadí do obálek, která se na vnitřní straně opatří seznamem obsahu.
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.2 Údaje o vlastníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)
nebo
c) obchodní firma nebo název, IČO, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)
nebo obchodní firma nebo název, IČO, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního
úřadu nebo jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),
pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace,
datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala, soupis zásadních změn
po dobu stavby,
c) další podklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena.
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
a) popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů, zvláště chráněné území, záplavové území
apod.,
b) popis stavby

40)

−

účel užívání stavby,

−

trvalá nebo dočasná stavba,

−

ochrana stavby podle jiných právních předpisů40),

−

parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek
a jejich velikosti apod.,

−

základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové
produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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c)
d)
e)
f)
g)

technický popis stavby a jejího technického zařízení,
zhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu,
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
ochranná a bezpečnostní pásma,
vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C. SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) vyznačení stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.2 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní
památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) hranice pozemků, parcelní čísla,
c) stávající objekty a zákres povrchových znaků technické infrastruktury,
d) stávající výškopis a polohopis,
e) stanovení nadmořské výšky, výška objektů,
f) okótované odstupy staveb,
g) stávající komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
h) stávající vzrostlá vegetace,
i) ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
j) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
k) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní
plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem
všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.
Součástí výkresové dokumentace je geodetická část s číselným a grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby,
polohopis s výškopisnými údaji, měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technická
zpráva podle jiného právního předpisu, vše ověřeno ÚOZI.
Geodetické práce pro zjištění skutečného stavu provedení stavby zajišťuje zhotovitel stavby. Tyto práce musí být
provedeny v souladu s článkem 1.6.3 TKP kap. 1.
18.3.2

DSPS na stavební úřad předává Objednatel.

18.4

Dokumentace k DSPS

Odděleně od DSPS se vyhotoví „Dokumentace k DSPS“, která je určena pro potřeby zadavatele/objednatele. V rámci
této části dokumentace budou vypracovány a do této části dokumentace zařazeny veškeré dokumenty nutné pro provoz
a údržbu jednotlivých stavebních konstrukcí, technologií apod.
V případě staveb ŘSD ČR se jedná se zejména o:
−

provozní dokumentace stavebních objektů / návody na údržbu objektů (včetně návodů výrobců k údržbě
výrobků zabudovaných do stavby),

−

provozní a havarijní řády příslušných SO,

−

projekty sledování a údržby mostů za provozu (včetně návodů výrobců k údržbě výrobků zabudovaných
do stavby),

−

mostní listy dle ČSN 73 6220 včetně stanovení zatížitelnosti mostu výpočtem dle ČSN 73 6222
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ČÁST III – PŘÍLOHY
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Část III – Přílohy

Příloha č. 1 – SOUBOR ZÁKLADNÍC H PŘEDP ISŮ A D OKUM ENTACÍ PRO STAVBU PK

DRUH PŘEDPISU/DOKUMENTACE
Občanský zákoník
(zák. č. 89/2012 Sb.)

Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č.
305/2011

Zákon o cenách
(zák. č. 526/1990 Sb.)

Zákon č. 102/2001 Sb., Zákon
č. 22/1997 Sb. a Nařízení vlády
č. 163/2002 Sb.

ČR

Stavební zákon (zák. č. 183/2006 Sb.) a jeho
prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., č. 503/2006
Sb., č.146/2008 Sb. a č. 169/2016 Sb.
Liniový zákon (zák. č. 416/2009 Sb.) a jeho
prováděcí vyhláška č. 583/2020 Sb.
Zákon o pozemních komunikacích (zák.
č. 13/1997 Sb.) a jeho prováděcí vyhláška
č. 104/1997 Sb.

České technické normy (ČSN)

Zákon o zadávání veřejných zakázek (zák. č. 134/2016 Sb.)
Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem –
Obecné podmínky, Zvláštní podmínky (OP + ZP – Bílá kniha)

Technické kvalitativní
podmínky staveb PK (TKP)

Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK
(OP-S)

REZORT
(MD ČR)

Oborový třídník
stavebních konstrukcí
a prací (OTSKP)

Směrnice pro dokumentaci staveb PK (SDS-PK)
Technické podmínky (TP xxx)
Metodické pokyny (MP)
Vzorové listy PK (VL)

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem – Obecné podmínky, Zvláštní podmínky
(OP + ZP – Červená kniha)

Další technické předpisy MD

Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování –
výstavbu elektro a strojně technolog. díla a pozemních a inženýrských staveb
projektovaných dodavatelem – Obecné podmínky, Zvláštní
podmínky (OP + ZP – Žlutá kniha)
Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky,
Zvláštní podmínky (OP + ZP – Zelená kniha)
Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem –
Zvláštní podmínky (ZP – Bílá kniha)
Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro
stavby PK (ZOP-S)

OBJEDNATEL
(INVESTOR)

Zvláštní technické kvalitativní
podmínky staveb PK, resp.
Technické specifikace (ZTKP)

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (ZP – Červená kniha)
Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování –
výstavbu elektro a strojně technolog. díla a pozemních a inženýrských
staveb projektovaných dodavatelem – Zvláštní podmínky (ZP – Žlutá
kniha)
Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (ZP –
Zelená kniha)
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Soupis prací stavby (SPr)

Projektová dokumentace pro provádění stavby
(PDPS)

Příloha č. 1 – SOUBOR ZÁKLADNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTACÍ PRO STAVBU
PK

ÚROVEŇ

Část III – Přílohy

Příloha č. 2 – PROJEKTOVÁ DOKUMEN TACE STAVBY PK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY POZEMNÍ KOMUNIKACE (Project Documents)
Zákon č. 134/2016 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., zákon č. 416/2009 Sb. 1)
DOKUMENTACE VE FÁZI PŘÍPRAVY STAVBY

STUDIE
(Study)

Vyhl. č. 146/2008 Sb., vyhl. č. 503/2006, vyhl. č. 169/2016 Sb.2)
Směrnice pro dokumentaci staveb PK

DOKUMENTACE
PROJEKTOVÁ
PROJEKTOVÁ
PRO VYDÁNÍ
DOKUMENTACE PRO DOKUMENTACE PRO
ÚZEMNÍHO
VYDÁNÍ STAVEBNÍHO
PROVÁDĚNÍ
ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ
STAVBY3)
(Preliminary Design)
(Tender
Design)
nebo
nebo
PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO
K ŽÁDOSTI O
OHLÁŠENÍ STAVBY
ÚZEMNÍ SOUHLAS
(Final Design)

Vyhl. č. 499/2006 Sb.
Směrnice pro dokumentaci staveb PK

ZVLÁŠTNÍ
TECHNICKÉ
KVALITATIVNÍ
PODMÍNKY
(Specifications)

SOUPIS
REALIZAČNÍ
STAVEBNÍCH
DOKUMENTACE
PRACÍ,
STAVBY
DODÁVEK A
(Working Drawings and
SLUŽEB S VÝKAZEM
Documents)
VÝMĚR4)
(Bill of Quantities)

DOKUMENTACE
SKUTEČNÉHO
PROVEDENÍ
STAVBY
(As built Drawings and
attached
Documents)

nebo
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ
SPOLEČNÉHO POVOLENÍ 5)
nebo
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ
SPOLEČNÉHO POVOLENÍ U STAVEB
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1)
ST

DUR nebo DUS

DSP nebo DOS

PDPS

ZTKP
VD-ZDS

DUSP nebo DSUS nebo DUSP−DI
Poznámky:

SPr

Zákon č. 416/2009 Sb. a vyhláška č. 583/2020 Sb. platí pouze v případě dokumentace DUSP−DI
Vyhláška č. 169/2016 Sb. platí pouze v případě dokumentace PDPS nebo VD-ZDS
3)
Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 92 odst. 1 a vyhlášky č. 169/2016 Sb., § 2 odst. 1
4)
Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 92 odst. 1 a vyhlášky č. 169/2016 Sb., § 2 odst. 1, zpracovaný v souladu se SDS-PK a OTSKP
5)
Požadavky na DUSP se řídí vyhláškou č. 499/2006 Sb.
Dokumentace bouracích prací (DBP) – v tabulce neuvedena – se řídí vyhláškou č. 499/2006 Sb.
1)
2)
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RDS

DSPS

Příloha č. 2 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY PK

Vyhl. č. 499/2006 Sb., vyhl. č. 503/2006 Sb.,
vyhl. č. 583/2020 Sb. 1)
Směrnice pro dokumentaci staveb PK

DOKUMENTACE VE FÁZI
ZHOTOVENÍ STAVBY

Část III – Přílohy

Příloha č. 3 – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVEB PK
A JEJÍ KONTROLU
1

Všeobecné požadavky

1.1
Členění a obsah příslušného stupně dokumentace PK musí být v souladu s ustanovením této směrnice.
Dokumentace cizích zařízení na PK se vypracuje tak, aby její členění a obsah odpovídal požadavkům vlastníků
(nabyvatelů) nebo správců (uživatelů) těchto zařízení a příslušným předpisům pro tato zařízení.
1.2
Hlavní krycí desky dokumentace a každá její samostatná část musí být jednotným způsobem označena
názvem stavby, stupněm dokumentace, názvem příslušné části dokumentace a dalšími identifikačními údaji
(zadavatel/objednatel a zhotovitel dokumentace, číslo výtisku, měsíc a rok zhotovení).
1.3
Seznam vyjadřující obsah jednotlivých částí dokumentace se uvede na vnitřní straně obalu příslušné části.
Hlavní krycí desky se opatří seznamem jednotlivých částí dokumentace.
1.4
Přílohy dokumentace musí být podepsány pracovníkem zhotovitele dokumentace odpovědným za příslušnou
dokumentaci (zodpovědným projektantem). Jedná-li se o vybrané činnosti ve výstavbě ve smyslu § 158 zákona
č. 183/2006 Sb. (viz SDS-PK čl. 4.1.6), musí být všechna pare dokumentace ověřena (podpisem a razítkem)
autorizovaných osob pro obory a specializace, které jsou uplatněny při zhotovení jmenovité části dokumentace
stavby. Vybrané části PD uvedené v § 13 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 31/1995 Sb. musí být, ve smyslu zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ověřeny úředně oprávněným
zeměměřickým inženýrem.
1.5
Statické, hydrotechnické, případně jiné výpočty obdobného charakteru musí být vždy dokladovány včetně
všech použitých podkladů a vstupních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro ověření jakosti těchto výpočtů.
1.6
V případě použití mapových děl (státních, případně soukromých) musí být vždy respektovány podmínky
vlastníka těchto děl pro jejich použití.
Obvykle se jedná o následující podmínky:
– při užití digitálních produktů musí být uveden jejich zdroj a datum poslední aktualizace produktu
předcházející datu poskytnutí produktu,
– při zveřejnění obrazů souborových dat digitálních produktů v elektronické podobě je uživatel povinen
do rastrového obrazu souboru neoddělitelným způsobem vložit text „© název vlastníka produktu“
(např. „© ČÚZK“, přičemž při každém posunu obrazu musí být viditelný a čitelný alespoň jeden tento
text). Mimo oblast zobrazovaných dat musí být uveden text: „Podkladová data © název vlastníka
produktu“ (např. „Podkladová data © ČÚZK“) s datem poslední aktualizace produktu předcházející datu
poskytnutí produktu.

2

Písemná část dokumentace

2.1
Požaduje se, aby písemná část dokumentace měla pouze nezbytný rozsah a vždy byla v souladu s výkresovou
dokumentací a ostatními částmi dokumentace (soupis prací, ZTKP atd.).
2.2
Texty musí být stručné, srozumitelné, jednoznačné a jejich pravopisná stránka musí být v souladu s pravidly
českého pravopisu.
2.3
Texty musí být zpracované textovými editory. Jejich grafická úprava a zásady formálního uspořádání musí
odpovídat požadavkům ČSN 01 6910. Rukopisné písemnosti jsou přípustné, pouze jde-li o originály dokumentů nebo
jejich kopie, které obdrží zhotovitel od zadavatele/objednatele nebo třetích osob. Další výjimkou mohou být některé
písemnosti, které se obvykle nepřikládají ke všem pare dokumentace (např. statické výpočty), s podmínkou čitelnosti
a souhlasu zadavatele/objednatele.
2.4
Jednotlivé listy i svazky písemností musí mít oříznutý formát řady ISO-A obvykle A4, případně A3.
Každá písemná část dokumentace obsahující více než jeden list musí být pevně spojena v jeden pevný celek.
2.5
Jestliže je třeba vypracovat písemnou část dokumentace také v jiném jazyce než v češtině, platí
pro ni požadavky uvedené v bodech 2.1 až 2.4 této přílohy s výjimkou požadavků na pravopisnou stránku, kde se
uplatní pravopis příslušného jazyka. Při překladu je nezbytné uplatnit správné technické termíny užívané v praxi
příslušného technického oboru v zemi předmětného jazyka.
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3

Výkresová dokumentace

3.1
Výkresy dokumentace PK se vyhotoví ve shodě s požadavky příslušných ČSN (především ČSN 01 3466
a ČSN 01 3467, které určují způsob kreslení PK a mostů). Dále je třeba uplatnit normativní odkazy na další ČSN,
které určují názvosloví, formáty, skládání výkresů a další podrobnosti pro zhotovení výkresů. Značky a symboly
použité na výkresech musí být ve shodě s TP 113.
3.2
Jsou-li součástí stavby PK jiné druhy inženýrských nebo pozemních staveb (např. kanalizace, vnější plyn,
hydromeliorace atd.) a/nebo specifické konstrukce (např. betonové a ocelové konstrukce), je třeba na jejich vykreslení
použít ustanovení příslušných ČSN pro jejich výkresy.
3.3
Formáty a úprava výkresových listů musí být v souladu s ustanoveními ČSN ISO 5457.
Volba formátů pro originály i kopie výkresů se provede podle následujícího pořadí:
– první volba: základní formáty řady ISO-A,
– druhá volba: prodloužené formáty řady ISO-A,
– třetí volba: výjimečně prodloužené formáty řady ISO-A.
Výkresy se do dokumentace dokládají v originálním formátu, není povoleno dokladovat zmenšené kopie výkresů.
3.4

Obsah a úprava výkresů musí být uspořádány tak, aby:
– použitá měřítka a kresba zaručovaly srozumitelnost vyobrazení (viz ČSN 01 3466),
– popisy byly stručné, ale výstižné a úplné,
– grafickou úpravou a barevností se zajistilo rozlišení různých prvků zobrazených na výkrese a umožnila
se snadná orientace uživatele výkresu,
– obsah výkresu splňoval funkci, kterou má výkres v dokumentaci plnit.

4

Jednotky a značky veličin

Zhotovitel je povinen se řídit při zpracování dokumentace stavby těmito zásadami:
a) pro jednotky a značky veličin použít Mezinárodní soustavu jednotek (SI), která určuje základní i odvozené
jednotky a jednotky užívané spolu s SI, ve shodě s ČSN ISO 80000-1;
b) v dokumentaci používat pro určitou hodnotu, rozměr atp. jeden druh jednotky (buď základní nebo odvozené
nebo užívané spolu s SI); tato zásada platí zejména pro jednotlivé písemnosti a jednotlivé výkresy;
c) pokud je to účelné kvůli praktickému významu (vhodnosti), je možné na jednom výkrese nebo v jedné
písemnosti použít více druhů jedné jednotky (např. základní a odvozené), ale jejich označení nebo vysvětlující
popis musí zamezit jejich záměně – vhodný je způsob vyjádření všech veličin v jednotkách SI s použitím
mocnin deseti místo předpon (např. m = 10 3 mm).

5

Geodetické referenční systémy

Stavby PK musí být dokumentovány v geodetických referenčních systémech, stanovených Nařízením vlády
č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu
a zásadách jejich používání.
Pro dokumentaci uvedených staveb použije její zhotovitel:
– souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),
– výškový systém Výškový systém baltský – po vyrovnání (Bpv),
– „mikrosíť“ – účelová lokální síť určená k měření a vytyčení prostorové polohy pro zvlášť geodeticky
náročné části dokumentace (tunely, mosty apod.) z důvodu požadavku na zvýšené přesnosti měření
a předepsané stavební odchylky (odvozené směrodatné odchylky), kterých není možno dosáhnout
ze základní měřické sítě. Mikrosíť musí být vždy navázána na závazný referenční systém stavby.
Použitý souřadnicový a výškový systém se označí u celostátních systémů podle ČSN 73 0401 zkratkou „S-JTSK“
u souřadnicového systému a zkratkou „Bpv“ u výškového systému.

6

Formální kvalita a počty výtisků

6.1
Kvalita materiálu (papír, obálky, tisk) a druh reprografické metody pro rozmnožení písemností a výkresů
musí zajistit:
a) jednotnost všech souprav (pare),
b) vzhledovou úroveň alespoň běžně zajišťovanou na trhu projektových prací,
c) vyhovující funkčnost dokumentace při manipulaci a skladování v průběhu přípravy a realizace stavby.
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6.2
Počet požadovaných souprav (pare) dokumentace, počty vícetisků jednotlivých příloh nebo částí
dokumentace a případně další požadavky na vybavení dokumentace určí zadavatel/objednatel dokumentace
ve smluvních dokumentech, a to podle svých potřeb s přihlédnutím k povaze dokumentace a jejího použití.
6.3
Digitální verze dokumentace se předává v souladu s požadavky Smlouvy na CD nebo DVD nebo
po předchozí dohodě se zadavatelem/objednatelem na jiném nosiči. Předávaná data (nosič) musí být zajištěna proti
neautorizované úpravě dat. Nosič musí být opatřen základními identifikačními údaji (název stavby, stupeň
dokumentace, měsíc a rok zhotovení), případně dalšími identifikačními údaji (zadavatel/objednatel a zhotovitel
dokumentace atd.). V případě, že je dokumentace předávána na více nosičích, bude každý z nich opatřen pořadovým
číslem nosiče a celkovým počtem nosičů (např. CD 1/4, CD 2/4 atd.).
6.4.
Čistopis digitální verze dokumentace se objednateli vždy předává v uzavřených formátech (*.pdf).
Požadavek na předání v otevřených formátech musí být uveden ve smluvních dokumentech.
Pravidla pro předání digitální verze dokumentace mohou být upravena interním předpisem zadavatele/objednatele –
viz příloha č. 9 (ŘSD/05), nebo specifikována ve smluvních dokumentech.

7

Kontrola dokumentace zhotovitelem dokumentace

7.1.
Zhotovitel dokumentace zajistí řízení jakosti ve shodě se systémem, kterým prokázal svoji způsobilost jako
uchazeč o zakázku.
7.2
V průběhu procesu zhotovení dokumentace musí kontrolní systém zhotovitele dokumentace zajišťovat
zejména:
– plnění podmínek pro provádění prací určených SJ-PK, v případě prací nespecifikovaných v SJ-PK
určených obecnými předpisy pro zajištění jakosti,
– plnění požadavků zadávací dokumentace zakázky a smlouvy,
– vypracování harmonogramu kontroly a projednávání dokumentace a/nebo prací a jeho projednání
s objednatelem, je-li požadováno systémem pro zajištění jakosti nebo smlouvou,
– ověření technické a věcné správnosti návrhů a výpočtů,
– ověření koordinace jednotlivých částí a objektů stavby,
– ověření souladu obsahu a rozsahu dokumentace s požadavky legislativy a SDS-PK,
– projednání dokumentace v souladu se smlouvou a SDS-PK.
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Příloha č. 4 – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE STAVEB PK
1

Všeobecné požadavky

1.1
Zhotovitel dokumentace je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré
požadavky právních předpisů, technické normy, technické předpisy a další zákonná ustanovení, vztahující se
ke stavbám pozemních komunikací, bylo dodrženo závazné stanovisko o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí
dle zákona č. 100/2001 Sb. a další závazná stanoviska orgánů životního prostředí.
Nelze-li tato ustanovení dodržet, je zhotovitel povinen na odchylky od příslušných ustanovení zadavatele/objednatele
upozornit a projednat se zadavatelem/objednatelem další postup. Z jednání je zhotovitel dokumentace povinen pořídit
zápis nebo záznam v souladu s čl. 12 této přílohy.
1.2
Zhotovitel dokumentace je povinen dbát pokynů zadavatele/objednatele a v rámci výrobních výborů,
koordinačních porad nebo jiných technických porad je zhotovitel dokumentace povinen projektová řešení průběžně
konzultovat se zadavatelem/objednatelem.
1.3
Vstupní jednání se zadavatelem/objednatelem, na kterém budou dohodnuta pravidla vzájemné spolupráce
(konání výrobních výborů / kontrolních dnů IČ apod.), je zhotovitel povinen svolat ve lhůtě uvedené ve smluvních
dokumentech.
1.4
Během zpracování každého stupně projektové dokumentace budou zhotovitelem dokumentace svolány
minimálně dva výrobní výbory, není-li ve smluvních dokumentech uvedeno jinak.
1.5
V průběhu zpracování dokumentace stavby projedná zhotovitel dokumentace návrh koncepce řešení stavby
se zadavatelem/objednatelem, dotčenými orgány státní správy, krajů a obcí a případnými dotčenými třetími osobami.
Účelem tohoto projednání je zjištění připomínek, námitek a souhlasu k návrhům, aby dokončená dokumentace byla
zpracována v souladu se smluvní dokumentací a zohlednila veřejný zájem i opodstatněné individuální zájmy
dotčených osob ve smyslu právních předpisů.
Části dokumentace týkající se životního prostředí zhotovitel projedná s příslušnými orgány ochrany přírody
(např. rozptylová studie, vlivy na vodu, vlivy na půdu, vlivy na lesy, kácení mimolesní zeleně, vegetační úpravy,
opatření pro zajištění migrace, protihluková opaření), s orgány ochrany veřejného zdraví (např. akustická studie, vlivy
na zdraví), s dotčenými obcemi (např. náhradní výsadby, přerušené cesty, přístupové komunikace na pozemky)
a s budoucím správcem (např. vegetační úpravy).
Zhotovitel dokumentace projedná možnost a způsob omezení obecného užívání s příslušným silničním správním
úřadem, který rozhoduje o povolení uzavírky a objížďky, tj. s ministerstvem vnitra, jedná-li se o dálnici, s příslušným
dopravním inspektorátem Policie ČR, jedná-li se o ostatní PK, a dále s vlastníky dotčených PK, s provozovateli
linkové osobní dopravy, s provozovatelem dráhy, jde-li o PK, na níž je umístěna dráha. Případné úpravy objízdných
tras, nutné z důvodu objížďky, se zahrnou do dokumentace stavby.
Zhotovitel dokumentace projedná možnost a způsob omezení drážní dopravy s drážním úřadem, který rozhoduje
v této věci. Zhotovitel zahrne všechna potřebná opatření do dokumentace.
Zhotovitel dokumentace projedná možnost a způsob omezení vodní dopravy s příslušným útvarem Státní plavební
správy, který rozhoduje v této věci. Zhotovitel zahrne všechna potřebná opatření do dokumentace.
Projednání organizuje, řídí a dokumentuje zhotovitel dokumentace.

2

Studie

2.1
V průběhu zpracování studie projedná její zhotovitel navržená řešení se zadavatelem/objednatelem,
dotčenými orgány státní správy a samosprávy, s vlastníky nebo správci dopravní a technické infrastruktury v území
mající významný vztah k řešenému problému pozemní komunikace.
2.2
Koncept studie předloží zhotovitel studie zadavateli/objednateli ke kontrole a připomínkám ve shodě
s ustanoveními smluvních dokumentů. Připomínky objednatele, případně výsledky expertního posouzení, jsou
podkladem pro vypracování čistopisu studie. Doklady o projednání se zařadí do projektové dokumentace.

3

Dokumentace DUR

3.1
V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě
se zadavatelem/objednatelem svolávány výrobní výbory. Rozhodující výrobní výbory proběhnou za účasti všech
dotčených orgánů a organizací.
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3.2
V průběhu
zpracování
DUR
projedná
zhotovitel
dokumentace
navrhovaná
řešení
se zadavatelem/objednatelem, dotčenými orgány státní správy a samosprávy, právnickými a fyzickými osobami
(s výjimkou vlastníků pozemků), včetně vlastníků (nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí
stavby.
3.3
Koncept DUR předloží zhotovitel DUR zadavateli/objednateli v požadovaném počtu pare ke kontrole
a připomínkám (k projednání v technicko-dokumentační komisi) ve shodě s ustanoveními smluvních dokumentů.
Zhotovitel dokumentace se na vyžádání zúčastní tohoto projednání konceptu, a to včetně příslušných specialistů.
Případné oprávněné připomínky budou na základě zápisu/záznamu z dokumentační komise zhotovitelem
dokumentace zapracovány do čistopisu. Zápis/záznam z projednání včetně uvedení způsobu vypořádání jednotlivých
připomínek se zařadí do projektové dokumentace.
3.4
Výslednou verzi dokumentace musí její zpracovatel odsouhlasit s dotčenými orgány státní správy
a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

4

Dokumentace k žádosti o územní souhlas

4.1

Pro projednání dokumentace k žádosti o územní souhlas platí požadavky uvedené v kap. 3 této přílohy.

5

Dokumentace pro vydání společného povolení

5.1
V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě
se zadavatelem/objednatelem svolávány výrobní výbory. Rozhodující výrobní výbory proběhnou za účasti všech
dotčených orgánů a organizací.
5.2
V průběhu zpracování DUSP projedná zhotovitel dokumentace návrh stavby se zadavatelem/objednatelem,
dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právnickými a fyzickými osobami (s výjimkou
vlastníků pozemků), případně s expertem zadavatele/objednatele.
5.3
Koncept DUSP předloží zhotovitel DUSP zadavateli/objednateli v požadovaném počtu paré ke kontrole
a připomínkám (k projednání v technicko-dokumentační komisi) ve shodě s ustanoveními smluvních dokumentů.
Zhotovitel dokumentace se na vyžádání zúčastní tohoto projednání konceptu, a to včetně příslušných specialistů.
Případné oprávněné připomínky budou na základě zápisu/záznamu z dokumentační komise zhotovitelem
dokumentace zapracovány do čistopisu. Zápis/záznam z projednání včetně uvedení způsobu vypořádání jednotlivých
připomínek se zařadí do projektové dokumentace.
5.4
V případě zařízení technické infrastruktury bude technické řešení v rámci zpracování DUSP odsouhlaseno
majitelem či správcem stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke „smlouvám o přípravě a realizaci překládek“, tyto
smlouvy předává zhotoviteli dokumentace objednatel.
5.5
Výslednou verzi dokumentace musí její zpracovatel odsouhlasit s dotčenými orgány státní správy
a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

6

Dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

6.1
Pro projednání dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury (dle zákona
č. 416/2009 Sb.) platí požadavky uvedené v kap. 5 této přílohy.

7

Dokumentace pro ohlášení stavby

7.1

Pro projednání dokumentace pro ohlášení stavby platí požadavky uvedené v kap. 5 této přílohy.

8

Dokumentace DSP

8.1

Pro projednání dokumentace pro vydání stavebního povolení platí požadavky uvedené v kap. 5 této přílohy.

9

Dokumentace VD-ZDS nebo PDPS

9.1
V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě
se zadavatelem/objednatelem svolávány výrobní výbory.
9.2
V průběhu zpracování VD-ZDS nebo PDPS projedná zhotovitel dokumentace dokumentaci
se zadavatelem/objednatelem, případně dalšími subjekty dle požadavku zadavatele/objednatele.
9.3
Koncept VD-ZDS nebo PDPS předloží zhotovitel dokumentace zadavateli/objednateli v požadovaném počtu
pare ke kontrole a připomínkám (k projednání v technicko-dokumentační komisi) ve shodě s ustanoveními smluvních
dokumentů. Zhotovitel dokumentace se na vyžádání zúčastní tohoto projednání konceptu, a to včetně příslušných
specialistů. Případné oprávněné připomínky budou na základě zápisu/záznamu z dokumentační komise zhotovitelem
dokumentace zapracovány do čistopisu. Zápis/záznam z projednání včetně uvedení způsobu vypořádání jednotlivých
připomínek se zařadí do dokumentace k PDPS nebo VD-ZDS.
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9.4
V případě staveb ŘSD ČR předloží zhotovitel dokumentace koncept čistopisu VD-ZDS nebo PDPS
zadavateli/objednateli v požadovaném počtu pare ke kontrole ve shodě s ustanoveními smluvních dokumentů.

10

Projednání záborového elaborátu

10.1
Koncept záborového elaborátu se projednává v souladu se smluvními dokumenty, obvykle na samostatném
výrobním výboru.
10.2
Zpracování záborového elaborátu je zhotovitel dokumentace povinen konzultovat se zástupcem Státního
pozemkového úřadu a se zpracovatelem projektu pozemkových úprav (je-li znám).

11

Spolupráce se smluvními partnery objednatele

11.1
Zhotovitel dokumentace musí účinně spolupracovat se zpracovatelem expertního posouzení (supervize)
a/nebo koordinátorem projektových prací (jsou-li stanoveni) a poskytovat jim podklady pro jejich činnost. V rámci
expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace je zhotovitel dokumentace povinen se řídit doporučeními
a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými zadavatelem/objednatelem.
11.2
Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace, je-li zadavatelem/objednatelem ustanoven,
musí být zván na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jeho účast nutná či vhodná.
11.3
Výsledky expertního posouzení jsou podkladem pro vypracování čistopisu dokumentace. Dokumenty
expertního posouzení se zařadí do projektové dokumentace.

12

Zápisy, záznamy z jednání

12.1
Zhotovitel dokumentace průběžně informuje zadavatele/objednatele o postupu prací formou svolání
výrobních výborů.
12.2
Zhotovitel dokumentace doručí zadavateli/objednateli vždy alespoň deset kalendářních dní před konáním
výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožnou pozvánku musí zhotovitel
dokumentace doručit i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy.
12.3
Z jednání zhotovitel dokumentace vyhotoví záznam, případně zápis.
12.4
Zápisy/záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem dokumentace vyhotoveny vždy v takovém
počtu, aby zadavatel/objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál předá
zhotovitel dokumentace zadavateli/objednateli nejpozději do 5 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis/záznam
z jednání výrobního výboru stal závazným.
12.4.1 Zápisem z jednání se rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem dokumentace v průběhu jednání výrobního
výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně:
(i) datum, místo a čas jednání,
(ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání,
(iii) podrobný obsah a závěry jednání,
(iv) podpisy všech osob přítomných na jednání.
Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.
12.4.2 Záznamem z jednání se rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem dokumentace bez zbytečného odkladu
po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně:
(i) datum, místo a čas jednání,
(ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání,
(iii) podrobný obsah a závěry jednání,
(iv) jméno, příjmení, funkci a podpis osoby zhotovitele dokumentace, která vyhotovila záznam,
(v) jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby zadavatele/objednatele, která záznam odsouhlasila.
Zhotovitel dokumentace je povinen bez zbytečného odkladu zaslat elektronickou kopii záznamu z výrobního
výboru k odsouhlasení zadavateli/objednateli a následně po schválení zadavatelem/objednatelem všem osobám
přítomným na jednání.
Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením zadavatelem/objednatelem.
Osoba zhotovitele dokumentace, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, následně na všechny jeho
originály vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum, kdy se tak stalo, a připojí svůj podpis.
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Příloha č. 5 – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ KVALITY DOKUMENTACE
TUNELOVÝCH STAVEB
1

Všeobecná ustanovení

1.1
Tato příloha stanovuje požadavky na zajištění kvality dokumentace tunelových staveb na pozemních
komunikacích, tj. tunelů hloubených a ražených, podzemních objektů, pro technologické vybavení tunelů (dále jen
„TVT“) pozemních komunikací a ochranných galerií a štol.
Vzhledem k tomu, že součástí dodávky stavby je také RDS, je pro orientaci rozsah této dokumentace uveden odděleně
od požadavků na ostatní stupně PD, a to v čl. 9.7.4 této přílohy. V případě DSPS se postupuje dle kapitoly 18 této
směrnice.
1.2
Pro zemní práce související se zakládáním objektů, vozovkami a podzemními sítěmi platí především
ČSN EN 1997-1, ČSN 73 6133 a příslušná ustanovení TKP.
1.3
Pro projektování, prostorové uspořádání a vybavení nově navrhovaných tunelů na silnicích, dálnicích
a místních komunikacích platí ČSN 73 7507, TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací, TP 124
Základní ochranné opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce
pozemních komunikací. V rozsahu daném příslušným předpisem a charakterem projektovaného objektu platí dále
především TKP 18 Betonové konstrukce a mosty, TKP 24 Tunely, TP 76C Inženýrskogeologický průzkum
pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací, TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních
komunikací, TP 229 Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací, TP 237 Geotechnický monitoring tunelů
pozemních komunikací, TP 263 Izolace tunelů pozemních komunikací.
1.4
Pro provoz v tunelech platí TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací
a TP229 Bezpečnost v tunelech pozemních komunikací.
1.5
Pro realizaci tunelových staveb včetně souvisejících podzemních objektů platí TKP 18 Betonové konstrukce
a mosty, TKP 24 Tunely. Pro PTO na povrchu platí v omezené míře na stavební části. Pro realizaci technologického
vybavení PTO platí v plném rozsahu.
1.6
V případě, že je pro projektování a realizaci použita observační metoda, je nutné dodržovat příslušná
ustanovení ČSN EN 1997-1. Pokud se jedná o činnost prováděnou hornickým způsobem, je nutné dodržovat zásady
uvedené ve vyhlášce č. 55/1996 Sb.

2

Základní pojmy a jejich výklad

Pro účely této přílohy platí následující pojmy a jejich výklad:
− bezpečnostní dokumentace: jednotná a přehledná forma části projektové dokumentace řešící otázky
bezpečnosti a ochrany osob, majetku a okolí stavby ve smyslu NV č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních
požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů;
− délka ražené tunelové trouby: vzdálenost měřená v úrovni budoucí vozovky, v ose tunelové trouby, vyťatá
svislými rovinami vedenými v patě provizorního portálového svahu (konec hloubených příportálových
úseků přilehlých k ražené tunelové troubě). Osa tunelové trouby nemusí být totožná s osou průjezdního
prostoru ani s osou komunikace;
− dispečink je řídicí pracoviště k zajištění řízení a dohledu na technologii a dopravu tunelu. Skládá se
z pracovišť dispečera technologie a operátora dopravy. Dispečink je dle typu lokální (zpravidla v PTO
s klientem řízení a základním zobrazováním informací využívaný zejména při výpadcích komunikace,
servisních činnostech nebo mimořádných událostech) a oblastní k plnému monitorování a řízení tunelu
na pozemní komunikaci v konkrétní oblasti;
− galerie: liniová ochranná konstrukce ve tvaru přístřešku, budovaná nad celou komunikací většinou
hloubením, chránící komunikaci před lavinami, sesuvy, padajícími balvany, sutí, případně chránící okolí
před hlukem od provozu na komunikaci. Jedna strana je tvořena sloupy a umožňuje přirozené větrání;
− geologicky podmíněný nadvýrub: neočekávaný nadvýrub způsobený nepříznivými geotechnickými
podmínkami při ražbě podzemního díla. Jedná se např. o nadvýruby způsobené nepříznivou orientací
diskontinuit vzhledem k líci výrubu nebo ploše čelby, nesoudržností nebo krátkodobou stabilitou
horninového masivu apod. Pravidla pro stanovení geotechnicky podmíněného nadvýrubu musí stanovit
na základě prognózy geotechnických/inženýrskogeologických podmínek ZDS (viz např. OTSKP, část I –
Popisovník prací, kap. 4.4, příloha č. 3/2 – Grafické vyjádření výrubu ostění);
− geotechnický monitoring (GTM): soubor měření a pozorování určený k ověření předpokladů projektové
dokumentace o chování horninového masivu při výstavbě, chování objektů v zóně ovlivnění a okrajových
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podmínek, za kterých byla konstrukce navržena. Je zaměřený na sledování a kontrolu reakce horninového
prostředí, včetně podzemní vody, na stavbu podzemního díla a sledování vlivu na okolní zástavbu,
inženýrské sítě a jiné objekty včetně životního prostředí;
hloubený tunel: druh tunelu budovaný hloubením v otevřené stavební jámě nebo rýze, nebo budovaný
na povrchu, později zasypaný;
hloubka šachty: svislá vzdálenost v ose šachty mezi korunou šachty (povrchem území) a dna výkopu
šachty. Hloubka šachetní tůně se započítává do hloubky šachty, pokud plocha výrubu tůně je alespoň 50 %
plochy výrubu šachty;
horniny: zahrnují jak skalní horniny s pevnými strukturními vazbami (krystalizací a pevnými pojivy),
tak zeminy bez pevných strukturních vazeb;
horninové prostředí (horninový masiv): část zemské kůry složená z pevných hornin nebo zemin včetně
anizotropie, ploch nespojitosti a dutin s výplněmi z tekutých nebo plynných součástí;
chránička: vystrojení otvoru určeného pro uložení některého vedení technického vybavení tunelu;
indukované účinky: všechny dočasné i trvalé účinky výstavby a provozu podzemního díla, které mohou
nepříznivě působit v zóně ovlivnění;
izolační systém: jedná se o systém, který zabraňuje pronikání vody do tunelu a vzniku negativních účinků
působením podzemní vody na konstrukci a vybavení tunelu. Pro izolační systémy platí dle TP 263 Izolace
tunelů pozemních komunikací. Jedná se o souvrství složené z primárních, izolačních a ochranných vrstev,
zahrnující případný pojistný systém;
kolektor: součást sdružené trasy spojující technické komory, v níž jsou společně uloženy nejméně dva
druhy vedení technického vybavení; zpravidla podzemní chodba, hloubená nebo ražená;
kvazihomogenní celek: úsek ražené části tunelu, který je charakteristický geotechnickými parametry
prostředí a typickým chováním (reakcí) horninového masivu na ražbu předpokládanou tunelovací metodou;
nadvýrub: rozdíl mezi předepsaným/projektovaným tvarem výrubu a skutečným tvarem výrubu
po provedení záběru; rozděluje se na zaviněný (způsobený technologickou nekázní zhotovitele)
a nezaviněný (geologicky a technologicky podmíněný nadvýrub);
nadvýšení: zvětšení teoretického tvaru výrubu o velikosti předpokládané deformace horninového masivu,
tolerancí atd. Velikost nadvýšení navrhuje projektant ZDS a RDS, při realizaci upřesňuje zhotovitel díla
po dohodě s investorem na základě skutečně zastižených geotechnických/inženýrskogeologických
podmínek (výsledků GTM);
observační metoda: způsob návrhu a/nebo řízení výstavby, kdy se výsledků systematického sledování
(např. GTM) používá přímo pro úpravu projektu a stavebního postupu. Podmínky použití jsou definovány
v ČSN EN 1997 (Eurokód 7);
odolnost objektu v nadloží: technická schopnost objektu reagovat na působící indukované účinky
vyvolané výstavbou tunelu bez vzniku škod;
ohrožení: stav, který představuje nebezpečí pro osoby, životní prostředí nebo věcné hodnoty;
ochranná zóna tunelu: zóna, do které by neměly zasahovat, s ohledem na negativní účinky na podzemní
objekt, žádné dodatečně prováděné konstrukce nebo by v této zóně neměla být prováděna žádná činnost,
která by mohla podzemní dílo ohrozit. Tvar ochranné zóny musí odpovídat charakteru navržených
konstrukcí a horninovému prostředí, které konstrukci obklopuje;
ochranné pásmo tunelu: pás šířky „B“ na povrchu území, jehož okraje jsou rovnoběžné s vnějšími
konstrukcemi tunelu. Šířku stanoví projektant v DUR v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb.;
okraj poklesové kotliny: čára spojující okraje poklesové kotliny s nulovým, resp. zanedbatelným
přetvořením;
ostění: stavební konstrukce, která zabezpečuje vnitřní prostor tunelové trouby a odporuje tlaku horninového
prostředí včetně vody, povrchové zástavby, účinku dopravy apod.;
pasportizace: podrobné zjištění a prokazatelné zdokladování technického stavu objektů;
podzemní dílo: (ve smyslu vyhlášky ČBU č. 55/1996 Sb.) prostor v podzemí vytvořený ražením nebo
hloubením při činnosti prováděné hornickým způsobem, staré nebo trvale opuštěné důlní dílo nebo
zpřístupněná část jeskyně. Je jím i velkoprůměrový vrt nebo protlak, pokud se v nich mohou zdržovat osoby.
Ve smyslu báňských předpisů se za podzemní dílo považuje podzemní stavba i mělce založená podzemní
liniová stavba, zejména ražená kanalizace či kolektor;
požárně bezpečnostní řešení (PBŘ): dokumentace, která se zpracovává pro všechny stavby, stanovuje
podmínky požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární
prevenci);
požární přepážka: konstrukce zamezující šíření požáru;
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požární ucpávka: nehořlavá výplň prostupů a chrániček;
požární úsek: prostor stavebního objektu oddělený od ostatních částí objektu (nebo od sousedních objektů)
požárně dělicími konstrukcemi nebo požárně bezpečnostním zařízením;
primární ostění: ostění podzemního díla zabezpečující stabilitu vyrubaného prostoru minimálně do doby
dosažení nosné funkce sekundárního ostění;
provozní dokumentace tunelu: soubor předpisů a nařízení, který slouží k zajištění provozu a údržby tunelu
ve smyslu TP 154;
provozní soubor: souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží, který slouží k zajištění dílčí činnosti
vybavení tunelu a je uváděn do provozu v souvislém čase;
přípustná mezní odchylka: hodnota určená v projektové dokumentaci DSP, o kterou je možno zvětšit nebo
zmenšit geometrický rozměr konstrukce tunelu, součet absolutních hodnot odchylky tvoří toleranci;
rada geotechnického monitoringu (RAMO): řídí realizaci souboru měření a pozorování prováděných
v rámci GTM. Koordinuje jejich vyhodnocení. Je pomocným orgánem objednatele pro doporučení
technických řešení vyplývajících z výsledků GTM;
ražený tunel: druh tunelu budovaný ražením, tj. výrubem v horninovém prostředí bez odstranění jeho
nadloží nebo ražený pod zastropením (typ želva apod.);
sekundární ostění: nosná konstrukce z prostého betonu nebo železobetonu vnitřního ostění podzemního
díla či stavby zabezpečující nároky na něj kladené po celou dobu životnosti díla;
správce vedení technické infrastruktury: organizace, která vlastní nebo provozuje vedení technické
infrastruktury (technického vybavení) uložené v tunelu;
správce tunelu: odpovídá za provoz, správu a údržbu tunelu;
stavební vybavení tunelu: pomocné stavební konstrukce v komplexu tunelu s určením pro instalaci části
technologického vybavení tunelu;
stavební šachta: jáma, jejíž hloubka nepřesáhne 20 m;
světlý průřez tunelu: plocha uvnitř líce konstrukce (ostění) tunelu, stanovená s ohledem na přípustné mezní
odchylky;
štola: podzemní dílo vodorovné nebo úklonné až do úklonu 45 stupňů od vodorovné roviny s hrubým
průřezem menším než 16 m2;
technická chodba: úsek sdružené trasy procházející zpravidla podzemním podlažím budovy, stavebně
související s konstrukcí budovy, prostorově od ní oddělený;
technologické vybavení tunelu (TVT): technologické vybavení tunelu PK sloužící ke zvýšení bezpečnosti
a ochrany zdraví účastníků provozu i pracovníků provozovatele a k zabezpečení plynulosti provozu;
technologické třídy výrubu: definují technologický postup výstavby (členění plochy výrubu, délku záběru,
vzájemné vzdálenosti čeleb dílčích výrubů atd.) a způsob a rozsah zajištění stability výrubu (schéma
kotvení, tloušťku ostění, předstihová opatření atd.) při ražbě konvenčními tunelovacími metodami.
Rozdělení do technologických tříd výrubu je v projektové dokumentaci provedeno dle předpokládaných
geotechnických/inženýrskogeologických podmínek a plochy výrubu;
technologicky podmíněný nadvýrub: zvětšení teoretického průřezu výrubu vyplývající z technologického
postupu ražby (délka záběru, způsob rozpojování, provádění jehel a deštníků apod.); hranice musí být
stanoveny v ZDS;
teoretický líc ostění tunelu: poloha líce ostění tunelu stanovená dokumentací stavby (světlý průřez tunelu
bez tolerancí);
teoretický průřez výrubu: průřez výrubu stanovený v dokumentaci stavby (ST, DUR, DUSP−DI, DUSP,
DSP) bez zvětšení o příslušná nadvýšení (stavební tolerance, předpokládané deformace výrubu, vliv
provádění sekundárního ostění po rovinných blocích betonáže u tunelů ve směrovém oblouku apod.),
technologicky a geologicky podmíněné nadvýruby apod. Líc teoretického výrubu definuje hranici pro
výpočet nadvýšení, nadvýrubů, objemu jejich zpětné výplně a zaručuje dodržení minimální tloušťky
primárního a sekundárního ostění. Lokální zmenšení líce teoretického výrubu je při výstavbě možné pouze
za předem stanovených podmínek a v předem stanoveném rozsahu, neboť vede k oslabení ostění;
tunel: umělá stavba vzniklá hloubením nebo ražením, obklopující pozemní komunikaci za účelem
překonání vyvýšenin, podejití zástavby, vodotečí nebo vodních ploch délky nad 100 m. Do této délky se
jedná o podjezd. Ve smyslu báňských předpisů jde o podzemní dílo vodorovné nebo úklonné až do úklonu
45 stupňů od vodorovné roviny s hrubým průřezem 16 m2 a větším;
tunelovací metoda: soubor činností, jejichž výsledkem je bezpečné uvolnění potřebného prostoru
v horninovém masivu a jeho zajištění na celou dobu projektované životnosti díla;
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−

−

−
−
−
−

−
−
−

3

údržba zařízení: činnost směřující k udržování zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu. Údržbou
zařízení jsou předepsané prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy, jakož i demontáž a montáž částí
v rozsahu potřebném k provedení prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav zařízení;
vybavení tunelu: technologické a stavební úpravy, které slouží k zajištění bezpečného provozu vozidel
a osob v tunelu při zachování ekonomických a ekologických požadavků. Stavební vybavení tunelu je určeno
pro instalaci technologického vybavení tunelu, které slouží ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví
účastníků provozu i pracovníků provozovatele, bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích a k zabezpečení odpovídajících podmínek pro výkon obsluhy a údržby pracovníky
provozovatele;
výkop: prostor vytvořený hloubením z povrchu, tj. činností spojující v sobě rozpojení, naložení a odsun
výkopku;
výrub: podzemní prostor vytvořený ražením v horninovém prostředí, tj. činností spojující v sobě rozpojení,
naložení a odsun rubaniny;
záběr: výrub v celém průřezu nebo v jeho části (dílčí výrub), provedený v jedné pracovní fázi;
zhotovitel GTM: právnická osoba (nezávislá na zhotoviteli díla) s oprávněním k provádění
inženýrskogeologických prací, disponující v potřebném rozsahu přístrojovou technikou a zkušeným
odborným personálem nutným pro provádění monitoringu podle realizační dokumentace monitoringu
a komplexní interpretaci jeho výsledků;
zóna ovlivnění: část území v blízkosti stavby tunelu, ve které mohou působit indukované účinky stavby
a kde existuje reálné riziko vzniku škod na majetku;
zóna poklesů: území podél podzemního díla, kde může ražbou příp. dalšími činnostmi dojít k poklesům
nadloží a povrchu terénu;
zóna sledování: širší zóna (za zónou ovlivnění a poklesů), ve které sice existuje zcela minimální riziko
vzniku škod, ale ve které existuje riziko uplatňování nároků na náhradu škod na majetku vzniklých stavbou
tunelu.

Použité zkratky a jejich význam
(nad rámec zkratek uvedených v kap. 2, čl. 2.2 této směrnice)
DA
HM
HZS
KZS
NRTM
OBÚ
PBŘ
PČR
PDT
PS
RAMO
SO
STP
TVT
TZ
VVN
ZZS

4

Dieselagregát
Hydrotechnický monitoring
Hasičský záchranný sbor
Kombinace zatěžovacích stavů
Nová rakouská tunelovací metoda
Obvodní báňský úřad
Požárně bezpečnostní řešení
Policie České republiky
Provozní dokumentace tunelu
Provozní soubor
Rada geotechnického monitoringu
Stavební objekt
Stavebně-technický průzkum
Technologické vybavení tunelu
Technická zpráva
Velmi vysoké napětí
Zdravotnická záchranná služba

Základní požadavky na návrh

Základní požadavky na návrh tunelových staveb PK jsou platné pro všechny stupně dokumentace staveb PK.
Tunely musí splňovat zvláštní požadavky bezpečnosti silničního provozu a provozu technologického zařízení.
Při navrhování tunelu je možné v souladu s ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací upravit
návrhovou rychlost a redukovat prvky příčného uspořádání v tunelu oproti přilehlému úseku pozemní komunikace.
Součástí návrhu tunelů je rovněž vypracování bezpečnostní dokumentace a technickoekonomického posouzení.
Tunely s délkou nad 500 m musí splňovat podmínky a požadavky § 12a zákona č. 13/1997 Sb., NV č. 264/2009 Sb.,
o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů, další související zákony
a příslušné prováděcí předpisy.
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U tunelů delších než 350 m jsou, dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru, § 18, písmeno a, složité podmínky pro zásah složek IZS. Rozsah dokumentace PBŘ je však
neměnný, protože nezávisí na velikosti stavby.
Základní náležitosti dokumentace, tj. členění dokumentace, obsah textové i výkresové části, musí být v souladu
s požadavky příslušných norem, předpisů a SDS-PK.
4.1
Zásady návrhu tunelů
Tunely jsou navrhovány dle následujících zásad:
− tunely jsou navrhovány v souladu s ČSN 73 7507 – Projektování tunelů pozemních komunikací;
− směrové a výškové vedení trasy PK v tunelu musí být již ve studii a DUR navrženo tak, aby výsledné řešení
optimalizovalo nejen trasování PK, ale i umístění tunelu v konkrétních terénních
i geotechnických/inženýrskogeologických podmínkách s ohledem na výši investičních nákladů a bezpečnost
provádění;
− tunelové stavby musí být navrženy tak, aby vedle hledisek spolehlivosti, bezpečnosti a ekonomie byly
zohledněny zejména z hlediska životnosti, jednoduché a ekonomické údržby, možnosti provedení obnovy
technologického vybavení za provozu;
− ve studii, DUR, DUSP, DUSP−DI a DSP se tunely projektují pouze na teoretický tvar, ZDS obsahuje hodnoty
technologického a geologického nadvýrubu, tolerance apod.;
− hlavní nosné konstrukce (stavební části) tunelových staveb se navrhují s předpokládanou životností 100 let
(jedná se o části, které nelze vyměnit);
− návrhové období pro stavební vybavení tunelové stavby je minimálně 30 let;
− návrhové období pro technologické vybavení je minimálně 15 let, s výjimkou vybavení, která mají menší
životnost (světelné zdroje, řídicí systém, EPS apod.). Toto musí být uvedeno v dokumentaci stavby (ZDS,
RDS) tunelu a následně zapracováno do Provozní dokumentace tunelu;
− při projektování technického vybavení se vychází z ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací
a TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací;
− technologické vybavení tunelů musí být navrženo tak, aby odolávalo stupni korozní agresivity prostředí
ve vlastním tunelu C4 „vysoká“ dle ČSN EN ISO 9223 (038203) Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita
atmosfér – Klasifikace, stanovení a odhad. Týká se zejména stavebních dílů zabudovaných přímo v tunelu,
včetně upevňovacího materiálu a kotevních výztuží. Dále musí zajistit požadovanou bezpečnost provozu, být
snadno udržovatelné a odolávat účinkům chemických rozmrazovacích látek, smogu a dalších agresivních
látek. Z hlediska elektrického krytí musí dosahovat stupně IP 65, být odolné vůči dynamickému a požárnímu
namáhání a s ohledem na ochranu konstrukce proti účinkům bludných proudů. Materiály a uspořádání
konstrukce musí být navrženy tak, aby nedocházelo k elektrolytické reakci mezi jednotlivými materiály
vzájemně;
− konstrukce tunelových staveb se navrhuje u hloubených tunelů ve smyslu ČSN ISO 2394 (730031) Obecné
zásady spolehlivosti konstrukcí a u ražených tunelů dle ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených
podzemních objektů - Společná ustanovení. Zatížení konstrukce hloubených tunelů se určuje podle ustanovení
norem Eurokódů (ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí);
− ve smyslu ustanovení norem Eurokódů (ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí
– Část 1: Obecná pravidla) lze ověření návrhu geotechnické konstrukce provádět vedle statického řešení
a experimentálního vyšetřování také observační metodou, přičemž původní (základní) návrh konstrukce
se posuzuje
a
může
měnit
i
v průběhu
výstavby
podle
aktuálně
zjištěných
geotechnických/inženýrskogeologických poměrů v rámci GTM;
− při zpracování projektu tunelu dle zásad observační metody je použití GTM povinné.
4.2

Základní požadavky na sekundární ostění

4.2.1
Konstrukce sekundárních ostění, resp. jejich částí, mohou být:
− z prostého betonu,
− ze železobetonu,
− drátkobetonu,
− vláknobetonu,
− oceli.
Ostění může být prováděno jako monolitické, ze segmentů nebo ze stříkaného betonu.
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4.2.2
−
−
−
−
−
−

Požadavky na sekundární ostění:
návrh musí zabezpečit, že sekundární ostění nedosáhne mezního stavu porušení (porušení nebo nadměrné
deformace),
požární odolnost,
odolnost proti průsakům vody v případě, že plní funkci hydroizolačního systému,
odolnost proti účinkům rozmrazovacích prostředků a dalších chemických látek pocházejících z dopravy
a údržby v rozsahu definovaném v návrhu tunelu,
odolnost vůči agresivitě dotčeného horninového prostředí, zvláště síranům (v případě konstrukcí ve styku
s agresivním prostředím),
betonové ostění bez izolace nesmí vykazovat trhliny, které by vedly vodu (viz TKP kap. 18).

4.2.3
Návrh sekundárního ostění
Při návrhu sekundárního ostění tunelů je nutno zohlednit specifika tunelovací metody, způsob provádění
(výstavby) i skutečně zastižené geotechnické/inženýrskogeologické podmínky.
Sekundární ostění se navrhuje podle mezních stavů v souladu se základními požadavky ČSN EN 1990 Eurokód:
Zásady navrhování konstrukcí. Konstrukce sekundárního ostění tedy musí být navržena tak, aby měla
odpovídající únosnost, použitelnost a trvanlivost. Návrh (statické řešení) se provádí výpočtem, který může být:
− analytický,
− numerický,
− semiempirický.
Pro návrh se musí vybrat zatěžovací stavy a jejich kombinace, které připadají v úvahu pro dané geotechnické
prostředí, uvažovaný typ sekundárního ostění a použitou metodu výstavby. V kombinacích zatěžovacích stavů je
třeba zohlednit i stav nerovnoměrného oteplení, jehož intenzita je závislá na vzdálenosti sledovaného úseku
od portálu a ročním období.
V případě, že se prokáže únosnost primárního ostění po dobu živostnosti tunelu, lze návrh sekundárního ostění
provést se zohledněním spolupůsobení obou ostění.
Dimenzování sekundárního ostění se provádí ve smyslu observační metody na základě skutečně zastižených
geotechnických/inženýrskogeologických podmínek a interpretace výsledků geotechnického monitoringu.
Projektová dokumentace ve stupni DSP určí prognózu použití vyztuženého a nevyztuženého sekundárního ostění
na základě známých výsledků podrobného geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu. Tato prognóza se
obdobně jako prognóza rozdělení tunelu do technologických tříd výrubu upřesní ve VD-ZDS (PDPS).
RDS definuje kritéria pro použití jednotlivých typů vyztužení sekundárního ostění (silně vyztužené, slabě
vyztužené, nevyztužené) podle konkrétního návrhu pevnostních charakteristik betonu a způsobu vyztužení
konstrukce ostění.
Jako příklad jsou uvedeny zatěžovací stavy a jejich kombinace pro tunely ražené Novou rakouskou tunelovací
metodou (NRTM), jež je převažující konvenční tunelovací metodou u tunelů na PK v ČR:
− vlastní tíha konstrukce,
− horninový tlak,
− hydrostatický tlak podzemní vody, pokud není drenážními opatřeními trvale a spolehlivě zajištěno, že tlak
na konstrukci nepůsobí,
− smrštění a dotvarování,
− účinky klimatických změn,
− zavěšená technologická zařízení,
Požadované kombinace zatěžovacích stavů:
KZS 1 = vlastní tíha ostění + horninový a hydrostatický tlak + oteplení + smrštění
KZS 2 = vlastní tíha ostění + horninový tlak + ochlazení + smrštění
KZS 3 = vlastní tíha ostění + horninový tlak + smrštění
KZS A = vlastní tíha ostění + oteplení + smrštění
KZS B = vlastní tíha ostění + smrštění
KZS C = vlastní tíha ostění + ochlazení + smrštění
KZS D = hydrostatický tlak bez horninového tlaku (primární ostění přenáší horninový tlak)
Poznámka: Zatížení hydrostatickým tlakem se v kombinacích uvažuje v případě, kdy k němu může dojít.
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5
Požadavky objednatele na zhotovitele dokumentace pro ražené tunely a objekty spadající
do činnosti prováděné hornickým způsobem
Projektování, provádění a provozování tunelových dopravních staveb, zejména hloubení jam a šachet, ražení štol
a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 300 m3, spadá dle zákona č. 61/1988 Sb. pod působnost
státní báňské správy. Projektant, objednatel, zhotovitel i správce jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto zákona:
− při návrhu tunelových staveb je nutné dodržovat vyhlášku č. 55/1996 Sb.;
− dokumentace může být zpracována jen projektantem, jehož odborná způsobilost k projektování objektů
a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem, byla ověřena v rozsahu a způsobem
stanoveným obecně závazným předpisem (vyhláška č. 298/2005 Sb.);
− zhotovitel dokumentace musí dokumentaci projednat s místně příslušným OBÚ;
− návrh tunelu je vždy nutno projednat s MD již ve fázi studie, případně DUR.
Charakteristiku horninového prostředí je třeba neustále doplňovat ve všech stupních PD a také při vlastní realizaci
díla (na základě výsledků GTM). Návrh technického řešení musí ve všech stupních projektové dokumentace
odpovídat stupni poznání horninového masivu a jeho předpokládanému chování při výstavbě podzemního díla.
Při přípravě a realizaci tunelového díla lze využít zásad observační metody.
Součástí dokumentace tunelů je také vymezení zóny ovlivnění a zóny sledování (tj. částí území, v nichž se mohou
projevit nepříznivé indukované účinky stavby), stanovení druhu a velikosti těchto účinků, volba opatření k jejich
omezení a dokumentace monitorování indukovaných účinků při stavbě.
V případě, kdy je v projektu předpokládána ražba tunelu za použití trhacích prací, zajistí objednatel u zhotovitele
dokumentace dokumentaci „vstupní údaje pro projekt trhacích prací“.

6

Základní požadavky a předpoklady pro použití observační metody

Předpoklady a požadavky pro použití observačních metod tunelování se dělí na technické a smluvní.
Technické předpoklady:
− tunelovací metoda nebo obecně metoda výstavby umožňuje reagovat na skutečně zastižené
geotechnické/inženýrskogeologické podmínky, tj. umožňuje během výstavby modifikovat jednotlivé prvky
zajištění stability výrubu (schéma kotvení, tloušťku ostění, vzdálenost a dimenze výztužných rámů, dimenze
prefabrikovaného ostění, délku pracovního záběru apod.) a dimenzování sekundárního ostění. V případě
hloubených tunelů umožňuje modifikovat způsob zajištění stability stavebních jam.
Technické požadavky:
− projektová dokumentace musí jasně definovat okrajové podmínky, za kterých bylo technické řešení navrženo,
a za kterých navržené konstrukce splňují požadavky na únosnost, použitelnost a životnost. Musí definovat
kritéria pro veličiny sledované v rámci GTM a prostředky, kterými mají být tyto veličiny ověřeny, tj. situování
měřických profilů, typy a četnost provádění měření v závislosti vývoji sledované veličiny v čase a hodnotách
varovných stavů;
− pokud výstavba díla spadá do činnosti prováděné hornickým způsobem, musí projektová dokumentace
splňovat požadavky vyhlášky Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb.;
− během výstavby probíhá GTM, jehož výsledky jsou v co nejkratší době vyhodnoceny, interpretovány
a poskytnuty kompetentním účastníkům výstavby (projektant, objednatel, zhotovitel případně další účastníci
výstavby definovaní v ZDS/ZTKP) jako podklad pro optimalizaci dalšího technologického postupu výstavby
a zajištění jejího bezpečného a ekonomického provádění;
− objednatel zajistí pravidelné vyhodnocování GTM s ohledem na ověřování předpokladů projektové
dokumentace, případné minimalizaci rizika dosažení varovných stavů a včasné použití stanovených opatření
k bezpečnému provádění;
− v souladu s báňskými předpisy a dle požadavků projektu jsou v dokumentaci stavby definovány varovné
stavy, které určují nejen absolutní mezní hodnoty veličin, ale i nebezpečné trendy ve vývoji sledované veličiny
v čase (viz požadavky vyhlášky č. 55/1996 Sb.);
− součástí projektové dokumentace je návrh postupů a opatření, které je nutno provést v případě rizika dosažení
varovného stavu nebo při nepříznivém trendu sledované veličiny. Zhotovitel a objednatel stavby musí zajistit
možnost okamžitého použití navržených opatření zejména v případě nebezpečí vzniku havarijní situace
(obecného ohrožení);
− projektová
dokumentace
musí
umožnit
zohlednění
výsledků
příslušného
stupně
geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu a nově zjištěných informací o horninovém masivu při
optimalizaci technického řešení v příslušném stupni projektové dokumentace. Dokumentace definuje oblasti
navrženého technického řešení, které je možné v dalším stupni projektové dokumentace na základě nově
zjištěných informací měnit a za jakých podmínek (např. prognóza rozdělení tunelu do technologických tříd
výrubu, úprava jednotlivých prvků pro zajištění stability výrubu v rámci příslušné technologické třídy výrubu,
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−

−

−

poloha dočasných portálů pro zahájení ražby, způsob zajištění svahů stavebních jam hloubených úseků tunelů
apod.);
členění objektu tunelu (podzemního díla) na podobjekty musí být provedeno již ve fázi zpracování DUR
a musí umožnit aplikaci observační metody, tj. ve fázi realizace využít výsledky získané při jedné etapě
výstavby jako vstupní informace pro projekt a realizaci etapy následující. Členění objektu tunelu
na podobjekty musí proto dále odpovídat časovému sledu jednotlivých činností při výstavbě a umožnit tak
optimalizaci technického řešení na základě skutečně zastižených geotechnických/inženýrskogeologických
podmínek a plynulé zpracování realizační dokumentace.
zadávací dokumentace definuje v soupisu prací předpokládané alternativní položky pro provádění opatření
v případě dosažení varovných stavů nebo ke snížení rizika vzniku mimořádných událostí (viz požadavky
normy ČSN EN 1997-1 na aplikaci observační metody). Tyto položky je pak možné po ocenění zhotovitelem
v případě potřeby při realizaci okamžitě použít.
Standardní členění objektu tunelu na podobjekty (stavební část):
a) Výkop a zajištění stavební jámy hloubeného úseku tunelu
b) Ostění hloubeného úseku tunelu
c) Hydroizolace hloubeného úseku tunelu
d) Drenážní systém hloubeného úseku tunelu
e) Zásypy hloubeného úseku tunelu
f) Ražba a primární ostění
g) Hydroizolace raženého úseku tunelu
h) Drenážní systém raženého úseku tunelu
i) Sekundární ostění
j) Vozovka a chodníky
k) Vnitřní vybavení tunelu
l) Doprovodná opatření (např. sanace, opatření k omezení negativních účinků stavby na objekty
v nadloží apod., pokud jsou součástí objektu podzemního díla).
m) Provozně technologický objekt (PTO)
n) Konstrukce definitivních portálů (gravitační zdi, trvalé pilotové stěny. apod.)
Podobjekty hloubených úseků tunelů se v uvedeném členění zřídí pro každý portál zvlášť.
V případě, že má tunel více tunelových trub, zřídí se samostatné podobjekty pro každou tunelovou troubu
zvlášť (viz body f až k).
V případě tunelových propojek se zřídí příslušné podobjekty pro tunelové propojky jako celek (tj. podobjekt
„tunelové propojky“) v členění odpovídajícímu podobjektům tunelové trouby.
V případě složitějšího podzemního díla (např. tunelový komplex) se členění objektu na podobjekty
odpovídajícím způsobem rozšíří.

Smluvní předpoklady a požadavky definuje zadávací dokumentace anebo smluvní dokumenty.

7

Geotechnický/Inženýrskogeologický průzkum a jeho vyhodnocení

Geotechnický/Inženýrskogeologický
průzkum
se
provádí
podle
požadavků
TP
76C
Geotechnický/inženýrskogeologický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací s tím, že
projektová dokumentace upřesňuje požadavky na další stupeň průzkumu ve vazbě na navržené technické řešení.
Kvalitně provedený geotechnický/inženýrskogeologický průzkum, jeho správné vyhodnocení a použití
při projektování přispívá k ekonomicky a technicky úspěšnému provedení tunelu. Průzkum musí být, v souladu
s požadavky vyhlášky č. 55/1996 Sb., proveden a vyhodnocen s dostatečným předstihem před zahájením projekčních
prací.
Při definování rozsahu a obsahu průzkumu je nutná úzká spolupráce projektanta-geotechnika/inženýrského geologa,
který zodpovídá za volbu tunelovací metody, návrh technologických postupů ražby a statické posouzení navržených
konstrukcí, s inženýrským geologem, který zodpovídá za realizaci průzkumu a zejména pak správnou interpretaci
jeho výsledků.
Určení vhodných metod a rozsahu průzkumu záleží zejména na složitosti geologického prostředí, navržené tunelovací
metodě, velikosti a členitosti podzemního díla a stupni projektové dokumentace a požadavcích projektu. Obecně platí,
že průzkum je prováděn v několika stupních/fázích (odpovídajících fázím/stupňům) projektové přípravy. Začíná se
metodami rychlými a levnými a pokračuje se časově a nákladově náročnějšími.
Všechny prvky průzkumu musí být zdůvodnitelné jejich využitím pro návrh a provádění tunelu.
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Cílem geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu je poskytnutí dostatečného množství informací
o zájmovém území, na základě kterých je zejména možno stanovit:
− optimální vedení trasy z hlediska geotechnických/inženýrskogeologických poměrů,
− stávající stabilitu území, resp. změny stabilitních poměrů v souvislosti s výstavbou,
− polohu, velikost a stabilitu přírodních i umělých podzemních prostor v oblasti ovlivněné výstavbou tunelu
a dalších souvisejících objektů stavby,
− podklady pro vypracování strukturní analýzy horninového masivu,
− hydrogeologické poměry, prognózu jejich změny po dobu výstavby a po uvedení díla do provozu,
− způsob rozpojování horninového masivu, těžitelnost, ražnost, vrtatelnost,
− abrazivitu (pro určení spotřeby vrtných a řezných nástrojů pro rozpojování horniny),
− optimální tunelovací metodu, včetně technickoekonomického posouzení a stanovení technologických postupů
výstavby,
− opatření pro dodržení bezpečnostních a hygienických předpisů při výstavbě,
− možnosti dalšího využití vytěženého materiálu,
− parametry horninového masivu pro provádění geotechnických výpočtů,
− parametry pro návrh hydroizolačního systému a systému odvodnění tunelu,
− agresivitu prostředí z hlediska ochrany konstrukce před jejími účinky,
− prognózu deformačních projevů výstavby v nadloží nebo okolí tunelu a jejich vliv na stávající objekty,
− opatření k omezení projevů tunelování na povrchovou zástavbu,
− opatření pro omezení účinků bludných proudů na konstrukce v podzemí (korozní průzkum),
− vliv výstavby a provozování díla z hlediska ochrany životního prostředí (kontaminace podzemní vody, přenos
vibrací při provozování atd.).
Specifické požadavky na průzkumné práce musí objednatel uvést v ZOP.
Konečná optimalizace způsobu ražby a zajištění stability výrubu je prováděna na základě sledování čeleb, výsledků
geotechnických měření a krátkodobé geotechnické předpovědi.
Dokumentace musí splňovat nároky na spolehlivost a hospodárnost. Při návrhu je nutné uvážit i cenu pozemků, která
zvláště v zastavěném území může rozhodujícím způsobem ovlivnit hospodárnost řešení.
Základní náležitosti (členění, obsah textové a výkresové části) každého stupně dokumentace musí být v souladu
s příslušnými legislativními předpisy, smlouvou, normami, touto SDS-PK a dalšími rezortními předpisy.

8

Geotechnický monitoring tunelů

Pro geotechnický monitoring platí TP 237 Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací, které stanovují
závazná pravidla provádění geotechnického monitoringu při přípravě a výstavbě silničních, dálničních s městských
tunelů pozemních komunikací. Podrobnosti k vlastní realizaci viz čl. 9.7.1 této přílohy.
Rozsah a obsah geotechnického monitoringu musí být definován pro konkrétní návrh technického řešení podzemního
objektu v konkrétních geotechnických/inženýrskogeologických podmínkách s ohledem na potřebnost zjišťovaných
informací z hlediska ekonomického návrhu konstrukce, bezpečnosti provádění, ochrany objektů v nadloží a ochrany
objednatele před případnými neoprávněnými požadavky vlastníků a správců objektů v zóně ovlivnění nebo zóně
sledování.
Pro geodetický monitoring, jako součást geotechnického monitoringu tunelů, bude v rámci PD zpracován samostatný
projekt sledování/monitoring v souladu s ČSN 73 0405, který stanoví závazná pravidla provádění geodetického
monitoringu při přípravě a výstavbě silničních, dálničních a městských tunelů pozemních komunikací.

9

Požadavky na zhotovení dokumentace

Návrh technického řešení je vždy proveden s ohledem na stupeň poznání geotechnických/inženýrskogeologických
podmínek v zájmovém území. Dokumentace proto musí v každém stupni obsahovat informaci o okrajových
podmínkách a znalostech prostředí, za kterých byl návrh technického řešení proveden, doporučení pro rozsah
geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu a optimalizaci technického řešení související s nově získanými
informacemi v dalším stupni projektové dokumentace (tj. které konstrukce a technologické postupy výstavby
se mohou v dalším stupni na základě nově získaných informací měnit nebo upřesňovat).
9.1
Studie
9.1.1
Základní požadavky na studii
Průkaz realizovatelnosti tunelové stavby a porovnání jednotlivých variant řešení – porovnání se provede na základě
technickoekonomických rozborů a jejich hodnocení (specifikace viz ČSN 73 7507).
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Přílohy studie vypracuje zhotovitel pouze do podrobností nutných pro návrh umístění tunelové stavby (podklad
pro územní plán, podklad pro hodnocení vlivů na životní prostředí), odhad investičních nákladů pro porovnání variant,
určení základních charakteristik stavby, které umožňují zjistit důležité podmiňující předpoklady a vlivy na životní
prostředí.
Studie tunelové stavby je zpracována společně se studií pozemní komunikace (vyhledávací studie, technická studie)
– viz kap. 7 této směrnice. Tunelové stavby se řeší ve variantách.
9.2
9.2.1

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
Výchozími podklady pro zpracování DUR tunelových staveb jsou:
a) územně plánovací dokumentace, včetně příloh (pokud byla zpracována a přijata),
b) studie podle kapitoly 7 této směrnice včetně podkladů (pokud byla zpracována),
c) dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
d) geotechnický/inženýrskogeologický průzkum (zpravidla předběžný) podle požadavků TP 76C,
e) dopravně-inženýrské údaje,
f) údaje o poloze inženýrských sítí a povrchové zástavbě v zóně ovlivnění (inventarizace),
g) návrh směrového a výškového vedení trasy PK, návrh šířkového uspořádání PK,
h) specifické podmínky objednatele formulované ve smluvních dokumentech,
i) studie převládajícího proudění větrů, rozptylová studie,
j) hluková studie (v blízkosti obcí),
k) stanovisko MD ČR z hlediska technickoekonomického a dopravního,
l) koncepce požárně bezpečnostního řešení (viz čl. 9.7.3 této přílohy).

Podklady, které zhotoviteli dokumentace zajistí a předá objednatel, jsou uvedeny ve smluvních dokumentech.
9.2.2
Základní požadavky na návrh v DUR
Cílem technického řešení tunelových staveb ve stupni DUR je optimalizace technického řešení pro zvolenou variantu
vedení
trasy
z
hlediska
bezpečnosti
a
hospodárnosti.
Na
základě
upřesnění
informací
o geotechnických/inženýrskogeologických poměrech v trase díla a rozpracování technického řešení musí dojít
k určení definitivního výškového a směrového vedení trasy, určení rozsahu hloubených a ražených úseků tunelů,
a to zejména s ohledem na vhodné umístění portálů a rozsah stavebních jam hloubených tunelů a navazujících úseků
komunikace, dostatečnou výšku nadloží nebo zjištěné geotechnické/inženýrskogeologické podmínky, které by mohly
výrazně zkomplikovat výstavbu a vést k nárůstu investičních nákladů. Musí být řešena koncepce požárně
bezpečnostního řešení tunelu, zejména požárně nástupních ploch včetně nezávislých příjezdů k nim.
V návrhu stavby tunelu zpracovatel DUR:
− určí jednoznačně rozsah dočasných i trvalých záborů pozemků včetně ploch pro kotvení nebo zlepšování
kvality horninového masivu (injektáže, zmrazování apod.), odvodňovací vrty, situování měřických profilů pro
GTM, včetně přístupů apod.;
− určí nároky na demolice, předmět dokumentace, základní parametry technického řešení, včetně technického
vybavení;
− stanoví rozsah stavebních jam s ohledem na aktuální znalost geotechnických/inženýrskogeologických
podmínek a možností zajištění jejich stability, dotčených přeložek inženýrských sítí, ploch zařízení staveniště
včetně dočasných skládek, přístupové cesty a komunikace, možnost odvodnění (i povrchového), oplocení
stavby, provádění výkopů a zpětných zásypů, včetně přístupu na jednotlivé etáže výkopu (zásypu);
− specifikuje požadavky na zajištění měření a průzkumů;
− stanoví vazby na okolí;
− specifikuje základní technologie realizace;
− potvrdí kategorii tunelu z hlediska jeho délky, šířkového uspořádání a technického, zejména požárně
bezpečnostního vybavení;
− navrhne koncepci zásobování tunelu vodou (včetně zdrojů), elektrickou energií, možnost zajištění rádiového
spojení;
− navrhne koncepci řízení tunelu včetně řídicího pracoviště;
− stanoví na základě výpočtů a odborného odhadu (po předchozím projednání se specialistou objednatele nebo
znalcem v oboru) zóny poklesů, zóny sledování, zóny ovlivnění s ohledem na vyvolané deformace nadloží,
seizmické účinky a ovlivnění režimu podzemních vod apod. Tyto zóny zakreslí zhotovitel do koordinační
situace stavby. V zóně ovlivnění proběhne inventarizace dotčených objektů (před dokončením dokumentace);
− stanoví ochranné pásmo budoucího tunelu s ohledem na možnost negativního ovlivnění podzemního díla
následně prováděnou zástavbou nebo zásahy do horninového masivu a s ohledem
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−
−

−

na geotechnické/inženýrskogeologické podmínky (vlastnosti horninového masivu, výška nadloží apod.)
a charakter podzemního objektu, které zakreslí do koordinační situace stavby;
zpracuje detailní požadavky na podrobný geotechnický/inženýrskogeologický průzkum určený
pro zpracování DSP/ZDS,
připraví koncepci měření a sledování prováděných v rámci GTM (včetně požadavků na zábory a přístupy
na pozemky) s ohledem na v DUR konkrétně navržené technické řešení a požadavky na ověření předpokladů,
za kterých je technické řešení navrženo (zajištění stability stavebních jam, předpokládané chování
horninového masivu, hloubených i ražených úseků tunelů při výstavbě i za provozu),
v souladu s dalšími normami a předpisy stanoví členění objektu na podobjekty.

Průzkumy a doprovodné studie související s DUR (např. vizualizace) jsou dokladovány v samostatné části
dokumentace „Dokumentace k DUR“.
9.2.3

Rozsah DUR tunelových staveb
a) Stavební část:
aa) vlastní technické řešení (situační výkres, podélný profil s příčnými řezy s geologií, vzorové příčné
řezy, řešení portálů, včetně osazení do terénu, primární a sekundární ostění, způsob zajištění
vodonepropustnosti ostění (izolační systém), koncepce odvodnění tunelu během výstavby
a provozu, včetně opatření pro úpravu důlní vody, základní statické a stabilitní výpočty,
ab) hodnocení geotechnických/inženýrskogeologických podmínek pro tunelování včetně stanovení
typu chování horninového prostředí (kvazihomogenní celky),
ac) základní návrh technologie provádění včetně předběžného statického výpočtu jednotlivých fází
výstavby, nároky na podrobný geotechnický/inženýrskogeologický průzkum,
ad) stavební řešení jednotlivých provozně-technických objektů a jejich osazení do terénu,
ae) zpracování koncepce bezpečnostních stavebních úprav (situování kabin SOS a požárních hydrantů,
nouzové zálivy a prostory pro otáčení, únikové a záchranné komunikace, průjezdné a průchozí
tunelové propojky, příjezdové komunikace pro složky IZS včetně nástupních ploch),
af) stanovení rozsahu a provedení podzemních a nadzemních technických objektů, zařízení pro odvod
tepla a kouře,
ag) požární vodovod včetně zdroje vody,
ah) možný střet zájmů (ložiska nerostů, chráněná ložisková území, ochranná pásma vodních zdrojů
apod.),
ai) opatření na minimalizaci a kompenzaci účinků stavby na životní prostředí,
aj) základní stanovení zóny ovlivnění, ve které se mohou projevit nepříznivé indukované účinky
stavby, a prognóza velikosti těchto účinků,
ak) základní stanovení rozsahu trhacích prací a stanovení zóny ovlivnění seizmickými účinky,
al) inventarizace objektů v zóně ovlivnění a podél dopravních tras těžké staveništní dopravy a základní
stanovení odolnosti objektů zejména na deformační a seizmické účinky (povrchové stavby všech
druhů, podzemní stavby, inženýrské sítě povrchové i podzemní, prameny, studny, jiné jímací
objekty, případně jiné nemovitosti), závěry stavebně-technického průzkumu,
am) základní koncepce GTM při stavbě tunelu včetně monitoringu objektů v zóně ovlivnění a podél
dopravních tras a stanovení případného dočasného záboru pozemků pro monitorovací objekty,
an) možnost uložení rubaniny, případně způsob dalšího využití,
ao) postup a technologie výstavby ve vazbě na organizaci výstavby komunikace,
ap) stanovení principu ochrany proti účinkům bludných proudů.
b) Technologická část tunelů
ba) řízení dopravy a technologie tunelu
− stanovení koncepce řízení dopravy a technologie v tunelu nebo soustavě tunelů (například
oddělených pouze mostem) až po řešení nejbližších křižovatek, kde je možno odchýlit dopravu
mimo tunel či úsek s tunely, včetně návrhu dispečerského systému řízení u jednotlivých tunelů
včetně společného řídicího pracoviště pro několik tunelů a dalších míst s možným dohledem,
− návrh dopravní signalizace a dopravního značení včetně přilehlých úseků portálů dopravního
značení,
− umístění zařízení pro kontrolu výšky vozidel,
− návrh způsobu měření dopravních dat (počet, velikost, rychlost, druh vozidla),
− vazba na nadřazený systém řízení dopravy,
− návrh způsobu identifikace dopravních excesů,
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− návrh organizačního začlenění tunelových staveb do dopravních systémů z hlediska řízení
dopravy, technologie a systému údržby s ohledem na jednotnost řešení a zachování
architektury tunelových systémů dle TP 98,
− rozhodnutí o způsobu řízení tunelu,
− stanovení rozsahu řízených technických uzlů.
bb) odhad energetické náročnosti osvětlení tunelu
− vodicí osvětlení (na hraně chodníku),
− nouzové (evakuační) osvětlení,
− bezpečnostní osvětlení (zvýraznění vstupu do únikových cest, SOS skříní apod.).
bc) větrání tunelu
− stanovení koncepce větrání včetně energetické náročnosti,
− v případě nutnosti (městské tunely nebo tunely v blízkosti obcí) provedení hlukové
a rozptylové studie,
bd) bezpečnostní systém
− SOS kabiny – situační umístění v tunelové troubě a u portálů tunelu,
− systém videodohledu – koncepce a využití,
− požární zabezpečení
− koncepce řešení EPS,
− propojení na integrovaný záchranný systém,
− zdroje vody k požárním účelům,
− čerpací stanice požární vody,
− spojovací a dorozumívací zařízení – ozvučovací systém,
− zhodnocení předpokladů pro vybudování rádiového spojení,
− stanovení účastníků spojení,
− telefonní spojení,
− rádiové spojení jednotek IZS,
− možnosti šíření rozhlasového vysílání (dopravních informací),
− možnosti připojení a šíření technologií mobilních operátorů,
be) energetický systém
− zajištění dvou nezávislých zdrojů napájení (110 kV) z veřejného rozvodu (napájení elektrickou
energií ve stupni 1), popřípadě návrh dieselagregátu,
− návrh trafostanice, rozvody VN, NN,
− stanovení rozsahu kabelových rozvodů, návrh záložních zdrojů el. energie (UPS, DA),
− návrh zařízení (spotřebičů) napájených ze zálohovaných zdrojů bez výpadku (UPS),
s výpadkem (DA) a nezálohovaných zdrojů,
− energetická bilance (i zálohování),
− uzemnění a ochrana proti bludným proudům.
9.2.4
Položky soupisu prací a orientační stanovení stavebních nákladů
Odhad nákladů stavby se provede v souladu s ustanovením čl. 8.3 této směrnice.
S ohledem na použití observační metody se soupis prací a odhad investičních nákladů provede pro členění stavebních
objektů a podobjektů dle požadavků popsaných v kapitole 6 této přílohy, včetně jednotkových cen pro doplňkové
technologie výstavby.
9.2.5
Vypracování expertního posouzení DUR
Expertní posouzení zajišťuje objednatel. Expertní posudek doplněný stanoviskem zhotovitele dokumentace
a rozhodnutím objednatele tvoří nedílnou součást čistopisu DUR.
9.2.6
Dokumentace k DUR (část týkající se tunelových staveb)
Dokumentace dokladuje veškeré související průzkumy zpracované v průběhu zpracování DUR. Výsledky těchto
průzkumů se zohlední v technickém řešení. V dokumentaci se dokladují veškeré rozhodující podklady, zápisy
z jednání, vyjádření, která nejsou dokladovány v základní dokumentaci DUR.
Dokumentace se čísluje samostatně novou číselnou řadou z římských čísel.

170/226

Část III – Přílohy

Příklad dokumentace:
I/DUR
Inventarizace objektů v zóně ovlivnění, včetně protokolu o inventarizaci objektu. Podrobně
řešeno v Části IV ve formuláři „Protokol o inventarizaci objektu v zóně ovlivnění“.
II/DUR

Stavebně-technický průzkum objektů v zóně ovlivnění, případně i v zóně sledování, včetně
základní fotodokumentace a základní výkresové dokumentace.

III/DUR

Předběžný geotechnický/inženýrskogeologický průzkum – převážně na základě archivních
podkladů s cílem stanovit chování horninového masivu. V oblasti portálů, resp. stavebních jam
předzářezů a hloubených úseků tunelu, je průzkum doplněný o geofyzikální metody a vrtný
průzkum s cílem určení geologických rozhraní pro návrh zajištění svahů stavebních jam.

IV/DUR

Průzkum stávajících inženýrských sítí a podzemních objektů – vodovodní řady a přípojky,
kanalizační řady, plynovod, potrubní pošta, slaboproud – kabelové sítě i nadzemní sdělovací sítě,
silnoproud – VVN, VN, NN, ostatní sítě v zemi (potrubí, sdružené trasy, kabelovody apod.).

V/DUR

Předběžné zhodnocení území z hlediska výskytu a ochrany archeologických památek.

VI/DUR

Protikorozní a radonový průzkum.

VII/ DUR

Dendrologický průzkum – inventarizace zeleně.

VIII/DUR

Studie určení lokalit pro ZS, pro případné výdechy nebo sání.

IX/DUR

Hlukové studie – prověření negativních vlivů zejména na okolí a zástavbu (zdroje hluku, hlukové
charakteristiky zdrojů, nejvyšší přípustné hladiny hluku, opatření k omezení hluku, výpočetní
model hluku, výpočet hluku ve venkovním prostoru, srovnání výsledků výpočtu s limity aj.).

X/DUR

Bezpečnostní dokumentace (ve smyslu čl. 9.7.3 této přílohy).

XI/DUR

Koncepce požárně bezpečnostního řešení (ve smyslu čl. 9.7.3 této přílohy).

XII/DUR

Dokladová část – doklady z projednávání DUR při zpracování projektu.

9.3
9.3.1

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
Výchozími podklady pro zpracování DUSP tunelových staveb jsou:
a) územně plánovací dokumentace včetně příloh (pokud byla zpracována a přijata),
b) studie podle kapitoly 7 této směrnice včetně podkladů (pokud byla zpracována),
c) dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
d) podrobný geotechnický/inženýrskogeologický průzkum podle požadavků TP 76C,
e) dopravně inženýrské údaje,
f) údaje o poloze inženýrských sítí a povrchové zástavbě v zóně ovlivnění (inventarizace),
g) návrh směrového a výškového vedení trasy PK, návrh šířkového uspořádání PK,
h) specifické podmínky objednatele formulované ve smluvních dokumentech,
i) studie převládajícího proudění větrů, rozptylová studie,
j) hluková studie (v blízkosti obcí),
k) stanovisko MD ČR z hlediska technickoekonomického a dopravního,
l) koncepce požárně bezpečnostního řešení (viz čl. 9.7.3 této přílohy).

9.3.2
Základní požadavky na návrh v DUSP
Cílem technického řešení tunelových staveb ve stupni DUSP je optimalizace technického řešení pro zvolenou variantu
vedení
trasy
z
hlediska
bezpečnosti
a
hospodárnosti.
Na
základě
upřesnění
informací
o geotechnických/inženýrskogeologických poměrech v trase díla a rozpracování technického řešení musí dojít
k určení definitivního výškového a směrového vedení trasy, určení rozsahu hloubených a ražených úseků tunelů,
a to zejména s ohledem na vhodné umístění portálů a rozsah stavebních jam hloubených tunelů a navazujících úseků
komunikace, dostatečnou výšku nadloží nebo zjištěné geotechnické/inženýrskogeologické podmínky, které by mohly
výrazně zkomplikovat výstavbu a vést k nárůstu investičních nákladů. Musí být řešena koncepce požárně
bezpečnostního řešení tunelu, zejména požárně nástupních ploch včetně nezávislých příjezdů k nim.
Základní požadavky na návrh v DUSP:
a) stanovení jednoznačného rozsahu dočasných i trvalých záborů pozemků včetně ploch pro kotvení nebo
zlepšování kvality horninového masivu (injektáže, zmrazování apod.), odvodňovací vrty, situování
měřických profilů pro GTM, včetně přístupů apod.;
b) stanovení nároků na demolice, předmět dokumentace, základní parametry technického řešení, včetně
technického vybavení;
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c) stanovení přesného rozsahu stavebních jam s ohledem dle geotechnických/inženýrskogeologických
podmínek a možností zajištění jejich stability, určení polohy portálu pro zahájení ražby, stanovení
rozsahu dotčených přeložek inženýrských sítí, ploch zařízení staveniště včetně dočasných skládek,
přístupových cest a komunikací, možnosti odvodnění (i povrchového), oplocení stavby, provádění
výkopů a zpětných zásypů, včetně přístupu na jednotlivé etáže výkopu (zásypu);
d) specifikace požadavků na zajištění nebo doplnění měření a průzkumů;
e) stanovení vazby na okolí;
f) potvrzení kategorie tunelu z hlediska jeho délky, šířkového uspořádání a technologického
a bezpečnostního vybavení;
g) stanovení zásad stavebního řešení, specifikace technologie výstavby, stanovení stavebních opatření;
h) zohlednění určených parametrů a uživatelských požadavků podle zjištěného typu chování horninového
prostředí,
i) stanovení zásad pro zásobování tunelu vodou (včetně zdrojů), elektrickou energií, možnost zajištění
rádiového spojení;
j) stanovení koncepce řízení tunelu včetně řídicího pracoviště;
k) stanovení členění objektu na podobjekty v souladu s dalšími normami a předpisy;
l) na základě výpočtů a odborného odhadu (po předchozím projednání se specialistou objednatele nebo
znalcem v oboru) stanovení zóny poklesů, zóny sledování, zóny ovlivnění s ohledem na vyvolané
deformace nadloží, seizmické účinky a ovlivnění režimu podzemních vod apod. Tyto zóny zakreslí
zhotovitel do koordinační situace stavby. V zóně ovlivnění proběhne inventarizace dotčených objektů
(před dokončením dokumentace);
m) stanovení ochranného pásma budoucího tunelu s ohledem na možnost negativního ovlivnění
podzemního díla následně prováděnou zástavbou nebo zásahy do horninového masivu a s ohledem
na geotechnické/inženýrskogeologické podmínky (vlastnosti horninového masivu, výška nadloží apod.)
a charakter podzemního objektu. tato pásma zakreslí zhotovitel do koordinační situace stavby;
n) stanovení detailních požadavků na doplňující geotechnický/inženýrskogeologický průzkum určený
pro zpracování PDPS;
o) stanovení požadavků na měření a sledování prováděných v rámci GTM (včetně požadavků na zábory
a přístupy na pozemky) s ohledem na navržené technické řešení a požadavky na ověření předpokladů,
za kterých je technické řešení navrženo (zajištění stability stavebních jam, předpokládané chování
horninového masivu, hloubených i ražených úseků tunelů při výstavbě i za provozu), návrh organizace
pravidelného vyhodnocování GTM s ohledem na případné dosažení varovných stavů a včasné použití
stanovených opatření k bezpečnému provádění;
p) respektování příslušných ČSN, SDS-PK, TKP, TP, VL a OTSKP,
q) splnění specifických požadavků objednatele definovaných ve smluvních dokumentech,
r) podkladem pro projekt musí být požárně bezpečnostní řešení;
Průzkumy a doprovodné dokumentace související s DUSP (např. vizualizace) jsou dokladovány v samostatné části
dokumentace „Dokumentace k DUSP“.
9.3.3

Rozsah DUSP tunelových staveb
a) Stavební část
aa) vlastní technické řešení (situační výkres, podélný profil s příčnými řezy s geologií, vzorové příčné
řezy, řešení portálů včetně osazení do terénu, primární a sekundární ostění, způsob zajištění
vodonepropustnosti ostění (izolační systém), odvodnění tunelu během výstavby a provozu včetně
opatření pro úpravu důlní vody, vnější drenáže a konstrukce, ochrana proti bludným proudům,
základní statické a stabilitní výpočty;
ab) podrobný návrh tvarového, konstrukčního a barevného řešení vnitřních povrchů tunelů a vlastních
portálů;
ac) zhodnocení geotechnických/inženýrskogeologických podmínek stavby tunelu včetně stanovení
všech rizik spojených s realizací stavby, stanovení typu chování horninového masivu při ražbě
včetně pozorování;
ad) větrání a odvodnění při výstavbě (včetně ploch ZS, likvidace nebo úpravy vod);
ae) komunikace, chodníky, dopravní značení, včetně konstrukcí pro ně;
af) plochy pro údržbu tunelů, požárně nástupní plochy, včetně příjezdové komunikace pro IZS;
ag) bezpečnostní stavební úpravy (situování kabin SOS a požárních hydrantů, nouzové zálivy a prostory
pro otáčení, únikové a záchranné komunikace, průjezdné a průchozí tunelové propojky, příjezdové
komunikace pro složky IZS včetně nástupních ploch);
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ah) technologie provádění
− stanovení rozhodujících technologií provádění tunelu,
− statický výpočet na základě geotechnických/inženýrskogeologických podkladů,
− stanovení rozsahu (prognóza) použití jednotlivých technologických tříd výrubu,
− stanovení mezních hodnot přetváření, napětí, deformačních změn, včetně prognózy časového
průběhu,
− velikost technologicky a geologicky podmíněného nadvýrubu, rychlost postupu ražby;
ai) stanovení rozsahu a provedení podzemních a nadzemních provozně technických objektů, zařízení
pro odvod tepla a kouře;
aj) zajištění požární vody a vody pro čištění tunelů;
ak) možný střet zájmů (ložiska nerostů, chráněná ložisková území, ochranná pásma vodních zdrojů
apod.);
al) opatření na minimalizaci a kompenzaci účinků stavby na životní prostředí;
am) návrh opatření k ochraně dotčených práv právnických a fyzických osob;
an) stanovení zóny ovlivnění, ve které se mohou projevit nepříznivé indukované účinky stavby
a prognóza velikosti těchto účinků, stanovení zóny sledování a zóny poklesů;
ao) stanovení rozsahu trhacích prací a stanovení zóny ovlivnění seizmickými účinky;
ap) podrobná inventarizace (pasportizace) objektů v zóně ovlivnění a podél dopravních tras těžké
staveništní dopravy, základní stanovení odolnosti objektů zejména na deformační a seizmické
účinky (povrchové stavby všech druhů, podzemní stavby, inženýrské sítě povrchové i podzemní,
prameny, studny, jiné jímací objekty, případně jiné nemovitosti), závěry stavebně-technického
průzkumu;
aq) dokumentace technických opatření k zajištění bezpečnosti ohrožených povrchových objektů
zjištěných i v rámci pasportizace,
ar) návrh podmínek provozu a údržby tunelu s dopadem na nutnou kvalitu stavebních materiálů tunelu
včetně technologického vybavení;
as) návrh GTM při stavbě tunelu včetně monitoringu objektů v zóně ovlivnění a podél dopravních tras,
stanovení případného dočasného záboru pozemků pro monitorovací objekty;
b) Technologická část tunelu
ba) řízení dopravy a technologie tunelu
− způsob řízení dopravy a technologie v tunelu nebo soustavě tunelů (například oddělených
pouze mostem) až po řešení nejbližších křižovatek, kde je možno odchýlit dopravu mimo tunel
či úsek s tunely, včetně návrhu dispečerského systému řízení u jednotlivých tunelů včetně
společného řídicího pracoviště pro několik tunelů a dalších míst s možným dohledem;
− řešení dopravní signalizace a dopravního značení včetně přilehlých úseků portálů dopravního
značení;
− řešení zařízení pro vyhodnocování dopravních parametrů a pro kontrolu výšky vozidel;
− způsob měření dopravních dat (počet, velikost, rychlost, druh vozidla);
− stanovení konfigurace ŘS, návrh základních modulů řízení, vazba na nadřazený systém řízení
dopravy;
− způsob identifikace dopravních excesů;
− organizační začlenění tunelových staveb do dopravních systémů z hlediska řízení dopravy,
technologie a systému údržby s ohledem na jednotnost řešení a zachování architektury
tunelových systémů dle TP 98;
− stanovení priorit řízení při zvláštních a mimořádných situacích zejména při výpadku
komunikace mezi tunelem o oblastním dispečinkem (zejména v okamžiku, kdy není oblastní
dispečink vybudován nebo neexistuje datové propojení tunelu a tohoto dispečinku
a z předpokládaného postupu další výstavby není možné dovodit, že se tak stane v průběhu
zkušebního provozu tunelu);
bb) osvětlení tunelu
− světelně technický návrh osvětlení s ohledem na způsob provozování tunelu (průjezdní
a akomodační osvětlení);
− vodicí osvětlení (na hraně chodníku);
− nouzové (evakuační) osvětlení;
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− bezpečnostní osvětlení (zvýraznění vstupu do únikových cest, SOS skříní apod.);
− stanovení způsobu napájení osvětlení a elektrického příkonu včetně zálohování;
bc) větrání tunelu
− stanovení parametrů a umístění jednotlivých ventilátorů včetně energetické náročnosti;
− stanovení vzduchotechnických kanálů a stavebních řešení sacích nebo výdušných objektů;
− stanovení umístění jednotlivých zařízení pro měření fyzikálních veličin;
− v případě nutnosti (městské tunely nebo tunely v blízkosti obcí) provedení hlukové
a rozptylové studie;
bd) bezpečnostní systém
− návrh bezpečnostního systému ve vazbě na konfiguraci řídicího systému;
− SOS skříně, jejich typ, počet, umístění v tunelové troubě a u portálů tunelu;
− spojovací a dorozumívací zařízení, ozvučovací systém
− zhodnocení předpokladů pro vybudování spojení, stanovení účastníků spojení;
− řešení spojení s jedoucími vozidly údržby;
− řešení spojení mezi složkami IZS (Policie ČR, HZS, ZZS);
− stanovení konfigurace zařízení;
− stanovení frekvenčních pásem jednotlivých abonentů;
− stanovení způsobů vykrytí zastíněných pásem;
− stanovení řešení pro zvolenou variantu;
− stanovení řešení pro šíření rozhlasového vysílání (dopravních informací);
− stanovení řešení možnosti připojení a šíření technologií mobilních operátorů;
− ozvučovací systém;
− požární zabezpečení
− řešení EPS, stanovení konfigurace prostředků EPS;
− řešení vazby na integrovaný záchranný systém;
− řešení nezávislých příjezdů a zásahových ploch;
− stanovení zdrojů požární vody;
− čerpací stanice požární vody;
− systém videodohledu a detekce;
− stanovení koncepce a využití;
− stanovení konfigurace videodohledu a detekce;
− umístění jednotlivých videokamer a videoústředny a jejich napojení na ŘS;
be) energetický systém
− zajištění dvou nezávislých zdrojů napájení (110 kV) z veřejného rozvodu (napájení
elektrickou energií ve stupni 1), popřípadě návrh dieselagregátu;
− návrh trafostanice;
− stanovení sestavy rozvoden VN;
− propojení rozvoden NN;
− stanovení příkonů el. energie (energetická bilance),
− stanovení počtu a výkonů jednotlivých transformátorů,
− stanovení zařízení (spotřebičů) napájených ze zálohovaných zdrojů bez výpadku (UPS),
s výpadkem (DA) a nezálohovaných zdrojů;
− stanovení velikosti UPS (energetická bilance);
bf) způsob uzemnění
− stanovení místa a způsobu uzemnění;
− stanovení způsobu ochrany proti bludným proudům.
9.3.4
Položky soupisu prací a odhad stavebních nákladů
Soupis prací a odhad stavebních nákladů se v DUSP provede v souladu s ustanovením čl. 11.3 této směrnice.
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9.3.5
Vypracování expertního posouzení DUSP
Expertní posouzení zajišťuje objednatel. Expertní posudek doplněný stanoviskem zhotovitele dokumentace
a rozhodnutím objednatele tvoří nedílnou součást čistopisu DUSP.
9.3.6
Dokumentace k DUSP
Dokumentace dokladuje veškeré související průzkumy, které jsou zpracovány v průběhu zpracování DUSP. Výsledky
těchto průzkumů se zohlední v technickém řešení. V dokumentaci se dokladují veškeré rozhodující podklady, zápisy
z jednání, vyjádření apod.
Dokumentace se čísluje samostatně novou číselnou řadou z římských čísel.
Příklad dokumentace:
I/DUSP
Zaměření stávajících objektů a inženýrských sítí - vnější znaky inženýrských sítí, vnější
povrchová hrana objektů, vstupy do objektů a obchodů, linie chodníků.
II/DUSP

Podrobný geotechnický/inženýrskogeologický průzkum včetně komplexní interpretace jeho
výsledků, hodnocení geotechnických/inženýrskogeologických poměrů, hydrogeologické
charakteristiky, základních údajů o zeminách, horninách (litologie, geotechnické parametry),
zatřídění do kvazihomogenních celků atd.

III/DUSP

Podrobná pasportizace objektů v zóně ovlivnění, případně i v zóně sledování – předmětem je
podrobná pasportizace technického stavu všech objektů. Podrobnosti v Části IV této směrnice ve
formuláři „Protokol o pasportizaci objektu v zóně ovlivnění“.

IV/DUSP

Zhodnocení území z hlediska výskytu a ochrany archeologických památek.

V/DUSP

Kamerové prohlídky – na základě požadavku správce stokové sítě musí být provedeny kamerové
prohlídky všech stok v dotčeném území (zóna sledování) a jejich stav dokladován protokolárně
(jak dešťových, tak i splaškových).

VI/DUSP

Dokumentace pro vodoprávní řízení – projednání možnosti odběru podzemní vody, případně
povrchové vody se správcem toku.

VII/DUSP

Rozptylová studie - posouzení imisních dopadů tunelu na okolí

VIII/DUSP

Hlukové studie – prověření negativních vlivů zejména na okolí a zástavbu (zdroje hluku, hlukové
charakteristiky zdrojů, nejvyšší přípustné hladiny hluku, opatření k omezení hluku, výpočetní
model hluku, výpočet hluku ve venkovním prostoru, srovnání výsledků výpočtu s limity aj.).

IX/DUSP

Korozní a radonový průzkum - horninové prostředí, podzemní vody a plyny, bludné proudy apod.

X/DUSP

Dendrologický průzkum – inventarizace zeleně.

XI/DUSP

Stanovení lokalit pro ZS, pro případné výdechy nebo sání.

XII/DUSP

Dokladová část: doklady z projednávání DUSP při zpracování projektu.

XIII/DUSP

Geotechnický monitoring
− průvodní zpráva,
− organizace GTM,
− popis varovných stavů,
− četnost měření,
− technická část (situace bodů GTM, schéma osazení konvergenčních bodů a ostatních
měření, plochy záborů pro GTM včetně příjezdů).

XIV/DUSP

Zásady Provozní dokumentace
− popis a funkce technického zařízení v tunelu,
− dispečerské a operátorské pracoviště,
− koncepce řízení dopravy, dopravní stavy,
− údržba stavebních konstrukcí a technologického vybavení,
− stanovení objízdných tras při uzavření tunelu,
− koncepce zásahu složek IZS.

XV/DUSP

Vstupní údaje pro projekt trhacích prací včetně negativních dopadů na okolní zástavbu.

XVI/DUSP

Plán opatření pro případy havarijního zhoršení jakosti vod a při povodních (jak pro ZS,
tak i pro vlastní stavbu).
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XVII/DUSP

Požárně bezpečnostní řešení stavby – dokumentace je zpracována ve smyslu vyhlášky
č. 268/2009 Sb. část třetí, resp. vyhlášky č. 23/2008 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb., § 41 odst. 2
a 3. Podrobnosti viz čl. 9.7.3 této přílohy.

9.4
Dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury (DUSP−DI)
9.4.1
Výchozími podklady pro zpracování DUSP−DI tunelových staveb jsou podklady uvedené v čl. 9.3.1 této
přílohy.
9.4.2
Základní požadavky na návrh v DUSP−DI jsou uvedeny v čl. 9.3.2 této přílohy. Průzkumy a doprovodné
dokumentace související s DUSP−DI (např. vizualizace) jsou dokladovány v samostatné části dokumentace
„Dokumentace k DUSP−DI“.
9.4.3

Rozsah DUSP−DI tunelových staveb
a) Stavební část
aa) vlastní technické řešení (situační výkres, podélný profil s příčnými řezy s geologií, vzorové příčné
řezy, řešení portálů včetně osazení do terénu, primární a sekundární ostění, způsob zajištění
vodonepropustnosti ostění (izolační systém), odvodnění tunelu během výstavby a provozu včetně
opatření pro úpravu důlní vody, vnější drenáže a konstrukce, ochrana proti bludným proudům,
základní statické a stabilitní výpočty;
ab) podrobný návrh tvarového, konstrukčního a barevného řešení vnitřních povrchů tunelů a vlastních
portálů;
ac) zhodnocení geotechnických/inženýrskogeologických podmínek stavby tunelu včetně stanovení
všech rizik spojených s realizací stavby, stanovení typu chování horninového masivu při ražbě
včetně pozorování;
ad) větrání a odvodnění při výstavbě (včetně ploch ZS, likvidace nebo úpravy vod);
ae) komunikace, chodníky, dopravní značení, včetně konstrukcí pro ně;
af) plochy pro údržbu tunelů, požárně nástupní plochy, včetně příjezdové komunikace pro IZS;
ag) bezpečnostní stavební úpravy (situování kabin SOS a požárních hydrantů, nouzové zálivy a prostory
pro otáčení, únikové a záchranné komunikace, průjezdné a průchozí tunelové propojky, příjezdové
komunikace pro složky IZS včetně nástupních ploch);
ah) technologie provádění
− stanovení rozhodujících technologií provádění tunelu,
− statický výpočet na základě geotechnických/inženýrskogeologických podkladů,
− stanovení rozsahu (prognóza) použití jednotlivých technologických tříd výrubu,
− stanovení mezních hodnot přetváření, napětí, deformačních změn, včetně prognózy časového
průběhu,
− velikost technologicky a geologicky podmíněného nadvýrubu, rychlost postupu ražby;
ai) stanovení rozsahu a provedení podzemních a nadzemních provozně technických objektů, zařízení
pro odvod tepla a kouře;
aj) zajištění požární vody a vody pro čištění tunelů;
ak) možný střet zájmů (ložiska nerostů, chráněná ložisková území, ochranná pásma vodních zdrojů
apod.);
al) opatření na minimalizaci a kompenzaci účinků stavby na životní prostředí;
am) návrh opatření k ochraně dotčených práv právnických a fyzických osob;
an) stanovení zóny ovlivnění, ve které se mohou projevit nepříznivé indukované účinky stavby
a prognóza velikosti těchto účinků, stanovení zóny sledování a zóny poklesů;
ao) stanovení rozsahu trhacích prací a stanovení zóny ovlivnění seizmickými účinky;
ap) podrobná inventarizace (pasportizace) objektů v zóně ovlivnění a podél dopravních tras těžké
staveništní dopravy, základní stanovení odolnosti objektů v zóně ovlivnění a podél dopravních tras
těžké staveništní dopravy zejména na deformační a seizmické účinky (povrchové stavby všech
druhů, podzemní stavby, inženýrské sítě povrchové i podzemní, prameny, studny, jiné jímací
objekty, případně jiné nemovitosti), závěry stavebně-technického průzkumu;
aq) dokumentace technických opatření k zajištění bezpečnosti ohrožených povrchových objektů
zjištěných i v rámci pasportizace,
ar) návrh podmínek provozu a údržby tunelu s dopadem na nutnou kvalitu stavebních materiálů tunelu
včetně technologického vybavení;
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as) koncepční návrh GTM při stavbě tunelu včetně návrhu monitoringu objektů v zóně ovlivnění a podél
dopravních tras, stanovení případného dočasného záboru pozemků pro monitorovací objekty;
b) Technologická část tunelu
ba) řízení dopravy a technologie tunelu
− způsob řízení dopravy a technologie v tunelu nebo soustavě tunelů (například oddělených
pouze mostem) až po řešení nejbližších křižovatek, kde je možno odchýlit dopravu mimo tunel
či úsek s tunely, včetně návrhu dispečerského systému řízení u jednotlivých tunelů včetně
společného řídicího pracoviště pro několik tunelů a dalších míst s možným dohledem;
− řešení dopravní signalizace a dopravního značení včetně přilehlých úseků portálů dopravního
značení;
− řešení zařízení pro vyhodnocování dopravních parametrů a pro kontrolu výšky vozidel;
− způsob měření dopravních dat (počet, velikost, rychlost, druh vozidla);
− stanovení konfigurace ŘS, návrh základních modulů řízení, vazba na nadřazený systém řízení
dopravy;
− způsob identifikace dopravních excesů;
− organizační začlenění tunelových staveb do dopravních systémů z hlediska řízení dopravy,
technologie a systému údržby s ohledem na jednotnost řešení a zachování architektury
tunelových systémů dle TP 98;
− stanovení priorit řízení při zvláštních a mimořádných situacích zejména při výpadku
komunikace mezi tunelem o oblastním dispečinkem (zejména v okamžiku, kdy není oblastní
dispečink vybudován nebo neexistuje datové propojení tunelu a tohoto dispečinku
a z předpokládaného postupu další výstavby není možné dovodit, že se tak stane v průběhu
zkušebního provozu tunelu);
bb) osvětlení tunelu
− světelně technický návrh osvětlení s ohledem na způsob provozování tunelu (průjezdní
a akomodační osvětlení);
− vodicí osvětlení (na hraně chodníku);
− nouzové (evakuační) osvětlení;
− bezpečnostní osvětlení (zvýraznění vstupu do únikových cest, SOS skříní apod.);
− stanovení způsobu napájení osvětlení a elektrického příkonu včetně zálohování;
bc) větrání tunelu
− stanovení parametrů a umístění jednotlivých ventilátorů včetně energetické náročnosti;
− stanovení vzduchotechnických kanálů a stavebních řešení sacích nebo výdušných objektů;
− stanovení umístění jednotlivých zařízení pro měření fyzikálních veličin;
− v případě nutnosti (městské tunely nebo tunely v blízkosti obcí) provedení hlukové
a rozptylové studie;
bd) bezpečnostní systém
− návrh koncepce bezpečnostního systému ve vazbě na konfiguraci řídicího systému;
− SOS skříně, jejich typ, počet, umístění v tunelové troubě a u portálů tunelu;
− návrh koncepce pro spojovací a dorozumívací zařízení, ozvučovací systém
− zhodnocení předpokladů pro vybudování spojení, stanovení účastníků spojení;
− řešení spojení s jedoucími vozidly údržby;
− řešení spojení mezi složkami IZS (Policie ČR, HZS, ZZS);
− stanovení konfigurace zařízení;
− stanovení frekvenčních pásem jednotlivých abonentů;
− stanovení způsobů vykrytí zastíněných pásem;
− stanovení řešení pro zvolenou variantu;
− stanovení řešení pro šíření rozhlasového vysílání (dopravních informací);
− stanovení řešení možnosti připojení a šíření technologií mobilních operátorů;
− ozvučovací systém;
− požární zabezpečení
− řešení EPS, stanovení konfigurace prostředků EPS;
− řešení vazby na integrovaný záchranný systém;
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− řešení nezávislých příjezdů a zásahových ploch;
− stanovení zdrojů požární vody;
− čerpací stanice požární vody;
− systém videodohledu a detekce;
− stanovení koncepce a využití;
− stanovení konfigurace videodohledu a detekce;
− umístění jednotlivých videokamer a videoústředny a jejich napojení na ŘS;
be) energetický systém
− zajištění dvou nezávislých zdrojů napájení (110 kV) z veřejného rozvodu (napájení
elektrickou energií ve stupni 1), popřípadě návrh dieselagregátu;
− návrh trafostanice;
− stanovení sestavy rozvoden VN;
− propojení rozvoden NN;
− stanovení příkonů el. energie (energetická bilance),
− stanovení počtu a výkonů jednotlivých transformátorů,
− stanovení zařízení (spotřebičů) napájených ze zálohovaných zdrojů bez výpadku (UPS),
s výpadkem (DA) a nezálohovaných zdrojů;
− stanovení velikosti UPS (energetická bilance);
bf) způsob uzemnění
− stanovení místa a způsobu uzemnění;
− stanovení způsobu ochrany proti bludným proudům.
9.4.4
Položky soupisu prací a odhad stavebních nákladů
Soupis prací a odhad stavebních nákladů se v DUSP−DI provede v souladu s ustanovením čl. 12.3 této směrnice.
9.4.5
Vypracování expertního posouzení DUSP−DI
Expertní posouzení zajišťuje objednatel. Expertní posudek doplněný stanoviskem zhotovitele dokumentace
a rozhodnutím objednatele tvoří nedílnou součást čistopisu DUSP−DI.
9.4.6
Dokumentace k DUSP−DI
Dokumentace dokladuje veškeré související průzkumy, které jsou zpracovány v průběhu zpracování DUSP−DI.
Výsledky těchto průzkumů se zohlední v technickém řešení. V dokumentaci se dokladují veškeré rozhodující
podklady, zápisy z jednání, vyjádření apod.
Dokumentace se čísluje samostatně novou číselnou řadou z římských čísel.
Příklad dokumentace:
Zaměření stávajících objektů a inženýrských sítí - vnější znaky inženýrských sítí, vnější
I/DUSP−DI
povrchová hrana objektů, vstupy do objektů a obchodů, linie chodníků.
II/DUSP−DI

Podrobný geotechnický/inženýrskogeologický průzkum včetně komplexní interpretace jeho
výsledků, hodnocení geotechnických/inženýrskogeologických poměrů, hydrogeologické
charakteristiky, základních údajů o zeminách, horninách (litologie, geotechnické parametry),
zatřídění do kvazihomogenních celků atd.

III/DUSP−DI

Podrobná pasportizace objektů v zóně ovlivnění, případně i v zóně sledování – předmětem je
podrobná pasportizace technického stavu všech objektů. Podrobnosti v Části IV této směrnice
ve formuláři „Protokol o pasportizaci objektu v zóně ovlivnění“.

IV/DUSP−DI

Zhodnocení území z hlediska výskytu a ochrany archeologických památek.

V/DUSP−DI

Dokumentace pro vodoprávní řízení – projednání možnosti odběru podzemní vody, případně
povrchové vody se správcem toku.

VI/DUSP−DI

Rozptylová studie - posouzení imisních dopadů tunelu na okolí

VII/DUSP−DI

Hlukové studie – prověření negativních vlivů zejména na okolí a zástavbu (zdroje hluku,
hlukové charakteristiky zdrojů, nejvyšší přípustné hladiny hluku, opatření k omezení hluku,
výpočetní model hluku, výpočet hluku ve venkovním prostoru, srovnání výsledků výpočtu
s limity aj.).
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VIII/DUSP−DI

Korozní a radonový průzkum - horninové prostředí, podzemní vody a plyny, bludné proudy
apod.

IX/DUSP−DI

Dendrologický průzkum – inventarizace zeleně.

X/DUSP−DI

Stanovení lokalit pro ZS, pro případné výdechy nebo sání.

XI/DUSP−DI

Dokladová část: doklady z projednávání DUSP−DI při zpracování projektu.

XII/DUSP−DI

Geotechnický monitoring
− průvodní zpráva,
− organizace GTM,
− popis varovných stavů,
− četnost měření,
− technická část (situace bodů GTM, schéma osazení konvergenčních bodů a ostatních
měření, plochy záborů pro GTM včetně příjezdů).

XIII/DUSP−DI

Zásady Provozní dokumentace
− popis a funkce technického zařízení v tunelu,
− dispečerské a operátorské pracoviště,
− koncepce řízení dopravy, dopravní stavy,
− údržba stavebních konstrukcí a technologického vybavení,
− stanovení objízdných tras při uzavření tunelu,
− koncepce zásahu složek IZS.

XIV/DUSP−DI

Vstupní údaje pro projekt trhacích prací včetně negativních dopadů na okolní zástavbu.

XV/DUSP−DI

Plán opatření pro případy havarijního zhoršení jakosti vod a při povodních (jak pro ZS,
tak i pro vlastní stavbu).

XVI/DUSP−DI

Požárně bezpečnostní řešení stavby – dokumentace je zpracována ve smyslu vyhlášky
č. 268/2009 Sb. část třetí, resp. vyhlášky č. 23/2008 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb., § 41 odst.
2 a 3. Podrobnosti viz čl. 9.7.3 této přílohy.

9.5
9.5.1

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Základní požadavky na návrh v DSP
a) dosažení určených parametrů a požadavků stanovených v DUR,
b) dodržení odsouhlasené koncepce DUR, možnost drobných korekcí trasy zejména v příportálových
úsecích s ohledem na přesný návrh zajištění stavebních jam a určení polohy portálu pro zahájení ražby
(na základě zpřesněných informací),
c) potvrzení kategorizace tunelu z hlediska délky, šířky a bezpečnostního vybavení,
d) zásady stavebního řešení a propracování technologie výstavby, stanovení stavebních opatření,
e) zohlednění určených parametrů a uživatelských požadavků podle zjištěného typu chování horninového
prostředí,
f) respektování příslušných ČSN, TKP, TP, VL a OTSKP,
g) splnění specifických požadavků objednatele definovaných ve smluvních dokumentech,
h) součástí projektu musí být riziková analýza faktorů ovlivňujících bezpečnost provádění díla a objektů
v zóně ovlivnění na základě celkového vyhodnocení výsledků geotechnického/inženýrskogeologického
průzkumu,
i) stanoví požadavky na náplň a rozsah GTM, upraví zónu ovlivnění s ohledem na vyvolané deformace
nadloží, seizmické účinky a ovlivnění režimu podzemních vod,
j) navrhne organizaci pravidelného vyhodnocování GTM s ohledem na případné dosažení varovných stavů
a včasné použití stanovených opatření k bezpečnému provádění.

9.5.2

Rozsah DSP tunelových staveb
a) Stavební část
aa) zhodnocení geotechnických/inženýrskogeologických podmínek stavby tunelu, včetně stanovení
všech rizik spojených s realizací stavby, stanovení typu chování horninového masivu při ražbě,
včetně pozorování, vždy při respektování závazných podmínek územního rozhodnutí,
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ab) konstrukce tunelu včetně vybavení, odvodnění, vnějších drenáží a konstrukcí a ochrany proti
bludným proudům,
ac) větrání a odvodnění při výstavbě (včetně ploch ZS, likvidace nebo úpravy vod),
ad) komunikace, chodníky, dopravní značení, včetně konstrukcí pro ně,
ae) plochy pro údržbu tunelů, požárně nástupní plochy, včetně příjezdové komunikace pro IZS,
af) technologie provádění
− stanovení rozhodujících technologií provádění tunelu,
− včetně statického výpočtu na základě geotechnických/inženýrskogeologických podkladů,
− stanovení rozsahu (prognóza) použití jednotlivých technologických tříd výrubu,
− stanovení mezních hodnot přetváření, napětí, deformačních změn, včetně prognózy časového
průběhu,
− velikost technologicky a geologicky podmíněného nadvýrubu, rychlost postupu ražby,
ag) návrh opatření k ochraně dotčených práv právnických a fyzických osob,
ah) upřesnění zóny ovlivnění, zóny sledování a zóny poklesů,
ai) stanovení velikosti indukovaných účinků,
aj) podrobná pasportizace objektů v zóně ovlivnění,
ak) stanovení odolnosti objektů v zóně ovlivnění,
al) dokumentace technických opatření k zajištění bezpečnosti ohrožených povrchových objektů
zjištěných i v rámci pasportizace,
am) zajištění požární vody a vody pro čištění tunelů,
an) návrh podmínek provozu a údržby tunelu s dopadem na nutnou kvalitu stavebních materiálů tunelu
včetně technologického vybavení,
ao) podrobný návrh tvarového, konstrukčního a barevného řešení vnitřních povrchů tunelů a vlastních
portálů.
b) Technologická část tunelu
ba) řízení dopravy a technologie tunelu
− návrh umístění dopravních značek a signalizace,
− stavební řešení pro vyhodnocování dopravních parametrů a kontrolu výšky vozidel,
− stanovení konfigurace ŘS, návrh základních modulů řízení,
− stanovení dispečerského a operátorského pracoviště,
− slovní stanovení parametrů a způsobu řízení,
− stanovení priorit řízení při zvláštních a mimořádných situacích zejména při výpadku
komunikace mezi tunelem o oblastním dispečinkem (zejména v okamžiku, kdy není oblastní
dispečink vybudován nebo neexistuje datové propojení tunelu a tohoto dispečinku
a z předpokládaného postupu další výstavby není možné dovodit, že se tak stane v průběhu
zkušebního provozu tunelu),
bb) osvětlení tunelu
− světelně technický návrh osvětlení s ohledem na způsob provozování tunelu (průjezdní
a akomodační osvětlení),
− vodicí osvětlení (na hraně chodníku),
− nouzové (evakuační) osvětlení,
− bezpečnostní osvětlení (zvýraznění vstupu do únikových cest, SOS skříní apod.),
− stanovení způsobu napájení osvětlení a elektrického příkonu včetně zálohování,
bc) větrání tunelu
− stanovení parametrů a umístění jednotlivých ventilátorů,
− stanovení vzduchotechnických kanálů a stavebních řešení sacích nebo výdušných objektů,
− stanovení umístění jednotlivých zařízení pro měření fyzikálních veličin,
bd) bezpečnostní systém
− dopracování bezpečnostního systému ve vazbě na konfiguraci řídicího systému,
− SOS skříně, jejich typ, počet, umístění,
− spojovací a dorozumívací zařízení
− bezdrátové spojení s jedoucími vozidly údržby,
− bezdrátové spojení mezi složkami IZS (Policie ČR, HZS, ZZS),
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− stanovení konfigurace zařízení,
− stanovení frekvenčních pásem jednotlivých abonentů,
− stanovení způsobů vykrytí zastíněných pásem,
− stanovení řešení pro zvolenou variantu,
− ozvučovací systém,
− požární zabezpečení
− stanovení konfigurace prostředků EPS,
− dořešení vazby na integrovaný záchranný systém dle závěrů připomínek k DUR,
− dopracování nezávislých příjezdů a zásahových ploch,
− stanovení zdrojů požární vody,
− čerpací stanice požární vody,
− systém videodohledu a detekce,
− stanovení konfigurace videodohledu a detekce,
− umístění jednotlivých videokamer a videoústředny a jejich napojení na ŘS,
be) energetický systém
− stanovení příkonů el. energie (energetická bilance),
− stanovení sestavy rozvoden VN,
− stanovení počtu a výkonů jednotlivých transformátorů,
− propojení rozvoden NN,
− stanovení velikosti UPS (energetická bilance),
− stanovení zdroje zálohového napětí,
bf) způsob uzemnění
− stanovení místa a způsobu uzemnění,
− stanovení způsobu ochrany proti bludným proudům.
9.5.3
Položky soupisu prací a odhad stavebních nákladů
Soupis prací a odhad nákladů se v DSP provede v souladu s ustanovením čl. 14.3 této směrnice.
9.5.4
Vypracování expertního posouzení DSP
Expertní posouzení zajišťuje objednatel. Expertní posudek doplněný stanoviskem zhotovitele dokumentace
a rozhodnutím objednatele tvoří nedílnou součást čistopisu DSP.
9.5.5
Dokumentace k DSP
Dokumentace dokladuje veškeré související průzkumy, které jsou zpracovány v průběhu zpracování DSP. Výsledky
těchto průzkumů se zohlední v technickém řešení. V dokumentaci se dokladují veškeré rozhodující podklady, zápisy
z jednání, vyjádření, která nejsou dokladovány v základní dokumentaci DSP.
Dokumentace se čísluje samostatně novou číselnou řadou z římských čísel.
Příklad dokumentace:
I/DSP
Zaměření stávajících objektů a inženýrských sítí: vnější znaky inženýrských sítí, vnější
povrchová hrana objektů, vstupy do objektů a obchodů, linie chodníků.
II/DSP

Doplňující geotechnický/inženýrskogeologický průzkum včetně komplexní interpretace jeho
výsledků,
hodnocení geotechnických/inženýrskogeologických poměrů, hydrogeologické
charakteristiky, základních údajů o zeminách, horninách (litologie, geotechnické parametry),
zatřídění do kvazihomogenních celků atd.

III/DSP

Podrobná pasportizace objektů v zóně ovlivnění – předmětem je podrobná pasportizace
technického stavu všech objektů. Podrobnosti v Části IV této směrnice ve formuláři „Protokol
o pasportizaci objektu v zóně ovlivnění“.

IV/DSP

Kamerové prohlídky – na základě požadavku správce stokové sítě musí být provedeny kamerové
prohlídky všech stok v dotčeném území (zóna sledování) a jejich stav dokladován protokolárně
(jak dešťových, tak i splaškových).

V/DSP

Dokumentace pro vodoprávní řízení – projednání možnosti odběru podzemní vody, případně
povrchové vody se správcem toku.

VI/DSP

Aktualizovaná rozptylová studie z DUR.
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VII/DSP

Aktualizovaná hluková studie z DUR.

VIII/DSP

Základní korozní průzkum: horninové prostředí, podzemní vody a plyny, bludné proudy apod.

IX/DSP

Dokladová část: doklady z projednávání při zpracování DSP.

X/DSP

Geotechnický monitoring
− průvodní zpráva,
− organizace GTM,
− popis varovných stavů,
− četnost měření,
− technická část (situace bodů GTM, schéma osazení konvergenčních bodů a ostatních
měření, plochy záborů pro GTM včetně příjezdů).

XI/DSP

Zásady Provozní dokumentace
− popis a funkce technického zařízení v tunelu,
− dispečerské a operátorské pracoviště,
− koncepce řízení dopravy, dopravní stavy,
− údržba stavebních konstrukcí a technologického vybavení,
− stanovení objízdných tras při uzavření tunelu,
− koncepce zásahu složek IZS.

XII/DSP

Vstupní údaje pro projekt trhacích prací včetně negativních dopadů na okolní zástavbu.

XIII/DSP

Plán opatření pro případy havarijního zhoršení jakosti vod a při povodních (jak pro ZS,
tak i pro vlastní stavbu).

XIV/DSP

Požárně bezpečnostní řešení stavby – dokumentace je zpracována ve smyslu vyhlášky
č. 268/2009 Sb. část třetí, resp. vyhlášky č. 23/2008 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb., § 41 odst. 2
a 3. Podrobnosti viz čl. 9.7.3 této přílohy.

9.6
Zadávací dokumentace stavby
9.6.1
Všeobecně
Tato dokumentace musí pojmenovat a zahrnovat všechny náklady na požadované činnosti spojené nejen s vlastní
stavbou, ale také činnosti spojené s vyzkoušením technologického vybavení, uvedení tunelu do provozu, přejímacím
řízením, zkušebním provozem a v neposlední řadě s náklady spojenými se servisem stavební a technologické části
tunelu po dobu záruky.
Objednatel musí umožnit z hlediska smluvních vztahů vedení díla dle pravidel observační metody.
Je nutné jasně definovat práva a kompetence účastníků výstavby při zatřiďování horninového masivu
do technologických tříd výrubu. Cílem je vynakládat jen takové investiční náklady, které jsou nutné zejména
pro zajištění bezpečnosti provádění, stability výrubu a dimenzování sekundárního ostění na základě skutečně
zastižených geotechnických/inženýrskogeologických podmínek a v požadované kvalitě.
9.6.2 Požadavky na projekt GTM a jeho provádění
Dokumentace stanoví varovné stavy pro konstrukce navržené podle principů observační metody, které budou
podkladem pro vyhodnocování měření a sledování prováděných v rámci GTM. V případě ražených podzemních děl
se jedná o hodnoty potřebné z hlediska zajištění stability výrubu, únosnosti systému ostění/hornina a zajištění stability
objektů v nadloží. Varovné stavy je nutné stanovit i pro ostatní geotechnické konstrukce (např. svahované nebo pažené
stavební jámy) a objekty v nadloží (přípustné deformace nebo náklony budov, trubních vedení, hygienické limity
seizmických účinků apod.). Varovný stav může být kromě absolutní hodnoty určený i předpokládaným vývojem
sledované veličiny v čase.
GTM bude prováděn po celou dobu výstavby a také během záruční doby díla. Projekt GTM musí na základě
požadavků uvedených v projektové dokumentaci podzemního díla a předpokladů návrhu technického řešení definovat
polohu měřických profilů, popis sledovaných veličin, požadavky na přesnost měření, četnost měření v závislosti
na vývoji sledované veličiny v čase a tendenci k ustálení i kritéria pro ukončení měření konkrétních veličin.
Navazující trvalý (tzv. provozní) GTM je stanoven co do rozsahu a četnosti v provozní dokumentaci tunelu (karty
údržby – GTM a HM).
V dokumentaci musí být uvedeno, že zhotovitel GTM je povinen objednateli po dokončení stavby poskytnout
naměřené hodnoty a výsledky sledování digitálně v otevřeném formátu, aby bylo možné výsledky používat při
provozování tunelu. Dokumentace určí digitální formát pro jednotlivá měření a sledování.
V projektové dokumentaci je nutno jednoznačně stanovit práva a povinnosti celého řešitelského týmu, včetně RAMO,
GTM, Kanceláře GTM a geologického dozoru, v souladu s požadavky báňských předpisů.
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9.6.3 Stanovení technologických tříd výrubu pro ražbu
Na základě podrobného geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu je horninové prostředí v trase budoucího
díla rozděleno podle chování horninového prostředí na geotechnické typy a subtypy. Podle zvolené metodiky
vyhodnocení geotechnických/inženýrskogeologických poměrů se části budoucí trasy díla rozčlení na kvazihomogenní
celky, které jsou jedním z podkladů pro zařazení příslušného úseku tunelu do jednotlivých technologických tříd
výrubu. Nedílnou součástí ZDS je komplexní statický výpočet celého díla, včetně příportálových zářezů a vlastních
provizorních a definitivních portálů. Součástí technologických tříd výrubu jsou i kritéria pro jejich nasazení podle
skutečně zastižených geotechnických/inženýrskogeologických podmínek a hodnoty varovných stavů.
9.6.4
ZDS tunelových staveb obsahuje textovou a výkresovou část stavebních objektů, statickou část
a technologické vybavení tunelů – viz kap. 15, čl. 15.3.4 této směrnice.
Do dokumentace se dále doplní o:
− geotechnické hodnocení zájmového území, kde se uvedou interpretované výsledky všech provedených
průzkumných prací. Hodnocení je provedeno s ohledem na předpokládané použití konkrétní tunelovací
metody a technologické postupy prací (způsob rozpojování, použití kotev a svorníků, nakypření vytěženého
materiálu, předpokládané deformace výrubu v jednotlivých technologických třídách výrubu, stabilita čelby
a líce výrubu, sklony vrstev, rozpukání a stabilita masivu apod.);
Poznámka: Vlastní výsledky průzkumných prací musí být uchazečům o realizaci stavby poskytnuty nebo musí zadavatel
umožnit uchazeči do nich nahlédnout. Po vyhodnocení výsledků výběrového řízení musí být veškerá geotechnická
dokumentace poskytnuta v plném rozsahu vybranému zhotoviteli stavby.

−

jednoznačné požadavky na stavební připravenost, kde se stanoví požadavky na stavební připravenost
pro montáž technologického vybavení v tunelových troubách, propojkách, PTO, kabelových šachtách
(i v příportálových úsecích). Stanoví počet a průřez kabelových chrániček včetně jejich obsazenosti kabely
jednotlivých provozních souborů, přechodů pod vozovkou a základní vedení kabelů;

−

koordinační část, kde se uvedou informace o rozmístění technologie v PTO, základní přehledné koordinační
výkresy (schémata), vedení kabelů (v PTO, trasy do tunelu, jednotlivé tunelové trouby a propojky).

9.6.5
Soupis prací a oceněný soupis prací
Jsou zpracovány ve smyslu čl. 15.5 a čl. 15.6 této směrnice. Soupis prací má pro každý podobjekt a provozní soubor
samostatnou složku.
Dle pravidel observační metody se kompletně ocení základní technické řešení, další možná technická řešení
se ohodnotí jednotkovými cenami, tak aby je bylo možno případně při realizaci použít.
Pro vypracování soupisu prací musí být v ZDS stanoveno zejména:
− technologicky a geologicky nutné zvětšení výrubu (technologický a geologický nadvýrub),
− minimální tloušťka primárního ostění,
− předpokládané hodnoty deformace výrubu a doporučené nadvýšení profilu nutné pro vyrovnání
očekávaných deformací,
− pravidla pro způsob úhrady materiálů a prací spojených s nedosaženými nebo překročenými stanovenými
deformacemi výrubu,
− minimální a maximální tloušťka sekundárního ostění (přípustné odchylky od projektované tloušťky
z hlediska možné výplně nadvýrubů), včetně procenta vyztužení (ukazatel kg/m3 ostění),
− přípustná tolerance pro primární a sekundární ostění (nepřekročitelný líc sekundárního ostění),
− jednoznačně jsou stanoveny technologické třídy výrubu, je provedena prognóza rozdělení technologických
tříd výrubu v ražených úsecích tunelu, včetně kritérií pro jejich nasazení na základě skutečně zastižených
geotechnických/inženýrskogeologických podmínek,
− předpokládaný rozsah vyztužených a nevyztužených úseků sekundárního ostění tunelu, včetně kritérií
pro jejich nasazení na základě skutečně zastižených geotechnických/inženýrskogeologických podmínek,
− opatření pro zajištění požadované požární bezpečnosti za provozu (požární odolnost jednotlivých konstrukcí
a ucpávek),
− technologická část obsahuje dodávky zařízení včetně montáže,
− zvlášť pak musí obsahovat mimo jiné náklady na realizační projekt PS, na koordinaci během zpracování
RD, náklady na koordinaci během realizace díla, náklady na zpracování příslušné části Provozní
dokumentace a projektu komplexních zkoušek,
− dále pak náklady na individuální zkoušky, komplexní zkoušky, první a druhou hlavní prohlídku, výcvik
budoucí obsluhy tunelu, zkušební provoz bez dopravy, zkušební provoz s dopravou a projekt skutečného
provedení. Součástí dodávky je také servis, údržba a poruchová služba po celou dobu záruky včetně
dodávky příslušného spotřebního materiálu (např. filtry, žárovky apod.),
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9.6.6
Vypracování expertního posouzení ZDS
Expertní posouzení zajišťuje objednatel. Expertní posudek doplněný stanoviskem zhotovitele dokumentace
a rozhodnutím objednatele tvoří nedílnou součást čistopisu ZDS.
9.6.7
Dokumentace k ZDS
Dokumentace dokladuje veškeré související průzkumy a podklady, které jsou zpracovány nebo použity v průběhu
zpracování ZDS. Výsledky těchto průzkumů/podkladů se zohlední v technickém řešení. V dokumentaci se dokladují
veškeré rozhodující podklady, zápisy z jednání, vyjádření, která nejsou dokladovány v základní dokumentaci ZDS
a veškeré podklady, které slouží pro sestavení soupisu prací a jeho ocenění.
Dokumentace se čísluje samostatně novou číselnou řadou z římských čísel.
Příklad dokumentace:
I/ZDS
Vstupní údaje pro projekt trhacích prací: řeší přípustné hodnoty dynamického namáhání
stavebních konstrukcí v okolí tunelové stavby dle ČSN 73 0040 „Zatížení stavebních objektů
technickou seizmicitou a jejich ochrana“ příslušnou hodnotou rychlosti kmitání.
II/ZDS

Zásady Provozní a Správní dokumentace tunelu: stanovení zásad provozu budoucího tunelu.
Návrh vychází z požadavků TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací. Musí
být projednány s Policií ČR a HZS příslušného kraje.

III/ZDS

Pomocné práce pro realizaci GTM: řeší rozsah a časovou náročnost pomocných prací
realizovaných zhotovitelem díla, které bude zajišťovat pro GTM.

IV/ZDS

Větrání při výstavbě: projekt řeší větrání podzemního díla ve smyslu požadavků vyhlášky
č. 55/1996 Sb., platných norem a předpisů.

V/ZDS

Odvodnění při výstavbě: projekt mimo jiné řeší i ekologickou likvidaci vod vytékajících z objektu
v průběhu výstavby.
Zahrnuje i kamerové prohlídky všech stok (jak dešťových, tak i splaškových).v dotčeném území
(zóna sledování) na základě požadavku správce stokové sítě, pokud nejsou provedeny v rámci
průzkumu v předchozím stupni PD, jejich stav je dokladován protokolárně.

VI/ZDS

Plán opatření pro případ havarijního zhoršení vod a při povodních: jedná se zejména o stanovení
omezujících podmínek pro realizaci díla z pohledu ochrany životního prostředí. Součástí je také
„Plán opatření pro případy havarijního zhoršení jakosti vod a při povodních“ ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb. (§ 40, § 41 – havárie, povinnosti při havárii a § 63 – ochrana před povodněmi).

VII/ZDS

Soupis činností, které nejsou výslovně zahrnuty do soupisu stavebních prací, ale zhotovitel je
povinen zahrnout je do ceny své dodávky stavební části. Tyto položky musí být přesně definovány
ve vlastní dokumentaci díla nebo v doprovodných dokumentacích. Jedná se zejména o následující
činnosti:
− hluková ochrana okolní zástavby pří realizaci díla,
− odvodnění díla (včetně dna) při výstavbě (i dílčích výrubů),
− provizorní úprava dna,
− geodetické práce spojené s řízením stavebních prací v podzemí,
− zpracování podrobného technologického postupu, dopravního řádu,
− geodetická kontrola průjezdného profilu tunelu včetně kontroly umístění
technologického vybavení v tunelu,
− realizace trvalého GTM nejdéle po dobu záruk (např. měření sil na trvalých kotvách
apod.).

9.7

Přílohy

9.7.1

Geotechnický monitoring (GTM)

GTM musí být realizován v souladu s TP 237 Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací.
Geotechnický monitoring musí být prováděn v těsné součinnosti s projektantem RDS. Měření a sledování prováděná
v rámci geotechnického monitoringu musí poskytnout dostatek informací pro ověření předpokladů projektové
dokumentace DSP/ZDS o:
a) chování horninového masivu při výstavbě,
b) chování prováděných konstrukcí,
c) vlivu výstavby na okolní zástavbu a inženýrské sítě v zóně ovlivnění,
d) projevech stavby na životní prostředí.
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GTM je prováděn v souladu s projektem GTM a operativně upravován a doplňován podle:
a) požadavků postupně zpracovávané RDS k ověření jejich předpokladů, pokud se liší od předpokladů
DSP/ZDS,
b) časového vývoje sledovaných veličin a jejich porovnání s hodnotami varovných stavů,
c) skutečně zastižených geotechnických/inženýrskogeologických podmínek (tj. úprava počtu měřických
profilů, úprava rozsahu a četnosti měření, geotechnických sledování apod.).

9.7.2

Pasportizace objektů

Pasportizace je jedním z výchozích údajů pro stanovení rozsahu měření GTM. Zároveň slouží jako základní podklad
pro řešení sporů ohledně poškození objektů během stavby v zóně ovlivnění.
Odpovědnost za realizaci pasportizace má objednatel.
Pasportizace objektů v zóně ovlivnění nebo sledování (zjištění technického stavu) se provádí v následujících etapách
přípravy stavby v rámci:
− studie – stanovení rozsahu inventarizace objektů,
− DUR – inventarizace objektů a stavebně-technický průzkum,
− DUSP – podrobná pasportizace (platnost maximálně 1 rok) a stavebně-technický průzkum,
− DUSP−DI – podrobná pasportizace (platnost maximálně 1 rok) a stavebně-technický průzkum,
− DSP – podrobná pasportizace (platnost maximálně 1 rok),
− RDS – opětná pasportizace nebo zpřesnění stavebně-technického průzkumu dle výsledků GTM,
− DSPS – repasportizace objektů (po skončení výstavby díla).

Inventarizace objektů
Rozumí se základní soupis objektů, který obsahuje zejména evidenční údaje a základní technickou charakteristiku
stavby (počet podlaží, konstrukční uspořádání, stavební materiály hlavních konstrukčních prvků, rok stavby, datum
kolaudace). Obdobné údaje se zjistí u inženýrských sítí a vodohospodářských objektů (prameny, studny, jímací
objekty). Součástí je základní fotodokumentace.

Stavebně-technický průzkum (STP)
Jedná se o podrobné zjištění konstrukčního uspořádání, použitých stavebních materiálů, opotřebení objektu,
a to zpravidla na základě archivní dokumentace a jejího ověření na místě. V případě, že není k dispozici archivní
dokumentace, vypracuje se zjednodušená dokumentace stávajícího stavu. Výsledkem STP je statické zhodnocení
objektu a přesné stanovení deformační a seizmické odolnosti objektu. Pro vybrané objekty, ve kterých bylo zjištěno,
že nelze vyloučit vznik nepřípustných škod na objektu při tunelování bez předchozího zajištění, se zpracuje
dokumentace zajištění objektu. Pro přístup do stavebního archivu úřadu musí mít zpracovatel povolení majitele
objektu.

Podrobná pasportizace
Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné i trvalé objekty a nemovitosti, které mohou být nepříznivě
ovlivněny či poškozeny stavební činností. Jedná se zejména o:
− povrchové stavby a nemovitosti všeho druhu,
− podzemní stavby a jiné objekty všeho druhu,
− inženýrské sítě všeho druhu na povrchu i v podzemí,
− vodohospodářské objekty – prameny, studny a jiné jímací objekty pitné i užitkové vody,
− případně jiné objekty (citlivé výrobní provozy, nemocnice, laboratoře, vodojemy, bazény aj.).
Podkladem pro zpracování podrobné pasportizace objektů je příslušná část DUSP, DUSP−DI, DSP (ZDS), ve které
jsou dokumenty:
− stavebně-technický průzkum,
− stanovení zóny ovlivnění a sledování,
− inventarizace objektů v zóně ovlivnění,
− stanovení odolnosti objektů v zóně ovlivnění,
− technické opatření k zajištění bezpečnosti ohrožených objektů,
− stanovení velikostí indukovaných účinků.
Podrobná pasportizace technického stavu všech objektů v zóně ovlivnění se pořídí bezprostředně před stavbou,
případně se ověří opětně těsně před zahájením stavby, zda nedošlo k změnám. Jedná se o prokazatelné podrobné
zjištění a zdokladování technického stavu objektů existujícího před zahájením stavby. Pasportizace obsahuje zejména
úplný podrobný soupis všech poškození, nedostatků a závad na exteriéru i interiéru stavby (deformace, trhliny,
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praskliny ve zdivu, omítce i malbě, poškozená či opadaná omítka, vlhkost zdiva, závady v otvírání oken a dveří aj.).
Vždy obsahuje textovou (nebo tabulkovou) dokumentaci a dokumentaci grafickou (náčrty, fotografická dokumentace,
případně videozáznam). Pasportizace také obsahuje zpřesněné údaje o stavbě (charakter, konstrukční uspořádání,
stavební provedení, použité stavební materiály) oproti údajům v inventarizaci.
Pasportizace technického stavu se zpracuje s nejmenším možným časovým předstihem před vlastní stavbou,
resp. před průchodem tunelového díla kolem objektu. Pokud vznikne větší časový rozdíl mezi dobou pasportizace
a vlastní stavbou tunelu, pak je třeba pasportizaci aktualizovat a doplnit. Nezbytnou součástí pasportizace je její
potvrzení a odsouhlasení vlastníkem objektu nebo jím pověřeným zástupcem. V případě, že to není možné (vlastník
odmítá odsouhlasit či není dosažitelný), je nutno prokazatelnost zajistit ve spolupráci s orgánem, který stavbu povolil,
tj. příslušným stavebním úřadem.
Podrobná pasportizace technického stavu se použije:
− jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod na objektu,
− jako podklad pro monitorování případných změn technického stavu vlivem indukovaných účinků tunelování
(součást GTM),
− jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stanovení druhu, počtu a umístění monitorovacích prvků
pro sledování deformací objektu,
− jako podklad pro upřesnění povolené hodnoty poklesů, seizmického zatížení dotčených objektů a dovolené
hodnoty posunu stavebních objektů a jejich částí (zajistí projektant) podle aktuálních výsledků a podmínek
GTM,
− z důvodů objektivity se jedno pare podrobné pasportizace uloží po dobu stavby tunelu u notáře nebo jiné
nezávislé organizace.

Repasportizace objektů
Po skončení výstavby a odezdění indukovaných účinků se provede podrobná repasportizace objektů stejným
způsobem jako podrobná pasportizace. Součástí je srovnání s původní pasportizací, které je podkladem pro řešení
odškodnění, jež provede nezávislý soudní znalec.

Protokoly
Protokoly, které se zpracovávají při pasportizaci objektů, jsou uvedeny v Části IV této směrnice:
− protokol o inventarizaci objektu v zóně ovlivnění,
− protokol o stavebně-technickém průzkumu objektu v zóně ovlivnění,
− protokol o pasportizaci objektu v zóně ovlivnění.

9.7.3 Požárně bezpečnostní řešení, dokumentace požární ochrany a bezpečnostní dokumentace
stavby
Níže uvedené dokumentace v této kapitole jsou závaznými podklady pro zpracování příslušného stupně projektové
dokumentace. Celková koncepce technického řešení navržená v příslušném stupni projektové dokumentace musí být
v souladu s těmito podklady.
9.7.3.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ)
Požárně bezpečnostní řešení a dokumentace požární ochrany se zpracovává v souladu se zněním vyhlášky
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci).
Obsah dokumentace:
Dokumentace pro územní řízení
1) Koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby dle § 41 odst. 1, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,
v návaznosti na ustanovení § 2 a přílohy č. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
staveb.
Požárně bezpečnostní řešení bude obsahovat:
a) návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby,
b) řešení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství
požární vody, případně jiné hasební látky,
c) předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně náhradních
zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,
d) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky požární
ochrany.
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2) Výkresy ve stavebnictví – základní výkresy požární bezpečnosti staveb: umístění stavby s vymezením
předpokládaných odstupových vzdáleností, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdových komunikací,
nástupních ploch pro požární techniku, připojení k sítím technického vybavení.

Dokumentace pro stavební povolení
1) Na základě podmínek územního rozhodnutí dopracování požárně bezpečnostního řešení stavby dle § 41 odst. 2,
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v návaznosti na ustanovení § 3 a § 14, přílohy č. 1 až přílohy č. 4,
vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby může být i odlišný postup, který stanoví česká technická norma
nebo jiný dokument upravující podmínky požární ochrany dle ustanovení § 99, zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně. Požárně bezpečnostní řešení tunelové stavby bude obsahovat:
a) seznam použitých podkladů pro zpracování,
b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, popisu zhodnocení technologie a provozu, umístění
stavby ve vztahu k okolní zástavbě,
c) rozdělení stavby do požárních úseků,
d) stanovení požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti,
e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,
f) zhodnocení navržených stavebních hmot,
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, stanovení druhů a únikových cest,
h) stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
i) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnějších odběrných míst,
j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících
hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární
techniku,
k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků
požární ochrany nebo požární techniky,
l) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická
zařízení, vytápění apod.) z hlediska požární bezpečnosti,
m) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti
stavebních hmot,
n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení
podmínek a návrh způsobu jejich umístění do stavby,
o) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek včetně vyhodnocení nutnosti
označení míst, na kterých se nacházejí věcné prostředky.
2) Samostatné zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, dle § 41 odst. 2, písm. n) vyhlášky
č. 246/2001 Sb.
Návrh bude obsahovat:
a) způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů,
popřípadě vzájemných vazeb,
b) vymezení chráněných prostor,
c) určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení
včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,
d) stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídicích, ovládacích,
informačních, signalizačních a jisticích prvků, trasu, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších
vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.,
e) výpočtovou část,
f) stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace.
3) Výkresy ve stavebnictví – výkresy požární bezpečnosti staveb se zpracují v souladu s ČSN 01 3495.
Výkresy vždy obsahují:
a) grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární odolnosti,
b) požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů,
c) vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet unikajících osob
a počty osob unikajících jednotlivými směry,
d) schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními,
e) zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrná místa),
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f)

umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické
energie,
g) způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek,
h) vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových komunikací,
nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest.
9.7.3.2 Dokumentace požární ochrany
Dokumentace požární ochrany v rozsahu § 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb., v návaznosti na ustanovení § 30, vyhlášky
č. 23/2008 Sb.
Obsah dokumentace:
Dokumentace pro územní řízení
1) Koncepce operativně-taktické studie vypracovaná dle Metodického návodu Ministerstva vnitra k vypracování
dokumentace zdolávání požáru (Ing. Hanuška, Praha 1996).
Dokumentace pro stavební povolení
1) Na základě podmínek územního rozhodnutí dopracování operativně-taktické studie vypracované
dle Metodického návodu k vypracování dokumentace zdolávání požáru (Ing. Hanuška, Praha 1996).
Zkušební a navazující provoz (nutno zpracovat před uvedením do provozu):
1) Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním
nebezpečím,
2) Posouzení požárního nebezpečí,
3) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
4) Požární řád,
5) Požární poplachové směrnice,
6) Požární evakuační řád,
7) Dokumentace zdolávání požáru,
8) Řád ohlašovny požáru,
9) Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek
a preventistů požární ochrany,
10) Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek
a preventistů požární ochrany,
11) Požární kniha,
12) Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky.
9.7.3.3 Bezpečnostní dokumentace
Stanovuje bezpečnostní požadavky na tunely delší než 500 m. Jedná se o soubor preventivních a bezpečnostních
opatření potřebných k zajištění bezpečnosti uživatelů tunelů s ohledem na oblast působnosti složek IZS.
Obsah dokumentace:
Dokumentace pro územní řízení
1) Popis plánované stavby a příjezdu k ní včetně plánů nezbytných k pochopení projektu stavby a předpokládané
organizace provozu.
2) Analýza rizik – základní zhodnocení havarijních scénářů v tunelu na základě odhadované intenzity dopravy.
Dokumentace pro stavební povolení
1) Zpřesnění popisu stavby dle podmínek územního rozhodnutí.
2) Zvláštní hodnocení rizikových situací, zejména nejsložitější varianty takové situace, popisující možné
mimořádné události, které jednoznačně ovlivňují bezpečnost uživatelů komunikací v tunelech, ke kterým může
dojít během provozování tunelu, a povahu a rozsah jejich možných následků; zvláštní hodnocení určuje
a odůvodňuje opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku mimořádných událostí a jejich následků.
3) Stanovení intervalů pravidelných bezpečnostních prohlídek tunelu, které nejsou delší než 6 let.
4) Odborné stanovisko k celkové bezpečnosti tunelu zpracované autorizovaným inženýrem, kterému byla udělena
autorizace pro obory dopravní stavby a požární bezpečnosti staveb.

9.7.4

Realizační dokumentace stavby

9.7.4.1 Úvod
Realizační dokumentace stavby (RDS), včetně změn oproti ZDS, je dokumentace zhotovitele díla, která slouží
k řádnému provedení díla v rozsahu zadávací dokumentace stavby a případných změn uvedených v dopise o přijetí
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nabídky. Současně slouží objednateli ke kontrole prací při realizaci stavebního díla. Její cena je zahrnuta
v jednotkových cenách nabídky každého objektu. Realizační dokumentace tunelových staveb se zásadně zpracovává
pro všechny stavební objekty, podobjekty a provozní soubory.
Jejich předmětem je také dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě
tunelových staveb podle souhrnu smluvních dohod, které si vyžádá objednatel stavby ve smyslu akceptované nabídky
zhotovitele stavby.
Požaduje se, aby zhotovitel provedl komplexní geometrické a statické výpočty jak hlavních, tak i pomocných
konstrukcí. Jsou dokladovány v omezeném počtu pare 3 kusů a jsou také k dispozici správci stavby.
V technické zprávě je uveden přehled provedených výpočtů a konstatování o ověření rozhodujících dimenzí a průřezů
včetně základních údajů pro řádné vedení a vyhodnocení GTM (hodnoty deformace výrubu, sedání, napětí apod.).
Zhotovitel vypracuje havarijní plán na řešení mimořádných událostí dle báňských předpisů.
RDS stavební části se zpracovává dle pravidel observační metody. Současně jsou připravena projektově účinná
opatření při překročení stanovených mezí či při nepřijatelných trendech. RDS potvrdí nebo upřesní základní kritéria
varovných stavů pro jednotlivá měření realizovaná v rámci GTM.
Zhotovitel stavby obvykle smluvně upřesňuje rozsah RDS dle svých požadavků a technologických možností
výstavby. RDS je součástí dodávky stavebního díla.
Výpočtová část RDS musí obsahovat statické, deformační a stabilitní výpočty všech konstrukcí včetně portálových
konstrukcí.
Projektová dokumentace musí splňovat požadavky báňských předpisů, zejména vyhlášku č. 55/1996 Sb.
Nezbytnou součástí je dokladová část, která musí obsahovat zápisy z technických rad, z projednání konceptů
a schválení RDS za účasti objednatele stavby, správce stavby, zhotovitele stavby a případně expertů. Musí obsahovat
prohlášení zhotovitele projektu o splnění podmínek uvedených v ZTKP, TKP, TP a příslušných ČSN. Veškeré změny
vůči ZDS musí být řádně dokladovány dle platných předpisů objednatele.
Zhotovitel stavby předkládá RDS objednateli (správci stavby) k odsouhlasení.
9.7.4.2 Výchozí podklady pro zpracování RDS
a) dopis o přijetí nabídky,
b) ZDS, ZTKP, doprovodné dokumenty,
c) schválené „Zásady provozní dokumentace tunelu“, bezpečnostní dokumentace,
d) společné povolení nebo stavební povolení včetně všech podmínek.
9.7.4.3 Základní požadavky pro návrh
a) zachovat koordinaci se sousedními objekty, případně s objekty funkčně souvisejícími,
b) dodržet základní číslování stavebních objektů, provozních souborů a položek soupisu prací podle přijaté
nabídky,
c) staničení objektů, rozsah záborů dle DUSP nebo DUSP-DI nebo DSP,
d) optimalizovat technické řešení na základě výsledků GTM a skutečně zastižených
geotechnických/inženýrskogeologických podmínek,
e) pokud vznikne požadavek na změnu oproti ZDS, musí zhotovitel tyto změny zdůvodnit a nechat dopředu
schválit objednatelem,
f) zhotovitel RDS úzce spolupracuje s dodavateli SO a PS, s projektantem, generálním dodavatelem
stavby, odpovědným řešitelem GTM a s koordinačním týmem stavby.
9.7.4.4 Obsah RDS tunelových staveb
a) Textová část
aa) základní údaje o tunelu, použité podklady,
ab) použité technické normy a předpisy,
ac) popis geologických poměrů včetně zatřídění do technologických tříd výrubu,
ad) popis technického řešení,
ae) technologie výstavby,
af) GTM – varovné a limitní stavy,
ag) bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
ah) navazující objekty a inženýrské sítě,
ai) prohlášení o koordinaci souvisejících objektů a provozních souborů,
aj) prohlášení o splnění zadávacích podmínek, TKP, ZTKP, TP, ZDS, OP,
ak) zpracování připomínek ke konceptu RDS,
al) doklady, zápisy, zápis ze závěrečného projednání připomínek.
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Nedílnou součástí TZ musí být „Zápis o koordinaci souvisejících objektů“ mezi jednotlivými
zpracovateli RDS souvisejících objektů.
b) Výkresová část
Je provedena v podrobnostech nutných pro jednoznačné provedení díla, včetně všech pomocných
konstrukcí, zabudovaných výrobků a použití speciálních hmot.
Obsahuje:
ba) koordinační situaci M 1 : 500,
bb) vzorové příčné řezy M 1 : 50,
bc) vytyčovací výkres M 1 : 500,
bd) podélný profil včetně technologických tříd výrubu M 1 : 500/500
be) přehledné řezy s geologií M 1 : 200,
bf) geometrie primárního ostění pro jednotlivé technologické třídy výrubu včetně tolerancí a nadvýšení,
bg) postup výstavby,
bh) výkresy příhradových výztužných oblouků,
bi) podrobné výkresy konstrukcí ostění všech tunelových podobjektů včetně izolace,
bj) detaily kabelových a jiných rozvodů,
bk) detaily odvodnění, požárních nádrží,
bl) detaily vozovky včetně podkladních vrstev a výplně spodní klenby tunelu.
9.7.4.5 Obsah RDS – technologická část
− technická zpráva (tabulky strojů a zařízení, signálů),
− podrobná výkresová dokumentace (jednopólová, liniová schémata, schémata ovládání a bloková
schémata, schéma vnějších spojů včetně napájení a přesného požadavku na dimenzi jističe, kabelové
plány, výkresy rozmístění přístrojů v rozvaděčích a na ovládacích panelech či na dveřích rozvaděčů),
− specifikace materiálu a kabelové seznamy v dohodnutém jednotném programu a formátu (např.
v Excelu) včetně průměrů jednotlivých kabelů a hmotnosti na jednotku,
− definitivní požadavky na stavební připravenost (prostorové obsazení, nároky na větrání a chlazení,
přístupové cesty pro dodání strojů a zařízení na místo montáže),
− vedení kabelových tras včetně definitivního požadavku na obsazení chrániček,
− požadavky na návazné provozní soubory, zejména na řídicí systém, napájení (energetická bilance
i jednotlivých PS),
− výměna signálů mezi jednotlivými PS s vazbou na řídicí systém,
− požadavky na řídicí systém od jednotlivých zpracovatelů provozních souborů, přesný jednoznačný popis
funkce zařízení, požadavek na signály a výpis informací, které se mají zobrazit prostřednictvím řídicího
systému,
− podklady pro zpracování Provozní dokumentace, příspěvky do provozní dokumentace, návody
a technická data jednotlivých zařízení, manuály a veškeré certifikáty, prohlášení o shodě a další
dokumenty. Projekt bude obsahovat i požadavky na údržbu, termíny pravidelných prohlídek, revizí
a výměny zařízení během životnosti stavby,
− dokladová část související s jednotlivými PS, včetně zdůvodnění rozdílů vůči ZDS.
9.7.4.6 Koordinační dokumentace
Je zpracována na základě ZDS a upřesněná na základě zpracování RDS stavební a technologické části. Stává
se součástí Provozní a Správní dokumentace.
Obsahuje především tyto části:
− koordinační výkres stavební a technologické části celého tunelu včetně přilehlých úseků komunikace
(od křižovatky ke křižovatce),
− obsazení jednotlivých kabelových tras (kabelová kniha),
− vedení chrániček v ostění, chodníku, kabelovodech i příportálových úsecích,
− koordinační výkres PTO a kolektorů, popřípadě kabelových komor a kabelovodů pod chodníky i vně
tunelu, závěsné konstrukce pro kabely,
− koordinační výkresy obou příportálových částí,
− podklad pro programátory – systémová softwarová analýza,
− podklady pro externí dodavatele (např. pro mobilní operátory),
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−
−

výkresy obsazení chrániček v kabelovodech a v tunelové klenbě – čísla kabelů dle RDS,
definitivní koordinační řez s ohledem na průjezdný profil.

9.7.4.7 Specifické požadavky na jednotlivé RDS PS
− osvětlení tunelu
− projekt osvětlení včetně výpočtu intenzity osvětlení pro maximální rychlost v tunelu,
− ocelové konstrukce pro zavěšení světel,
− vzduchotechnika
− stanovení limitních hodnot, které mají vliv na okolní životní prostředí,
− ocelové konstrukce pro uchycení ventilátorů,
− rádiové spojení – měření signálu na předpokládaném místě budoucího stožáru pro umístění antén
(základní podklad pro RDS PS) se provede těsně před výrobou a montáží daného provozního celku.
9.7.4.8 Dokumentace k RDS
Dokumentace musí být v rozpracování řádně projednána a schválena objednatelem. Celkové náklady na zkušební
provoz tvoří projekt, realizace a vyhodnocení zkušebního provozu.
Příklad dokumentace:
I/RDS
Softwarová analýza řídicího systému
Je zpracována ve smyslu TP 98, TP 154 a dalších navazujících předpisů a norem pro stavbu
a provoz tunelových staveb. Detailně popisuje všechny dopravní a provozní stavy.
II/RDS

Plán komplexních zkoušek
Podrobný soupis a plán zkoušek, včetně formulářů souvisejících s kontrolními zkouškami
jednotlivých provozních souborů. Protokoly jsou zpracovány pro jednotlivé stavy (povely)
řídicího systému. Dopravní část je zpracována dle dopravních stavů.

III/RDS

Provozní a Správní dokumentace tunelu:
Tvoří soubor všeobecně platných základních dokumentů, které upravují organizaci, vztahy
a činnosti v rámci provozování tunelu. Rozsah dokumentace je dán TP 154 Provoz, správa
a údržba tunelů pozemních komunikací. Součásti PDT, části dokumentace stavby rozhodujících
uzlů, koordinační výkresy skutečného provedení stavby, zejména vedení chrániček a kabelů
(kabelová kniha) ve vlastním tunelu, na portálech, v PTO (dle jednotlivých úrovní). V PTO je
zakresleno skutečné seřazení polí rozvaděčů. Dokumentace musí být v rozpracování řádně
projednána a schválena objednatelem. Upravuje se na základě výsledků 1. hlavní prohlídky.

IV/RDS

Dokumentace požární ochrany tunelu
Požárně bezpečnostní řešení stavby musí být zpracováno v rozsahu vyhlášky č. 246/2001 Sb.,
§ 41 odst. 2 a 3. Dokumentace zdolávání požáru musí být řádně projednána a odsouhlasena
příslušným HZS kraje, a to před zprovozněním stavby. Tuto dokumentaci zpracovává odborně
způsobilá osoba dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb.

V/RDS

Provozní řád akumulačních nádrží
Provozní řád řeší provozování akumulačních nádrží čisté požární vody a znečištěné vody
z požárního zásahu z povrchu vozovky. Provozováním se rozumějí revize, kontroly, vyčištění
nádrží včetně odvozu usazenin a likvidace znečištěné vody odbornou firmou. Součástí je také
popis a kontrola technologického vybavení nádrží. Provozní řád je zpracován v návaznosti
na Provozní dokumentaci tunelu a musí být schválen objednatelem.

VI/RDS

Provozní řád vodního zdroje
Součástí stavby tunelu je zpravidla vodní zdroj (studně, vodovodní přípojka) pro zásobování
akumulační nádrže a PTO užitkovou vodou. Tento provozní řád řeší provoz (čerpání) ze studně,
odebírání vody z vodovodní přípojky, čištění a revize zdroje vody tak, aby nedošlo k jeho
poškození. Provozní řád je zpracován v návaznosti na Provozní dokumentaci tunelu a musí být
schválen objednatelem.
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VII/RDS

Taktické cvičení složek IZS
Projekt řeší samostatně činnosti, které musí zajistit zhotovitel díla při realizaci taktického cvičení.
Cílem taktického cvičení je vyzkoušet technologická a bezpečnostní zařízení a nacvičit
vzájemnou spolupráci jednotek IZS při řešení mimořádné události v dálničním tunelu. Jednou
z činností je také procvičit evakuaci tunelu a záchranu zraněných osob. Projekt řeší vstupní
podmínky pro zajištění cvičení, námět a průběh cvičení, etapy a způsob provedení cvičení,
časovou osu průběhu cvičení, plán spojení, bezpečnostní opatření. Projektant úzce spolupracuje
s řídícím cvičení, příslušníkem HZS příslušného kraje.
Závěry a doporučení vyplývající z taktického cvičení složek IZS budou zapracovány do protokolu
z nejbližší hlavní prohlídky tunelu ve smyslu TP 154. Provedení taktického cvičení složek IZS je
nutnou podmínkou pro uvedení tunelu do provozu.

VIII/RDS

Projekt zkušebního provozu
Základním cílem zkušebního provozu je komplexní prověření činnosti technologického vybavení
tunelu, prověření odborných znalostí operátorů a dispečerů a dopracování Provozní dokumentace
tunelu dle zkušeností z vlastního provozu. Na závěr zkušebního provozu proběhne vyhodnocení
včetně 2. hlavní prohlídky tunelu.
Projekt obsahuje zejména:
− organizaci a řízení zkušebního provozu,
− seznam krizových situací, které budou cvičeny,
− dodatečné požadavky PČR a HZS plynoucí ze závěrečných místních šetření a jednání,
− stanovení úkolů a způsobu jejich vyhodnocování pro budoucího provozovatele
i případně řídicí složky zkušebního provozu.
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Příloha č. 6 – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ A PRO VÝKON MAJETKOPRÁVNÍ
PŘÍPRAVY STAVEB PK
1

Všeobecné požadavky

1.1
Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborně
kvalifikovaná osoba a chránit v maximální míře oprávněné zájmy objednatele.
1.2
Zhotovitel je v rámci výkonu inženýrské anebo majetkoprávní činnosti povinen postupovat tak, aby byly
dodrženy veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů, technických norem, technických předpisů, interních
předpisů objednatele a dalších zákonných ustanovení vztahujících se ke stavbám pozemních komunikací.
Nelze-li tato ustanovení z jakýchkoliv důvodů dodržet, je zhotovitel povinen na zjištěné odchylky od příslušných
ustanovení zadavatele/objednatele upozornit prokazatelným způsobem a projednat se zadavatelem/objednatelem další
postup. Z jednání je zhotovitel dokumentace povinen pořídit zápis nebo záznam v souladu s čl. 12 přílohy č. 4 této
směrnice.
1.3
Zhotovitel dokumentace je povinen dbát pokynů zadavatele/objednatele a v rámci výrobních výborů,
koordinačních porad, kontrolních dní nebo jiných jednání je zhotovitel dokumentace povinen vyskytující se problémy
nebo nejasnosti průběžně konzultovat a řešit se zadavatelem/objednatelem.
1.4
Vstupní jednání se zadavatelem/objednatelem, na kterém budou dohodnuta pravidla vzájemné spolupráce
(konání výrobních výborů/kontrolních dnů IČ a MČ, vzájemná komunikace, pravomoci, odpovědnost apod.),
je zhotovitel povinen svolat ve lhůtě uvedené ve smluvních dokumentech.
1.5
Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně
formou svolání „výrobních výborů“. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním
výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena
i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem.
Zhotovitel vyhotoví, v souladu s čl. 12 přílohy č. 4 této směrnice, zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru,
který bude součástí dokumentace.
Během výkonu inženýrské anebo majetkoprávní činnosti budou zhotovitelem dokumentace svolávány výrobní výbory
v periodě nebo termínech uvedených ve smluvních dokumentech. Projednání organizuje, řídí a dokumentuje
zhotovitel (osoba pověřená výkonem inženýrské anebo majetkoprávní činnosti).
1.6
Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání
s dotčenými orgány, vlastníky, provozovateli, správci dopravní a technické infrastruktury, fyzickými a právnickými
osobami a ostatními účastníky předmětných řízení.
V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou při nich být dotčeny zájmy objednatele, vyzve
zhotovitel objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel na jednání nemůže
dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si doplňující zmocnění k jednání,
dodatečné pokyny k průběhu jednání a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání.
1.7
Při výkonu majetkoprávní přípravy je nutno věnovat zvláštní pozornost a zvýšené úsilí přípravě podkladů
k vyvlastňovacím řízením s cílem zajistit maximální zkrácení veškerých souvisejících procesů.
1.8
Doklady a stanoviska zajištěné při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli
protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy o dílo, případně na vyžádání objednatele průběžně a bez zbytečného
odkladu od jejich zajištění, pokud je důvodně nepotřebuje pro plnění předmětu smlouvy.
1.9
Doklady, rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, aj. (dále jen „doklady“) zhotovitel předá objednateli v listinné
podobě ve formě originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. Zároveň zhotovitel předá
objednateli v elektronické podobě na nosiči dat kopie (ve formátu *.pdf) těchto originálů či úředně ověřených kopií
dokladů.
1.10
U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým podpisem
a doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit vyhotovení ověřené kopie
v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené
ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá objednateli vždy
v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě
na nosiči dat naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek.
1.11
Součástí dokumentace přikládané k žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení ve smyslu čl. 2.4,
3.2, 4.2, 5.4, 6.4, 7.4 a 8.4 této přílohy bude vždy jedno vyhotovení čistopisu digitální verze dokumentace v uzavřeném
formátu (*.pdf) na DVD/CD (digitální paré pro stavební úřad).
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2

Výkon inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí

2.1
IČ k ÚR zahrnuje veškeré úkony nutné pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, vyjma
těch, které souvisí s majetkoprávní přípravou.
2.2

IČ k ÚR musí zahrnovat alespoň:
− projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány,
− formulace a podání žádostí s cílem vydání stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (včetně doložky právní
moci), souhlasů a výjimek potřebných k vydání rozhodnutí o umístění stavby, a to v souladu s platnými
právními předpisy,
− kompletace a doplnění podkladů, rozhodnutí, vyjádření, stanovisek aj.,
− sestavení úplné a bezvadné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně veškerých
předepsaných příloh (viz bod č. 2.4) a její podání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu včetně
zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení,
− účast na jednáních a místních šetřeních vyvolaných projednáváním stavby apod.

2.3
Výkon IČ k ÚR je možné provádět pouze na podkladě zpracované projektové dokumentace DUR
odsouhlasené objednatelem.
2.4
Náležitosti žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby stanovuje vyhláška č. 503/2006 Sb. Žádost
se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanovuje příloha č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti o vydání
rozhodnutí o umístění stavby žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti a podle druhu stavby
dokumentaci dle příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb.

3

Výkon inženýrské činnosti k zajištění územního souhlasu

3.1
IČ k zajištění územního souhlasu zahrnuje veškeré úkony nutné pro podání oznámení záměru, vyjma těch,
které souvisejí s majetkoprávní přípravou.
3.2
Náležitosti oznámení záměru stanovuje § 96 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb.

4

Výkon inženýrské činnosti k zajištění společného územního souhlasu a souhlasu
s provedením ohlášeného stavebního záměru

4.1
IČ k zajištění územního souhlasu zahrnuje veškeré úkony nutné pro podání společného oznámení záměru
(územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru) vyjma těch, které souvisejí
s majetkoprávní přípravou.
4.2
Náležitosti společného oznámení záměru stanovuje § 96a zákona č. 183/2006 Sb., resp. stanovují § 96 odst. 4
a § 105 zákona č. 183/2006 Sb. a § 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb.

5

Výkon inženýrské činnosti k zajištění společného povolení

5.1
IČ k zajištění společného povolení zahrnuje veškeré úkony nutné pro podání žádosti o vydání společného
povolení stavby vyjma těch, které souvisejí s majetkoprávní přípravou.
5.2

IČ k zajištění společného povolení musí zahrnovat alespoň:
− projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány,
− formulace a podání žádostí s cílem vydání stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (včetně doložky nabytí
právní moci), souhlasů a výjimek potřebných k vydání společného povolení, a to v souladu s platnými
právními předpisy,
− kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek,
− sestavení úplné a bezvadné žádosti o vydání společného povolení, včetně veškerých předepsaných příloh
(viz bod č. 5.4) a její podání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších
podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci společného řízení,
− účast na jednáních a místních šetřeních vyvolaných projednáním stavby apod.

5.3
Výkon IČ k zajištění společného povolení je možné provádět pouze na podkladě zpracované, objednatelem
odsouhlasené projektové dokumentace DUSP.
5.4
Náležitosti žádosti o vydání společného povolení stanovuje vyhláška č. 503/2006 Sb. Žádost se podává
na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanovuje příloha č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti o vydání
společného povolení žadatel připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 6 uvedené vyhlášky.
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6

Výkon inženýrské činnosti k zajištění společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

6.1
IČ k zajištění společného povolení stavby dopravní infrastruktury zahrnuje veškeré úkony nutné pro podání
žádosti o vydání společného povolení stavby dopravní infrastruktury vyjma těch, které souvisejí s majetkoprávní
přípravou.
6.2

IČ k zajištění společného povolení stavby dopravní infrastruktury musí zahrnovat alespoň:
− projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány,
− formulace a podání žádostí s cílem vydání stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (včetně doložky nabytí
právní moci), souhlasů a výjimek potřebných k vydání společného povolení, a to v souladu s platnými
právními předpisy,
− kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek,
− sestavení úplné a bezvadné žádosti o vydání společného povolení, včetně veškerých předepsaných příloh
(viz bod č. 6.4) a její podání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších
podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci společného řízení,
− účast na jednáních a místních šetřeních vyvolaných projednáním stavby apod.

6.3
Výkon IČ k zajištění společného povolení stavby dopravní infrastruktury je možné provádět pouze
na podkladě zpracované, objednatelem odsouhlasené projektové dokumentace DUSP−DI.
6.4
Náležitosti žádosti o vydání společného povolení stavby dopravní infrastruktury stanovuje vyhláška
č. 503/2006 Sb. Žádost se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanovuje příloha č. 6 vyhlášky
č. 503/2006 Sb. K žádosti o vydání společného povolení žadatel připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 6 uvedené
vyhlášky.

7

Výkon inženýrské činnosti k zajištění ohlášení stavby

7.1
IČ k ohlášení stavby zahrnuje veškeré úkony nutné pro zajištění ohlášení celé stavby vyjma těch, které
souvisejí s majetkoprávní přípravou.
7.2.
IČ k ohlášení stavby musí zahrnovat alespoň:
− projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci, dotčenými orgány a vlastníky ve smyslu
ustanovení § 105 zákona č. 183/2006 Sb.,
− formulace a podání žádostí s cílem vydání stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (včetně doložky nabytí
právní moci), souhlasů a výjimek potřebných k vydání stavebního povolení, a to v souladu s platnými
právními předpisy,
− kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek,
− sestavení úplné a bezvadné žádosti o ohlášení stavby, včetně veškerých předepsaných příloh (viz bod
č. 7.4) a její podání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů
dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení,
− účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby apod.,
− zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele,
− průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele,
− zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ plynoucích z předmětu smlouvy,
− zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních dokumentů IČ,
− technická pomoc objednateli při získání ohlášení stavby.
7.3
Výkon IČ k ohlášení stavby je možné provádět pouze na podkladě zpracované, objednatelem odsouhlasené
projektové dokumentace DOS.
7.4
Náležitosti žádosti o ohlášení stavby stanovuje vyhláška č. 503/2006 Sb. Žádost se podává na formuláři,
jehož obsahové náležitosti stanovuje příloha č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění
stavby žadatel připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 8 uvedené vyhlášky.

8

Výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebního povolení

8.1
IČ k SP zahrnuje veškeré úkony nutné pro podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení celé
stavby vyjma těch, které souvisejí s majetkoprávní přípravou.
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8.2

IČ k SP musí zahrnovat alespoň:
− projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány,
− formulace a podání žádostí s cílem vydání stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (včetně doložky nabytí
právní moci), souhlasů a výjimek potřebných k vydání stavebního povolení, a to v souladu s platnými
právními předpisy,
− kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek,
− sestavení úplné a bezvadné žádosti o vydání stavebního povolení, včetně veškerých předepsaných příloh
(viz bod č. 8.4) a její podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů
dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení,
− účast na jednáních a místních šetřeních vyvolaných projednáním stavby apod.,
− zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele,
− osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele,
− zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy,
− zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních dokumentů IČ,
− technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP.

8.3
Výkon IČ k SP je možné provádět pouze na podkladě zpracované, objednatelem odsouhlasené projektové
dokumentace DSP.
8.4
Náležitosti žádosti o vydání stavebního povolení stanovuje vyhláška č. 503/2006 Sb. Žádost se podává
na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanovuje příloha č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti o vydání rozhodnutí
o umístění stavby žadatel připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 uvedené vyhlášky.

9

Oznámení o provedení údržby

9.1
IČ k zajištění oznámení o provedení údržby zahrnuje veškeré úkony nutné pro zajištění oznámení v souladu
s ustanovením § 103 a § 105 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., vyjma těch, které souvisejí s majetkoprávní přípravou.

10

Výkon majetkoprávní přípravy (dále jen „MPP“)

10.1
MPP zahrnuje úkony nezbytné k zajištění majetkoprávního vypořádání celé stavby v rozsahu dle smlouvy.
Majetkoprávní přípravou dle této definice nejsou právní služby ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, které mohou být poskytovány pouze advokátem (např. zastupování zadavatele před soudy apod.).
10.2

Zařazení staveb z hlediska MPP a požadavky na realizaci:
A.
Veřejně prospěšné stavby podléhající režimu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury, tj. stavby vymezené v platné politice územního rozvoje, a/nebo
jsou stavbou vymezenou v územně plánovací dokumentaci
Majetkoprávní příprava veřejně prospěšných staveb, resp. staveb dle ustanovení § 1 odst. 2 písm. c) a d)
zákona č. 416/2009 Sb. bude prováděna výhradně v režimu zákona č. 416/2009 Sb., s výjimkami uvedenými
v zákonu. Pokud nebudou splněny podmínky pro použití zákona č. 416/2009 Sb., bude postupováno
dle obecných právních předpisů v rozsahu a za podmínek stanovených v tomto článku pod bodem B.
Zhotovitel zmocněný k provádění majetkoprávní přípravy zajistí stanovisko příslušného úřadu, které potvrdí
splnění podmínek použití zákona č. 416/2009 Sb., konkrétně § 1 odst. 2, anebo splnění podmínek použití
obecných právních předpisů.
V rámci majetkoprávní přípravy budou externím subjektem zmocněným k provádění inženýrské činnosti
a majetkoprávní přípravy obvykle prováděny následující činnosti, které budou součástí požadavků
na externího zhotovitele zajišťujícího inženýrskou činnost pro stavební povolení:
− obstarání všech potřebných úplných výpisů z katastru nemovitostí,
− dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků a řešení těchto případů, mimo jiné
v odůvodněných situacích též s pomocí § 5 odst. 5 písm. a) zákona o vyvlastnění,
− sestavení návrhů všech typů smluv podle předem schválených vzorů, zejména smlouvy typu: kupní
smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti), nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce
apod.,
− jednání s vlastníky pozemků – fyzickými a právnickými osobami a jejich oprávněnými, resp.
zmocněnými zástupci,
− zjištění informace od vlastníků k zatížení pozemků nájmy, služebnosti a pachty nezapsanými v katastru
nemovitostí včetně případného zajištění příslušných znění smluv a dohod,
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−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−

technická pomoc při projednání dědictví , a to rovněž v případě dodatečného řízení o dědictví, odstranění
omezení v nakládání (dispozici) s nemovitostmi - typicky zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění
duplicitních zápisů vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy, popř. vkladu do KN,
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů a souvisejících
dokumentů do KN a povolení jejich vkladu do KN,
sestavení a podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.),
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách technické a dopravní infrastruktury aj. dle závazných,
příp. předem schválených vzorových smluvních dokumentů, resp. zajištění souhlasu vlastníka dopravní
nebo technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 2 odst. 8 zákona č. 416/2009 Sb. v závislosti na
pokynu objednatele.
podávání návrhů na vklad kompletních (úplných) smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) do KN,
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí stavebních objektů budoucími nabyvateli (obce, kraje,
povodí apod.) dle schváleného smluvního vzoru,
zajištění podkladů pro vypracování a podání žádostí na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím
a omezením vlastnického práva, zejména mapových podkladů, geometrických plánů, znaleckých
posudků atd.,
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a zajištění souhlasu
vlastníků pozemků s odnětím ze ZPF, PUPFL, pokud to platná legislativa vyžaduje,
kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů a dokladů,
kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení úplné a bezvadné žádosti o vydání
rozhodnutí/povolení a její podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů
dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci řízení, účast na jednáních, předání pravomocného
rozhodnutí/povolení, příp. nezbytná součinnost při odvolacím řízení,
technická pomoc při vyvlastňovacích řízeních (pozemků v trvalém záboru a věcných břemen –
služebností).

B.
Ostatní veřejně prospěšné stavby nepodléhající zákonu č. 416/2009 Sb., tj. podléhající zejména
režimu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Pokud nebudou splněny podmínky pro použití zákona č. 416/2009 Sb., bude postupováno dle obecných
právních předpisů (stavební zákon, občanský zákoník, silniční zákon atd.). V případě nutnosti zajistit
vyvlastnění bude postupováno výhradně dle zákona č. 184/2006 Sb., ve spojení s ustanovením § 17 odst. 2
písm. b) zákona č. 13/1997 Sb.
Postup majetkoprávní přípravy v tomto případě bude proveden v obdobném rozsahu, který je stanoven v bodě
A tohoto článku, avšak s přihlédnutím k povaze a rozsahu dané majetkoprávní přípravy.
10.3
Závazné vzorové dokumenty majetkoprávní povahy (např. vzor kupní smlouvy, vzor nájemní smlouvy, vzor
smlouvy o výpůjčce, vzor smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku, vzor dohody o narovnání za kácenou
mimolesní zeleň, vzor smlouvy o právu stavby, vzor smlouvy o zřízení věcného břemene, vzor darovací smlouvy
atp.) poskytuje zhotoviteli objednatel, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak
10.4

Zveřejňování smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zajišťuje výhradně objednatel.

10.5
Zhotovitel je povinen při výkonu MPP poskytnout subjektům informace ve smyslu článku 12 Nařízení
GDPR. Tyto informace jsou zpravidla součástí průvodního dopisu ke smlouvám, jejich obsah musí být před odesláním
vlastníkům odsouhlasen objednatelem.
10.6
Konkrétní požadavky objednatele na výkon MPP mohou být stanoveny interním pokynem nebo předpisem
objednatele, požadavek na realizaci MPP dle interního pokynu nebo předpisu objednatele musí být uveden
ve smlouvě.
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Příloha č. 7 – SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
(Platí znění ve smyslu údajů na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/)

Všeobecný vztah k projektové činnosti
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon)
Zákon č. 239/2000 Sb., integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti
výrobků)
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlast. vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU
a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací (liniový zákon)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv)
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných
zakázek
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně
souvisejících zákonů
Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné
moci
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
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Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických
zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky
pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Územní plánování a stavební řád
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon
o vyvlastnění)
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona
o vyvlastnění
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací (liniový zákon)
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely PK delší než 500 metrů
Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení
u staveb dopravní infrastruktury
Sdělení MMR č. 448/2002 Sb., jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam krajských, okresních a obecních
úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2002
Sdělení č. 270/2009 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České
republiky 2008

Pozemní komunikace
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu)
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb.
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Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací (liniový zákon)
Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší
než 500 metrů
Nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely
transevropské silniční sítě

Styk s dráhami
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
Vyhláška č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
Sdělení MD č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému

Styk se sítěmi a vedeními
Zákon č 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon)
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích)
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích)
Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně
souvisejících zákonů
Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění
jejich bezpečnosti
Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Vyhláška č. 488/2021 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

Styk s letištěm
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Letecký předpis Letiště L14 (Ministerstvo dopravy ČR)

Styk s vodní dopravou
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě
nebezpečných věcí

Geotechnika, hornická činnost a nerostné bohatství
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
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Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých
zákonů
Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně
souvisejících zákonů
Vyhláška č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin
Vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické
činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti
a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí
Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti
a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
Vyhláška č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem
pro ochranu důlních a povrchových objektů
Vyhláška č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech
Vyhláška č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
Vyhláška č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
Vyhláška č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích
Vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech
prováděných hornickým způsobem
Vyhláška č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů
Vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož
i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností
Vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
Vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy
a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti
a činnosti prováděné hornickým způsobem
Vyhláška č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické
práce
Vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací
Vyhláška č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod
(havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení
Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická
zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem
Vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci
Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti
nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
Vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci

Zeměměřičství
Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České
republiky
Vyhláška č. 81/2014 Sb., o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických
činností pro účely Ministerstva obrany
Sdělení ČÚZK č. 384/2015 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní
obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016
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Nemovitosti
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Pozemkové úpravy
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových
úprav
Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich
vedení a aktualizaci

Územní celky
Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České
národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem
o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně
správním členění státu)

Kulturní památky
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Životní prostředí obecně
Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí)
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický
zákon)
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské
hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné
hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky
Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský
les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky
Moravy
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Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje
požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
Nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrů
Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování
a odnímání osvědčení
Vyhláška č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých
následků
Vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
Vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí
Vyhláška č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody
a krajiny
Vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování

Příroda a krajina
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti
Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního
zajištění
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulací obchodu s nimi
Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006, o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES)
č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulací
obchodu s těmito druhy

Lesy
Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků,
určených k plnění funkce lesa
Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku
a vzor průkazu lesní stráže
Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou
omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
Vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu
reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Zemědělství
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů
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Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním Pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů
Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany
Vyhláška č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
Vyhláška č. 271/2019 Sb., stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
Vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními
cenami zemědělských pozemků
Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich
vedení a aktualizaci
Vyhláška č. 240/2021 Sb., o ochraně zemědělské půdy před erozí

Ovzduší
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb.
Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných
skleníkových plynů
Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování
veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění
a větrání
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových
plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006

Voda
Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích)
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné
hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky
Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské
hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský
les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky
Moravy
Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., ze dne 29. ledna 2003 o stanovení povrchových vod vhodných pro život
a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení
stavu jakosti těchto vod
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech
Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny
ochranných pásem vodních zdrojů
Vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní
prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku
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o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům,
přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí
přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody
Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich
částí a způsobu a rozsahu péče o ně
Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých
následků
Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí ČR
Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení
stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních
vod
Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
Vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického
potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů
zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností
souvisejících se správou vodních toků
Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu
zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných
stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí
rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich
dokumentace
Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech
předkládaných vodoprávnímu úřadu
Vyhláška č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství
znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

Odpady
Zákon č. 111/1994 Sb., o siliční dopravě
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně
a doplnění některých zákonů
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický
zákon)
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních
prostorech
Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
Vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech
Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94,
směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,
o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně
souvisejících zákonů
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení
signálů
Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízení
Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování
a odnímání osvědčení
Směrnice Rady č. 89/391/EHS ze dne 12.června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany
zdraví zaměstnanců při práci
Směrnice Rady č. 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví na pracovišti
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci
(druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Směrnice Rady č. 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanců při práci (třetí
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Směrnice Rady č. 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře,
pro zaměstnance (čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

Majetkoprávní příprava staveb
Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým
věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon
o vyvlastnění)
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací (liniový zákon)
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Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí)
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv)
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
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Příloha č. 8 – TECHNICKÉ NORMY
(Platí znění ve smyslu údajů na: http://seznamcsn.agentura-cas.cz/)
ČSN EN ISO 5457 (01 3110) Technická dokumentace – Rozměry a úprava výkresových listů
ČSN 01 3111
Technické výkresy. Skládání výkresů
ČSN ISO 5455 (01 3112) Technické výkresy. Měřítka
ČSN 01 3405
Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
ČSN 01 3410
Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411
Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419
Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3462
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu
ČSN 01 3463
Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace
ČSN 01 3464
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu
ČSN 01 3466
Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací
ČSN 01 3467
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
ČSN 01 3469
Výkresy inženýrských staveb – Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb – Stavební
část
ČSN 01 6910
Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady
navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení
ČSN 01 8500
Základní názvosloví v dopravě
ČSN EN ISO 9223 (03 8203) Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér – Klasifikace, stanovení a odhad
ČSN EN ISO 9224 (03 8208) Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér – Směrné hodnoty pro stupně korozní
agresivity
ČSN 03 8350
Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení
ČSN 03 8374
Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení
ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních
charakteristik, definice
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti
– Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení
– Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení
– Elektrická vedení
ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení
– Spínací a řídicí přístroje
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení
– Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení
– Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování – Oddíl 537: Odpojování a spínání
ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení
– Svítidla a světelná instalace
ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize
ČSN 33 2040
Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu
zařízení elektrizační soustavy
ČSN 33 2160
Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými
vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
ČSN EN 50522 (33 3201)
Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV
ČSN EN 61936-1 (33 3201)
Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla
ČSN EN 50341-1 ed. 2 (33 3300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV – Část 1: Obecné požadavky
– Společné specifikace
ČSN EN 50341-2-19 (33 3300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV – Část 2-19: Národní
normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založené na EN 50341-1:2012)
ČSN EN 50293 ed. 2 (33 3591)
Systémy silniční dopravní signalizace – Elektromagnetická kompatibilita
ČSN EN 62305-1 ed. 2 (34 1390)
Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy
ČSN EN 62305-2 ed. 2 (34 1390)
Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika
ČSN EN 62305-3 ed. 2 (34 1390)
Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
ČSN EN 62305-4 ed. 2 (34 1390)
Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
ČSN 34 2710
Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
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ČSN 34 8346
Stožáry pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
ČSN EN 16276 (36 0452) Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací
ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
ČSN CEN/TR 13201-1 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení
ČSN EN 13201-2 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky
ČSN EN 13201-3 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet
ČSN EN 13201-4 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření
ČSN EN 13201-5 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti
ČSN EN 60598-1 ed. 6 (36 0600)
Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Svítidla pro osvětlení pozemních
komunikací
ČSN EN 50556 ed. 2 (36 5601) Systémy silniční dopravní signalizace
ČSN P 36 0455 Osvětlení pozemních komunikací – Doplňující informace
ČSN 36 5601-1 Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení
pro řízení silničního provozu
ČSN EN 1594 (38 6410) Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar
– Funkční požadavky
ČSN 38 6461
Kyslíkovody
ČSN 38 6462
Zásobování plynem – LPG – Tlakové stanice, rozvod a použití
ČSN 38 6479
Stavba a provoz acetylenovodů
ČSN 65 0204
Dálkovody hořlavých kapalin
ČSN 65 0208
Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů
ČSN 72 1006
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 72 1800
Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky
ČSN 72 1810
Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
ČSN 72 1860
Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení
ČSN EN 1341 ed. 2 (72 1861) Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1342 ed. 2 (72 1862) Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební
metody
ČSN EN 1343 ed. 2 (72 1863) Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody
ČSN 72 2518
Kamenné prvky ke značení
ČSN 72 3000
Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN EN 1338 (72 3038) Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1339 (72 3839) Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1340 (72 3840) Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN 73 0020
Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd
ČSN 73 0032
Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů
ČSN 73 0034
Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou
ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha
a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí
vystavených účinkům požáru
ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem
ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou
ČSN EN 1991-1-6 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění
ČSN EN 1991-1-7 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení
ČSN EN 1998-1 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla,
seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1998-2 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 2: Mosty
ČSN EN 1998-4 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 4: Zásobníky,
nádrže a potrubí
ČSN EN 1998-5 (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 5: Základy, opěrné
a zárubní zdi a geotechnická hlediska
ČSN 73 0037
Zemní tlak na stavební konstrukce
ČSN 73 0038
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – doplňující ustanovení
ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí
ČSN 73 0039
Navrhování objektů na poddolovaném území
ČSN 73 0040
Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
ČSN 73 0080
Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví
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ČSN 73 0081
Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia
ČSN 73 0401
Názvosloví v geodézii a kartografii
ČSN 73 0402
Značky veličin v geodézii a kartografii
ČSN 73 0405
Měření posunů stavebních objektů
ČSN ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1: Navrhování, organizace,
postupy měření a přejímací podmínky
ČSN ISO 4463-2 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 2: Měřické značky
ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 3: Kontrolní seznam
geodetických a měřických služeb
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky
ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
ČSN 73 0834
Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
ČSN 73 0848
Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody
ČSN EN 13501-1 (73 0860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace
podle výsledků zkoušek reakce na oheň
ČSN 73 0873
Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
ČSN 73 0875
Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace
v rámci požárně bezpečnostního řešení
ČSN 73 0895
Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru
– Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek
ČSN EN 15643 (73 0901) Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb
ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN 1997-2 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové
půdy
ČSN 73 1004
Navrhování základových konstrukcí – Stanovení požadavků pro výpočetní metody
ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum
ČSN 73 1200
Názvoslovie v obore betónu a betonárských prác
ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla
a pravidla pro pozemní stavby
ČSN 73 1201
Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb
ČSN 73 1208
Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
ČSN EN 1992-4 (73 1220) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 4: Navrhování kotvení do betonu
ČSN EN 1993-1-1 ed. 2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla
a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-1-2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování
konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1993-1-3 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující
pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily
ČSN EN 1993-1-4 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující
pravidla pro korozivzdorné oceli
ČSN EN 1993-1-5 ed. 3 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn
ČSN EN 1993-1-6 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-6: Pevnost a stabilita
skořepinových konstrukcí
ČSN EN 1993-1-7 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-7: Deskostěnové konstrukce
příčně zatížené
ČSN EN 1993-1-8 ed. 2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků
ČSN EN 1993-1-9 ed. 2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava
ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: Houževnatost
materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
ČSN EN 1993-1-11 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-11: Navrhování ocelových
tažených prvků
ČSN EN 1993-1-12 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli
vysoké pevnosti do třídy S 700
ČSN EN 1993-5 (73 1451) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 5: Piloty a štětové stěny
ČSN EN 1994-1-2 (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná
pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN 73 2030
Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
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ČSN 73 2044
Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
ČSN EN 40-1 (73 2090)
Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 40-2 (73 2092)
Osvětlovací stožáry – Část 2: Obecné požadavky a rozměry
ČSN EN 40-3-1 (73 2093) Osvětlovací stožáry – Část 3-1: Návrh a ověření – Charakteristické hodnoty zatížení
ČSN EN 40-3-2 (73 2093) Osvětlovací stožáry – Část 3-2: Návrh a ověření – Ověření zkouškami
ČSN EN 40-3-3 (73 2093) Osvětlovací stožáry – Část 3-3: Návrh a ověření – Ověření výpočtem
ČSN EN 40-4 (73 2094)
Osvětlovací stožáry – Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu
a předpjatého betonu
ČSN EN 40-5 (73 2095)
Osvětlovací stožáry – Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry
ČSN EN 40-6 (73 2096)
Osvětlovací stožáry – Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin
ČSN EN 40-7 (73 2097)
Osvětlovací stožáry – Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních
kompozitů vyztužených vlákny
ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí.
ČSN 73 2401
Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace
ČSN EN 206+A2 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN 73 2603
Ocelové mostní konstrukce – Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky
ČSN 73 2604
Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
ČSN 73 2810
Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
ČSN 73 6006
Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
ČSN 73 6021
Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel
ČSN 73 6056
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
ČSN 73 6058
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
ČSN 73 6059
Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení
ČSN 73 6060
Čerpací stanice pohonných hmot
ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví
ČSN 73 6100-2 Názvosloví pozemních komunikací – Část 2: Projektování pozemních komunikací
ČSN 73 6100-3 Názvosloví pozemních komunikací – Část 3: Vybavení pozemních komunikací
ČSN 73 6100-5 Názvosloví pozemních komunikací – Část 5: Dopravní telematika
ČSN 73 6101
Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
ČSN 73 6105
Sčítání dopravy na mezinárodních silnicích
ČSN 73 6108
Lesní cestní síť
ČSN 73 6109
Projektování polních cest
ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací
ČSN 73 6114
Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 6120
Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody
ČSN 73 6121
Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody
ČSN 73 6122
Stavba vozovek – Vrstvy z litého asfaltu – Provádění a kontrola shody
ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek – Cementobetonové kryty – Část 1: Provádění a kontrola shody
ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 1: Provádění a kontrola
shody
ČSN 73 6124-2 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 2: Mezerovitý beton
ČSN 73 6124-3 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 3: Vrstva z válcovaného
betonu
ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody
ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku
ČSN 73 6127-1 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou
maltou
ČSN 73 6127-2 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 2: Penetrační makadam
ČSN 73 6127-3 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 3: Asfaltocementový beton
ČSN 73 6127-4 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí
ČSN 73 6128
Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy
ČSN 73 6129
Stavba vozovek – Postřiky a nátěry
ČSN 73 6130
Stavba vozovek – Kalové vrstvy
ČSN 73 6131
Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců
ČSN 73 6132
Stavba vozovek – Kationaktivní asfaltové emulze
ČSN 73 6133
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6141
Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí
ČSN 73 6175
Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
ČSN 73 6177
Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek
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ČSN 73 6190
Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek
ČSN 73 6192
Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
ČSN 73 6200
Mosty – Terminologie a třídění
ČSN 73 6201
Projektování mostních objektů
ČSN 73 6209
Zatěžovací zkoušky mostních objektů
ČSN EN 1991-2 ed. 2 (73 6203) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou
ČSN EN 1993-2 (73 6205) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty
ČSN EN 1992-2 (73 6208) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty – Navrhování
a konstrukční zásady
ČSN 73 6209
Zatěžovací zkoušky mostních objektů
ČSN EN 1994-2 (73 6210) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 2: Obecná
pravidla a pravidla pro mosty
ČSN EN 1995-2 (73 6212) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 2: Mosty
ČSN P 73 6213 Navrhování zděných mostních konstrukcí
ČSN 73 6214
Navrhování betonových mostních konstrukcí
ČSN 73 6220
Evidence mostních objektů pozemních komunikací
ČSN 73 6221
Prohlídky mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6222
Zatížitelnost mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6223
Ochranná zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů
na objektech nad železničními dráhami
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
ČSN 73 6320
Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního
rozchodu – Národní požadavky
ČSN 73 6380
Železniční přejezdy a přechody
ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování
zastávek
ČSN 73 6425-2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 2: Přestupní uzly
a stanoviště
ČSN EN 1317-1 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody
ČSN EN 1317-2 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla a mostní svodidla – Funkční třídy, kritéria
přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN EN 1317-3 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 3: Tlumiče nárazu – Funkční třídy, kritéria přijatelnosti
nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN P ENV 1317-4 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 4: Koncové a přechodové části svodidel – Funkční
třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN EN 1317-5+A2 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody
záchytných systémů pro vozidla
ČSN P CEN/TS 1317-8 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocykly,
které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly
ČSN 73 7010
Požadavky na materiály pro vodorovné dopravní značení a na vodorovné dopravní značení
ČSN EN 1436 (73 7010) Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení a zkušební metody
ČSN EN 1423 (73 7011) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Dodatečný posyp
– Balotina, protismykové přísady a jejich směsi
ČSN EN 1424 (73 7012) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Premixová balotina
ČSN EN 1790 (73 7013) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Předem připravené
vodorovné dopravní značení
ČSN 73 7013
Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení
ČSN EN 1824 (73 7015) Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Zkoušení na zkušebních
úsecích
ČSN EN 1463-1 (73 7018) Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční
charakteristiky
ČSN EN 1463-2 (73 7018)Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích
ČSN 73 7018
Vodorovné dopravní značení – Retroreflexní dopravní knoflíky
ČSN 73 7029
Odrazová zrcadla
ČSN EN 12899-1 (73 7030)
Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky
ČSN EN 12899-2 (73 7030)
Stálé svislé dopravní značení – Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky
ČSN EN 12899-3 (73 7030)
Stálé svislé dopravní značení – Část 3: Směrové sloupky a odrazky
ČSN 73 7030
Modré směrové sloupky a odrazky
ČSN EN 13422 (73 7031) Svislé dopravní značení – Přenosná deformovatelná varovná zařízení – Kužely a válce
ČSN 73 7031
Požadavky na dopravní kužely
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ČSN 73 7032
Neprosvětlované dopravní majáčky
ČSN EN 12966+A1 (73 7033) Svislé dopravní značky – Proměnné dopravní značky
ČSN 73 7033
Proměnné dopravní značky
ČSN EN 12675 (73 7041) Řadiče světelných signalizačních zařízení – Funkčně-bezpečnostní požadavky
ČSN 73 7042
Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Národní požadavky
ČSN EN 12368 ed. 2 (73 7042) Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Návěstidla
ČSN EN 12352 (73 7043) Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla
ČSN P ENV 13563 (73 7044) Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Zařízení a příslušenství – Detektory
vozidel
ČSN EN 1793-1 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických
vlastností – Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového
pole
ČSN EN 1793-2 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických
vlastností – Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního
zvukového pole
ČSN EN 1793-3 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických
vlastností – Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu
ČSN EN 1793-4 (73 7060)Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda pro stanovení akustických
vlastností – Část 4: Vnitřní charakteristiky – Určení hodnot difrakce in situ
ČSN EN 1793-5 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda stanovení akustických
vlastností – Část 5: Vnitřní charakteristiky – Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách
přímého zvukového pole
ČSN EN 1793-6+A1 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení
akustických vlastností – Část 6: Vnitřní charakteristiky – Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ
v podmínkách přímého zvukového pole
ČSN EN 1794-1 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti –
Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu
ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 2: Obecné
požadavky na bezpečnost a životní prostředí
ČSN EN 1794-3 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 3: Reakce
na oheň – Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku při požáru
ČSN EN 14388 ed. 2 (73 7063) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Specifikace
ČSN EN 12676-1 (73 7070)
Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích – Část 1: Účinnost a funkční
charakteristiky
ČSN EN 12676-2 (73 7070)
Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích – Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 12767 (73 7085)
Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení silničního vybavení – Požadavky
a zkušební metody
ČSN 73 7501
Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení
ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí
ČSN 73 7507
Projektování tunelů pozemních komunikací
ČSN 74 2870
Ocelové kotvy pro kotvení kabelů konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu
ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpínání – Všeobecné požadavky a zkoušení
ČSN 75 0000
Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství – Základní ustanovení
ČSN 75 0101
Vodní hospodářství – Základní terminologie
ČSN 75 0110
Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie
ČSN 75 0250
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb
ČSN 75 1400
Hydrologické údaje povrchových vod
ČSN 75 2120
Kilometráž vodních toků a nádrží
ČSN 75 2130
Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
ČSN 75 3418
Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními
vozidly
ČSN 75 4030
Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
ČSN 75 5630
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací
ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového systému
ČSN EN 16932-1 (75 6113) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy – Část 1: Obecně
ČSN EN 16932-2 (75 6113) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy – Část 2: Tlakové systémy
ČSN EN 16932-3 (75 6113) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy – Část 3: Podtlakové
systémy
ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN EN 12889 (75 6115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN 75 6230
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
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ČSN 75 6261
Dešťové nádrže
ČSN 75 6262
Odlehčovací komory
ČSN 75 6230
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
ČSN 75 6307
Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek
ČSN 75 6551
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
ČSN EN 13508-1 (75 6901)
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních
přípojek – Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 13508-2+A1 (75 6901)
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních
přípojek – Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku
ČSN EN 14654-1 (75 6902) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností – Část 1: Obecné
požadavky
ČSN EN 14654-2 (75 6902) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností – Část 2: Sanace
ČSN EN 14654-3 (75 6902) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností – Část 3: Čištění
stok a kanalizačních přípojek
ČSN EN 14654-4 (75 6902) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností – Část 4:
Kontrola vstupů od uživatelů
ČSN 75 6909
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
ČSN 83 0916
Ochrana před ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím
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Příloha č. 9 – OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
Interní předpisy ŘSD ČR (tyto předpisy se použijí pouze u staveb ŘSD ČR):
(ŘSD/01)
(ŘSD/02)
(ŘSD/03)

(ŘSD/04)
(ŘSD/05)
(ŘSD/06)
(ŘSD/07)
(ŘSD/08)
(ŘSD/09)
(ŘSD/10)
(ŘSD/11)
(ŘSD/12)
(ŘSD/13)

Příkaz generálního ředitele ŘSD č. 9/2008 – Posuzování technického řešení nákladově
významných mostních objektů z hlediska jejich investiční náročnosti
Příkaz ředitele úseku výstavby ŘSD č. 1/2011 – Metodický pokyn pro zpracování odhadu
stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb
Směrnice generálního ředitele ŘSD č. 6/2013 – Hospodaření s materiály získanými při výstavbě,
opravách a údržbě dálnic a silnic I. třídy a ze staveb určených k odstranění při výstavbě dálnic
a silnic I. třídy
Předpis B2/C1 – Předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních
map komunikací provozovaných ŘSD ČR
Předpis C2 – Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR
Předpis C3 – Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR
Předpis XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich
čerpání v digitální podobě.
PPK-CIS – Požadavky na objektovou skladbu a číslování stavebních objektů a provozních souborů
na stavbách silnic a dálnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR
PPK-KAB – Požadavky na provedení a kvalitu kabelových tras na dálnicích a rychlostních
silnicích ve správě ŘSD ČR
PPK-SVO – Požadavky na úrovně zadržení, navrhování a údržbu svodidel a tlumičů nárazu
na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR
PPK-ZNA – Požadavky na provedení a rozsah projektu dopravního značení v jednotlivých
stupních dokumentace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě ŘSD ČR
Směrnice generálního ředitele ŘSD č. 18/2017 – Změny závazků
PPK-BOD – Požadavky na provedení a kvalitu bodového pole na dálnicích a silnicích I. třídy
ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ostatní předpisy:
MD – PJPK
ŘSD ČR
SFDI

http://www.pjpk.cz/
https://www.rsd.cz/ (sekce „Technické dokumenty)
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/
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Část IV – Formuláře

Název akce: …………………………………………………………………………………………
Protokol o inventarizaci objektu v zóně ovlivnění
Obec:

.....................................................

Číslo popisné (červené):

………………….

Ulice:

.....................................................

Číslo orientační (modré):

………………….

Vlastníci objektu:
Jméno/název
organizace

Uživatelé objektu:
Jméno/název
organizace

Adresa včetně PSČ

Adresa včetně PSČ

Telefon/fax

Telefon/fax

Oprávněný
zástupce

Oprávněný
zástupce

Poznámka

Umístění/patro

Základní charakteristika objektu:
Konstrukční systém: .................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Počet nadzemních pater: ......................................... podzemních: ............................................................
Hloubka založení objektu (části objektu) přilehlého k tunelu: .................................................................................
Úroveň nejnižšího podlaží při uliční čáře: ................................................................................................................
Hlavní současné využití objektu: ............................................................................................... ...............................
Zhodnocení stavu objektu ve vztahu k uvažované stavbě (k zóně ovlivnění, k zóně sledování):
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ......
...................................................................................................................................................................................
Inventarizaci provedl: ........................

Datum, podpis: ........................
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Podpis majitele: .......................

Část IV – Formuláře

Název akce: …………………………………………………………………………………………
Protokol o stavebně-technickém průzkumu objektu v zóně ovlivnění
Obec:

.....................................................

Číslo popisné (červené):

………………….

Ulice:

.....................................................

Číslo orientační (modré):

………………….

Popis objektu:
Střecha: .................................................................................................................... ..................................................
Fasáda: ......................................................................................................................................................................
Svislé konstrukce: .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Vodorovné konstrukce: .............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Schodiště: .................................................................................................................. ................................................
Podzemní prostory (sklepy): .....................................................................................................................................
Založení objektu, případně další zajištění objektu v rámci rekonstrukce speciálními metodami zakládání: ............
.................................................................................................................................................................. ..................
Popis a umístění kanalizačních přípojek (včetně dešťových): ................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... .........
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Popis opotřebení objektu a rozsah závažných poškození objektu: ..........................................................................
Fasáda: .................................................................................................................... ..................................................
Střešní konstrukce: ....................................................................................................................................................
Komíny: ......................................................................................................................................................... ...........
Schodišťové konstrukce: ...........................................................................................................................................
Svislé konstrukce: .....................................................................................................................................................
Vodorovné konstrukce: .............................................................................................................................................
Podzemní konstrukce: ........................................................................................................ .......................................
Izolace proti podzemní vodě: ................................................................................................ ....................................
Další: .........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ...................
Stanovení deformační a seizmické odolnosti objektu: .............................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Doporučení stavebních úprav před zahájením vlastní výstavby tunelu: .................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Součástí nemovitosti je/jsou:
studně
ANO
NE
čerpací jímka pro podzemní vodu
ANO
NE
podzemní odvodňovací drenáže
ANO
NE
Stavebně-technický průzkum provedl: …………………

Datum, podpis: ……………………………
Podpis majitele: ...……………………….…
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Část IV – Formuláře

Název akce: …………………………………………………………………………………………
Protokol o pasportizaci objektu v zóně ovlivnění

Ulice:
Majitel:
Adresa:

Č. p.:
Uživatel:
Adresa:

Popis objektu:
Hlavní využití objektu: ………………………………………………………………………………………….
Počet nadzemních podlaží: ……………………… Počet podzemních podlaží: ………………………
Rok výstavby: …………………………………… Rok poslední rekonstrukce: ……………………...
Střecha: ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
Fasáda: ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Svislé konstrukce (konstrukční systém): …………………………………………………………….…….……….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Vodorovné konstrukce: …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Schodiště: …………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
Podzemní prostory (sklepy): ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Založení objektu: …………...……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Oplocení objektu: ……..…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Součástí nemovitosti je:
Studna:
ANO NE
Čerpací jímka pro podzemní vodu:
ANO NE
Podzemní odvodňovací drenáž:
ANO NE
Žumpa, septik:
ANO NE
Další objekty, které jsou součástí nemovitosti:……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Datum:
Pasportizaci provedli: …………………………………………… Podpis: ……………………………….
Souhlas majitele nemovitosti nebo jeho zástupce se zněním průzkumu:
Jméno: ………………………………………………. ………… Podpis: ……………………………….
List č. 1/3
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Část IV – Formuláře

Název akce: …………………………………………………………………………………………
Protokol o pasportizaci objektu v zóně ovlivnění

Ulice:
Majitel:
Adresa:

Č. p.:
Uživatel:
Adresa:

Průzkum je dokladován fotodokumentací a zákresem stavebních poruch v jednotlivých místnostech objektu.
Fasáda: ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Střešní konstrukce: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Komíny: ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Schodišťové konstrukce: …………………………………………………………………...……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Svislé konstrukce: …………………………………………………………………………….…………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Vodorovné konstrukce: ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Podzemní konstrukce: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Izolace proti podzemní vodě: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Oplocení: ……………..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Další drobné stavby: ….……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Přípojka inženýrských sítí k objektu:
Kanalizační přípojka: ……………………………………………………………………………………………….
Vodovodní přípojka: ……………………………………………………………………………………………….
Elektrická přípojka: …………………………………………………………………………………………………
Plynová přípojka: …………………………………………………………………………………………………...
Slaboproudy (kabelová TV, internet): ………………………………………………………………………………
Datum:
Pasportizaci provedli: ………………………………………………… Podpis: ……………………………….
Souhlas majitele nemovitosti nebo jeho zástupce se zněním průzkumu:
Jméno: …………………………………………………. ………………Podpis: ………………………………
List č. 2/3

222/226

Část IV – Formuláře

Název akce: …………………………………………………………………………………………
Protokol o pasportizaci objektu v zóně ovlivnění

Ulice:
Majitel:

Č. p.:
Uživatel:

Adresa:

Adresa:

Zhodnocení objektu včetně doporučení stavebních úprav:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Stanovení deformační a seizmické odolnosti objektu:
Třída odolnosti dle ČSN 73 0040: ……….
Třída významu dle ČSN 73 0031: ………. (ISO 2394:2)
vef = ………. mm/s
Stupeň poškození objektu dle ČSN 73 0040: ……….
Návrh rozsahu provádění GTM:
Jedná se o soubor měření a pozorování zaměřený na sledování vlivů výstavby na stávající objekty. Realizace GTM
umožňuje zajištění bezpečnosti nejen vlastního sledování objektu, ale i dalších okolních objektů v potenciální zóně
ovlivnění výstavbou. Definitivní provedení a umístění bude dohodnuto na samostatném jednání za účasti majitele
nemovitosti a zhotovitele GTM.
Majitel souhlasí/nesouhlasí s osazením …….ks bodů pro provádění geodetického sledování pohybu.
Body budou umístěny na fasádě objektu v následujících místech:
1)
……………………………………………………………………………………………………………..
2)
……………………………………………………………………………………………………………..
3)
……………………………………………………………………………………………………………..
Majitel souhlasí/nesouhlasí s osazením zařízení pro sledování chování trhlin uvnitř objektu (sádrové pásky,
deformometry, posuvné měřítko). Zařízení budou osazena v následujících místech:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Majitel souhlasí/nesouhlasí s umístěním inklinometrického vrtu na svém pozemku, který je nutné realizovat pro
sledování potenciálních sesuvů.
Majitel nemovitosti souhlasí/nesouhlasí s realizací vlastního měření a po předchozí dohodě umožní přístup
geodetů na svůj pozemek pro účely provedení vlastního měření.
Jedno identické pare pasportizace bude zasláno na adresu majitele objektu.
Součástí prohlídky je fotodokumentace závažných poruch a jejich zákres do přehledné dokumentace objektu
přiložené k pasportizaci.
Datum:
Pasportizaci provedli: ………………………………………………… Podpis: ……………………………….
Souhlas majitele nemovitosti nebo jeho zástupce se zněním průzkumu:
Jméno: …………………………………………………. ……………Podpis: ……………………………….
List č. 3/3
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