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Anotace 
Požadavky na projektovou dokumentaci energetických staveb  

V této diplomové práci je uveden a předveden postup přípravy pro tvorbu celé 

projektové dokumentace energetické stavby v dané lokalitě. 

V první části práce jsou uvedeny legislativní požadavky pro schválení 

projektové dokumentace energetických staveb. 

V další části jsou uvedeny technické požadavky, které jsou nezbytnou součástí 

energetických staveb. Dále zde uvádím zásady přípravy a tvorby projektové 

dokumentace, které jsou potřebné pro její zhotovení. 

V závěru práce je provedena projektová dokumentace pro konkrétní lokalitu, 

na níž se prováděla nutná rekonstrukce energetické sítě. 

 

Klíčová slova 

rozpočet, stavební úřad, globální náklady stavby, rekapitulace nákladů, 

moduly, nemovitost, pozemky, vlastník, lokalita, technická zpráva, schéma, 

plán. 

 

Annotation 
Requirements for project documentation of energetic  buildings 

This dissertation presents procedure that describe how is prepared production 

of project documentation of energetic building in the specified locality. 

In the first part of this thesis are shown legislative requirements for 

authorization of project documentation of energetic buildings. 

In the next part will be described technical requirements. These requirements 

are a necessary part of energetic buildings. Another part presents principles 

for preparing and production of project documentation. 

In the evaluation is described project documentation for specific locality where 

was made reconstruction of energetic network. 
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1. Úvod   
Tato diplomová práce se zabývá požadavky projektové dokumentace 

energetických staveb. Všechny požadavky musí směřovat k jednomu cíli. 

Tento cíl by se dal rozdělit na čtyři důležité části. První částí je správné 

zmapování dané lokality, seznámení se s prostředím a s danou problematikou. 

Druhá část zastupuje technickou pasáž, ve které se zvažují všechny 

nejoptimálnější technické požadavky kladené na energetickou výstavbu. 

Předposlední část uvádí zásady přípravy a tvorby projektové 

dokumentace pro energetické stavby, ze kterých vyplývá výsledná podoba 

projektové dokumentace odpovídající požadavkům investora a zároveň 

splňující požadavky stavebního úřadu. 

Poslední část pro vypracování celé práce je projektová dokumentace 

pro skutečnou energetickou stavbu. Tento projekt je reálně vyhotoven a 

schválen všemi důležitými organizacemi, které jsou do dané problematiky 

zainteresovány. 

Cílem této diplomové práce je představit a popsat metodiku 

legislativního požadavku pro schválení projektové dokumentace a následně 

uvést technické požadavky kladené na energetickou stavbu. Nezbytnou 

součástí diplomové práce jsou dále zásady přípravy a tvorby projektové 

dokumentace pro skutečnou, konkrétní stavbu energetického systému.    
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2. Legislativní požadavky pro schválení 

projektové dokumentace energetických staveb 
 

Požadavky na sestavení projektové dokumentace jsou velice obsáhlá. Mezi 

nejdůležitější bych zařadil správné zjištění dotčených organizací a majitelů 

pozemků. Na základě zkušeností v daném oboru a v dané lokalitě jsem ke 

konkrétnímu příkladu uvedl jedny z nejčastěji dotčených orgánů. Tento soupis 

je uveden níže v tabulce (3.1.). Dále je nutné správně zmapovat terén, ve 

kterém se daná stavba vyskytuje. Správným zmapováním je myšlen originální 

výpis z katastru nemovitostí, ze kterého jsou jasně viditelná čísla pozemků.  

 

2.1 Smlouva o smlouv ě budoucí (v ěcná b řemena) 

Tyto smlouvy dávají celé projektové dokumentaci smysl při realizaci. V dnešní 

době je obrovský problém prosadit nějakou novou realizaci či rekonstrukci, 

obzvlášť pokud je v dané stavbě zainteresována soukromá osoba či soukromý 

subjekt, který danou změnu nevyvolal. Spoustě subjektů daná stavba 

nepřinese ani užitek a přesto se jich dotýká. Jedná se o pozemky či 

nemovitosti, které tyto vlastníci vlastní a daná stavba do nich zasahuje. 

Zasahuje do nich například uložení kabelu či založení chráničky, zazdění 

rozpojovací nebo smyčkovací skříní.  

 Pokud se podaří na místě samém daného majitele přesvědčit a správně 

mu vysvětlit danou realizaci se správným záměrem, je nezbytně nutné ihned 

poté sepsat s ním takzvanou smlouvu o smlouvě budoucí na uložení věcného 

břemene. Tato smlouva slouží jako povolení majitele nemovitosti na realizaci 

dané stavby, tak jako povolení a souhlas pro stavební úřad. Je to takzvaná 

předběžná smlouva zavazující obě strany k plnění svých povinností na 

konkrétní stavbě. 

 Každá stavba musí obsahovat tabulku dotčených nemovitostí, pozemků 

a jejich majitele, ke kterým je přiřazeno číslo dané smlouvy. Dále ve smlouvě 

musí být všechny náležité nacionály a správný popis pro dané účely, ke kterým 
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se obě strany zavazují. Nezbytnou součástí smlouvy musí být také příloha. 

V příloze se zakreslí do katastrální mapy část zařízení, o které se jedná, na 

kterém pozemku s katastrálním číslem se nachází a v jaké části pozemku 

bude umístěno. Popřípadě si každý z vlastníků může na danou smlouvu 

připsat vlastní poznámku. To proto, aby zhotovitelská firma při realizaci přesně 

věděla s kým a jakou problematiku konzultovat. Níže je zobrazena tabulka 

sloužící jako seznam věcných břemen. Dále je přiložena jedna kopie originální 

smlouvy o smlouvě budoucí jako vzorový příklad jejího vypracování.           
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Tabulka 1.1. Seznam dot čených pozemk ů a nemovitostí
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Obrázek 1.1. originál platné smlouvy o smlouv ě budoucí strana č.1 
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Obrázek 1.2. originál platné smlouvy o smlouv ě budoucí strana č.2 
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Obrázek 1.3. grafická p říloha uložení V.B. 
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2.2 Dotčené organizace 

Jsou to všechny organizace, které mají něco společného s touto konkrétní stavbou. 

Níže v tabulce jsem uvedl jejich seznam i s jejich nacionály. 

 

Společnost Oddělení Adresa PSČ Město Poznámka okres telefon IČ 

FOWA 
Batelov, s.r.o. 

  Nám. Míru 
148 

588 
51 

Batelov Dle 
vyjádření 

JI 567 
314 
202 

49 967 
622 

Krajská 
správa a 
údržba silnic 
Vysočiny 

TSÚ Jihlava Kosovská 16 586 
01 

Jihlava Dle 
vyjádření 

JI 

567 
117 
158 00090450 

Magistrát 
města Jihlavy 

odbor dopravy Tyršova 18 586 
28 

Jihlava Dle 
vyjádření 

JI 567 
167 
758   

Magistrát 
města Jihlavy 

odbor životního 
prostředí 

Tolstého 15 586 
28 

Jihlava Dle 
vyjádření 

JI 

    
Telefonica O2 
ČR, a.s. 

Technická 
dokumentace 

Polenská 2c 586 
01 

Jihlava Dle 
vyjádření 

PE 

    
Městys 
Batelov 

pan starosta Nám. Míru 
148 

588 
51 

Batelov Dle 
vyjádření 

JI 567 
314 
147 00285595 

ARCHAIA 
Brno o.p.s. 

pracoviště Jihlava Židovská 26 586 
01 

Jihlava Dle 
vyjádření 

oba 567 
210 
021   

Archeologický 
ústav AVČR 

BRNO v.v.i. Královopolská 
147 

612 
00 

Brno bez 
připomínek 

oba 

    
Jihomoravská 
plynárenská, 
a.s. 

odd.reg.oper.správy 
PM 

Plynárenská 
499/1 

657 
02 

Brno Dle 
vyjádření 

JI 532 
228 
294   

Magistrát 
města Jihlavy 

úřad územního 
plánování 

Masarykovo 
nám. 1 

586 
28 

Jihlava Dle 
vyjádření 

JI 

567 
167 
480   

POVODÍ 
MORAVY, 
s.p. 

závod Dyje Mlýnská 
37/4759 

586 
01 

Jihlava Dle 
vyjádření 

JI 

    

Tabulka 1.2. Seznam dot čených organizací 
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3. Technické požadavky kladené na energetické stavby  
 

Technické požadavky mého konkrétního případu projektové dokumentace jsou 

značně svázány a však přesně řízeny společností, která je ve vzorovém příkladě 

projektové dokumentace investorem a jedná se o společnost E.ON s.r.o.. 

Společnost EON s.r.o. má své vnitřní předpisové normy pro tvorbu projektové 

dokumentace. 

 

3.1 Účel pokyn ů 

Technické podmínky zpracování PD liniových staveb a transformoven distribuční 

soustavy ECD pro ECZR (dále jen Podmínky) určují členění a rozsah dokumentace 

liniových staveb distribuční soustavy potřebný pro vydání veřejnoprávního titulu 

k umístění a povolení stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon). PD zpracovaná podle těchto 

Podmínek dále slouží jako podklad pro realizaci stavby. Po dokončení stavby je PD 

upravená dle skutečnosti a takto zavedená do technické evidence ECZR. 

Technické podmínky zpracování PD jsou zpracovány jako standard pro zhotovitele 

PD liniových staveb a zařízení distribuční soustavy pro ECZR. 

Technické podmínky zpracování PD jsou určeny pro liniové stavby VN/NN, venkovní 

a vnitřní trafostanice VN/NN. PD pro stavební část zděných transformoven není 

těmito Podmínkami řešena. 

Dokument bude ze strany ECZR prokazatelně předáván potenciálním uchazečům o 

vyhotovení PD, budoucím zhotovitelům PD a dodavatelům realizační části staveb 

DS. 
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Zhotovitel je povinen používat při zpracování PD pouze ty technologické prvky, 

které jsou uvedeny ve schválených standardech ECZR, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 

Objednatel se zavazuje, že v průběhu zpracování PD poskytne zhotoviteli v rozsahu 

nezbytném potřebnou součinnost, spočívající především v předání doplňujících 

údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu zpracování PD. 

 

 

3.2 Popis procesu zpracování projektové dokumentace 

3.2.1 Členění projektové dokumentace. 

Podle účelu se dokumentace člení na: 

a) Dokumentace pro povolení umístění a realizaci stavby dle SZ (dokumentace ověřená 

stavebním úřadem) 

b) Dokumentace ve zjednodušené formě, která nevyžaduje stavební povolení ani 

ohlášení dle SZ 

c) Dokumentace v souladu se SZ pro realizaci SNK (převod investorství) 

d) Dokumentace pro realizaci stavby 

e) Dokumentace skutečného provedení stavby 

 

3.2.2 Zajišt ění mapových podklad ů a zaměření polohopisu 

ECZR TED na základě dohody poskytuje projektantovi/dodavatelovi SNK přístup na 

mapový server EMS (MAWIS), který umožňuje automatický download mapových podkladů 

v rozsahu účelová mapa, katastrální mapa a dokumentace stávajících sítí. 

V případě nutnosti aktualizace mapových podkladů projektant zadá geodetické firmě 

vedené v ECZR na seznamu doporučených geodetických firem vypracování/dopracování 

účelové mapy dané lokality. Geodet zpracuje polohopis dle pokynu ECZR-PP-SDS-013 

Zpracování, tvorba a údržba dokumentace energetických zařízení ECZR a účelový 

polohopis doplní aktuální katastrální mapou s informacemi o parcelách. Pokud nebudou 
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parcely zapsány v LV, projektant vypracuje srovnávací sestavení parcel do katastrální 

mapy. Tento zákres identifikace parcel bude mít pouze informativní charakter, nelze jím 

nahradit protokolární vytyčení hranic parcely. Po zaměření skutečného stavu do účelové 

mapy a porovnání s katastrální mapou, určí projektant ve spolupráci s geodetem sporné 

vlastnické hranice nutné k protokolárnímu vytýčení. Vypracovaná aktuální účelová mapa 

bude předána projektantovi k dalšímu použití 

 

 

 

3.2.3 Ostatní podklady 

Projektant si zajistí zákresy a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby 

a informace o ostatních zařízeních nebo podzemních překážkách v trase vedení. 

Případné provedení sond nebo geologického a radarového průzkumu obstarává projektant, 

po předchozím projednání a schválení objednatelem. Náklady hradí objednatel a nejsou 

součástí ceny díla. 

 

3.3 Obsahová nápl ň Zadání stavby a Projektové dokumentace 

Zadání stavby 

3.3.1 Obsahová nápl ň ZS 

Přesný obsah ZS se řídí pokynem ECZR-PP-SDS-001 Rozvoj distribuční soustavy. 

ZS, které je podkladem pro vypracování PD zpracovává technik rozvoje ECZR. 

3.3.2 Forma zpracování ZS 

Elektronická verze ZS předávaná projektantovi bude umístěna v samostatném adresáři na 

dostupných médiích nebo zasílána e-mailem a to ve struktuře a bude obsahovat dále 

následující údaje: 

• Textovou část (bez rozpočtu) 

• Výkres navrhovaného zařízení, navazujících částí stávajícího zařízení a 

demontáží v elektronické podobě, (pokud je k dispozici katastrální nebo jiná 

elektronická mapa.) 
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• Předmětem zpracování ZS k PD je doplněný dokument „Projektové 

specifikace pro venkovní vedení VN dle ČSN EN 50 423 a PNE 33 3301“ 

• Při ZS musí být zváženo působení vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2. 

• Doklady, pokud jsou k dispozici ve formátu (*.jpg, *.pdf) 

• Struktura stavby z aplikace TOMS DES: Číslo a název stavby – Projekt – 

PS/SO. 

 

Dále bude ve spolupráci s oddělením TED předáno: 

• Část schéma sítě VN/NN k dané stavbě. 

• Část dokumentace stávajícího zařízení včetně seznamu souřadnic v místě 

napojení nového zařízení. 

• V případě, že projektant nedostane ZS na CD, ale jiným elektronickým 

způsobem, uloží tato data na putovní (archivační) CD . 

3.4 Projektová dokumentace 

3.4.1 Obsahová nápl ň projektové dokumentace 

Základní náležitosti PD jsou stanoveny vyhláškou č. 499/2006 Sb. Tato vyhláška 

definuje obsah PD, která se předkládá k  žádosti o vydání ÚS, SP nebo ÚR. Podle 

charakteru a místa stavby určuje příslušný stavební úřad, zda bude územní a 

stavební řízení probíhat odděleně nebo budou obě řízení sloučena, či zda bude od 

těchto řízení upuštěno. 

PD musí obsahovat všechny náležitosti potřebné pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby nebo SP a potřebné pro realizaci stavby včetně dokumentace případných 

netypových materiálů a potřebných měření. 

PD se může individuálně odchylovat v drobnostech od předepsaného obsahu a 

rozsahu PD s ohledem na místní zvyklosti konkrétního stavebního úřadu a 

s ohledem na charakter stavby; např. při provádění stavebních úprav zařízení 

energetiky realizovaných podle § 103 odst. b) stavebního zákona č.183/2006 Sb. 

Rozsah PD pro stavby ECZR je stanoven tímto pokynem, s ohledem na specifiku 

tohoto oboru a s přihlédnutím k potřebám ECZR jako provozovatele budovaného 

zařízení. 
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Z hlediska stavebního zákona musí být PD odsouhlasena též se všemi 

zainteresovanými účastníky. Složení PD je specifikováno v Obsahu PD . 

Titulní list PD je ve formátu A4 a obsahuje následující údaje: 

• Identifikační údaje projektové firmy – logo 

• Mapka širších souvislostí ve vhodném měřítku s označením místa stavby - 

kruhem nebo oválem 

• Identifikace stavby – číslo, název, místo, jméno projektanta atd. 

• Titulní list bude vložen jako první list PD. Předepsaný vzor titulního listu. 

• Za titulním listem bude následovat Obsah PD, který se bude upravovat podle 

rozsahu a charakteru konkrétní PD.  

• Rozsah dokumentace pro jednotlivé kategorie a účely je specifikován. 

• Rozdělení jednotlivých vyhotovení PD příslušným organizacím. 

Standardně bude PD vyhotovena ve 4 kompletních vyhotoveních a 3 vyhotoveních 

jako podklad pro vydání SP. Pokud bude třeba jiný počet výtisků nebo výkresů, 

bude toto specifikováno ve smlouvě o dílo. Jednotlivé výtisky analogové části PD 

budou uspořádány podle stanoveného členění. Dokumentace bude uložena do 

desek formátu A4. Přednostně se budou používat desky s kroužkovou vazbou a 

s průhlednou první stranou. 

Věcná část PD k žádosti o stavební povolení je rozdělena podle vyhlášky č. 

499/2006 Sb.: 

 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situace stavby 

D Dokladová část 

E Zásady organizace výstavby 

F Dokumentace stavby 

G Rozpo čtová část 

Jednotlivé části PD budou odděleny samostatným krycím listem dle přílohy 5. V 

zápatí textové části PD bude uvedeno číslo a název stavby. 

S ohledem na racionální využití materiálu a množství textových dokumentů bude 

přednostně použito oboustranného tisku. 
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3.4.2 A. Průvodní zpráva  

Musí obsahovat všechny identifikační údaje: 

• Číslo stavby  

• název stavby  

• místo stavby 

• kraj 

• katastrální území  

• stavebník  

• projekční firma  

• druh stavby 

• charakteristika stavby 

 

Charakteristika území a stavebního pozemku musí obsahovat: 

• Umístění stavby,  

• Seznam dotčených parcel 

• Provedený průzkum a napojení na technickou infrastrukturu: 

• Požadavky dotčených orgánů  

 

Obecné požadavky na výstavbu musí obsahovat : 

• Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

•  

• Podmínky regulačního plánu: 

• Údaje o splnění podmínek regulačního plánu popřípadě územního rozhodnutí 

 

Časové vazby: 

• Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

 

Doba výstavby, popis postupu výstavby: 

• Předpokládaný termín zahájení, dokončení stavby, popis výstavby 

A v neposlední řadě i orientační náklady stavby 
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3.4.3 B. Souhrnná technická zpráva  

Souhrnná technická zpráva by měla obsahovat:  

• Stavebně technické řešení 

• Zhodnocení staveniště 

• Kulturní památky 

• Architektonické řešení stavby 

 

 

 

Technické řešení stavby: 

• Předmět řešení stavby 

• Charakteristický popis stavby a jejího účelu 

• Napojení na technickou infrastrukturu 

• Řešení technické a dopravní infrastruktury 

• Vliv stavby na životní prostředí: 

• Ochrana zeleně, zeleň mimo les 

• Rozsah odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu 

• Ochrana před korozí 

• Řešení bezbariérového užívaní ploch 

 

Průzkumy a měření: 

• Stavebně geologický průzkum 

• Měření uzemnění 

• Výpočet impedance jištění a úbytků napětí 

• Geodetické zaměření. 

 

Členění stavby: 

• Členění stavby s ohledem na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory 

 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 

• Ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby, jejich 

minimalizace 
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• Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 

 

Mechanická odolnost a stabilita: 

• Průkaz odolnosti je doložen výpočtem, z něhož vychází, že stavba je 

navržena tak, aby zatížení na ní v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek její poškození nebo zřícení 

• Požární bezpečnost 

• Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Bezpečnost při užívání: 

• Ochrana před nebezpečným dotykem 

• Ochrana proti hluku 

• Úspora energie a ochrana tepla 

• Řešení bezbariérového užívaní ploch 

• Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostřed 

 

Ochrana obyvatelstva: 

• Splnění základních požadavků na stavební řešení stavby i staveniště 

z hlediska ochrany obyvatelstva, např. zabezpečení výkopů proti pádu 

chodců 

 

Inženýrské stavby: 

• Odvodnění území 

• Zásobování vodou 

• Zásobování energiemi 

• Napojení staveniště 

• Řešení dopravy 

• Pro dopravu materiálu a příjezd montážních mechanizmů se použijí  stávající 

komunikace 

• Povrchové úpravy okolí stavby 

• Po dokončení stavby uvedení dotčené parcely, nemovitosti do původního 

stavu 



 

Požadavek na projektovou  

dokumentaci energetických staveb  Bc. Mirek Fučík 

32 

• Elektronické komunikace 

 

3.4.4  C. Situace stavby 

Situace širších vztahů: 

• Situace stavby zakreslená do mapového podkladu v měřítku 1:500 až 1:5000 

• S napojením na dopravní a technickou infrastrukturu s vyznačením 

ochranných pásem 

 

 

Koordinační situace stavby: 

• Zakreslení umístění stavby do katastrální mapy s vyznačením vzdálenosti od 

hranic sousedních pozemků. 

• Návrh vytyčovací sítě stavby 

 

3.4.5 D. Dokladová část 

Podle stupně zpracovávané PD tvoří dokladovou část následující dokumenty: 

• Informace o parcelách dotčených stavbou ověřené Katastrálním úřadem 

• Soupis a požadavky dotčených vlastníků nemovitostí jako samostatný 

dokument  

• Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

• Soupis a požadavky dotčených orgánů  

• Soupis a požadavky vlastníků technické a dopravní infrastruktury  
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3.4.5.1 obsah projektové dokumentace č.1. 

 

SVAZEK 1: ČÁST A-E 

 
ČÍSLO STAVBY:   X.14.SB-2310-046 

NÁZEV STAVBY:  Batelov, obnova náměstí,kabel NN,pravá strana 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C. SITUACE STAVBY 
Situace širších vztahů č.01 

Situace širších vztahů č.02 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 
Kopie katastrální mapy 
Informace o parcelách dotčených stavbou ověřené katastrálním úřadem 
Soupis a požadavky dotčených vlastníků nemovitostí 
Smlouvy o smlouvě budoucí 
Soupis a požadavky dotčených vlastníků technické a dopravní infrastruktury a orgánů st.správy 
Kopie vyjádření dotčených vlastníků technické a dopravní infrastruktury a orgánů st.správy 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

PD je zpracovaná z hlediska maximální hospodárnosti, podle platných ČSN a PNE, bezpečnostních předpisů a 

nařízení. 
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3.4.5.2 obsah projektové dokumentace č.2. 

 

SVAZEK 2 :  ČÁST F-F1-F2 

ČÍSLO STAVBY:    X.14.SB-2310-046 

NÁZEV STAVBY:  Batelov, obnova náměstí,kabel NN pravá strana 

F. DOKUMENTACE STAVBY 
Technická zpráva 

F1.  Výkresová část 
Situace projektovaného kabelového vedení NN, situace stávajících sítí a stávajících inženýrských sítí 
Schéma zapojení sítě NN +zapojení NN kabelu v TS  
Řezy trasou 
Křižovatky s ost. vedeními a komunikacemi 
Situace demontáží 

F2.  Textová část 
Soupis bodů a úseků 
Seznam souřadnic a výšek v S-JTSK 
Soupis HDV 
Výpočet a návrh uzemnění 
Výpočet impedance jištění a úbytku napětí HDV 

 

PD je zpracovaná z hlediska maximální hospodárnosti, podle platných ČSN a PNE, bezpečnostních předpisů a 

nařízení. 

3.4.6 E. Zásady organizace výstavby  

Zařízení staveniště: 

• Popis a umístění staveniště, oplocení, příjezdy a vstupy na staveniště 

• Skládky objemného materiálu 

• Uložení přebytečné zeminy 

• Dopravní trasy 

• Dodávky materiálu 

 

Sítě technické infrastruktury: 

• Výskyt podzemních zařízení 
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Napojení staveniště: 

• Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob: 

• Způsob zabezpečení staveniště, zabezpečení výkopů, dodržení 

bezpečnostních předpisů a norem. 

 

Bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 

• Způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

označení vjezdů. 

 

Zařízení staveniště vč. využití nových a stávajících objektů: 

• Využití jiných objektů pro zařízení staveniště 

 

Stavby za řízení staveništ ě vyžadující ohlášení 

Bezpečnost při provádění stavby: 

• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

• Náhrada škod a uvedení do provozu: 

• Způsob vyčíslení a odhad náhrady škod vzniklých stavbou vedení 

 

Postup uvedení stavby do provozu 

Zajištění vypínání vedení: 

• Způsob vypínání a zajištění pracoviště, odkaz na příslušné normy 

• Revize elektrického zařízení: 

• Způsob vyhotovení výchozí revize elektrického zařízení 

 

Ochrana životního prostředí: 

• Způsob ochrany životního prostředí, splnění podmínek jednotlivých 

organizací  

 

Demontovaný materiál a odpady: 

• Způsob naložení s odpady a demontovaným materiálem 



 

Požadavek na projektovou  

dokumentaci energetických staveb  Bc. Mirek Fučík 

36 

• Úložiště přebytečné zeminy, údaje o hospodaření s ornicí 

 

Orienta ční lh ůty výstavby 

Předpokládaný termín zahájení, dokončení stavby, připomínky zhotoviteli: 

Nutnost případné koordinace s pokládkou ostatních inženýrských sítí (např. 

sdělovací kabely, VO, MR a pod.), odkazy na dokladovou část, důležité a významné 

skutečnosti např.: připomínky jiných účastníků výstavby, zainteresovaných 

organizací (správci ostatních inženýrských sítí, životní prostředí, ochrana zeleně a 

pod.). 

Požádání vstupů na pozemky, oznámení stavby, povolení překopů atd. 

Údaje o dosavadních objektech, rozvodech, zařízeních (ochranných pásmech, 

nárocích na zábor zemědělského a lesního půdního fondu). Upozornit, že všechny 

změny musí být podchyceny ve stav. deníku a odsouhlaseny 

Zajistit vytýčení vedení 

Zjištění a koordinace se stávajícími podzemními i nadzemními vedeními 

 

Výkresová část: 

• Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště, vyznačení přívodu 

vody a energií, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště. 
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3.4.7 F. Dokumentace stavby 

Technické údaje: 

• Napěťová soustava 

• Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1 

• Ochrana proti atmosférickému přepětí podle ČSN 33 3300, ČSN 38 0810 a 

PNE 330000-5 

• Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná 

zařízení distribuční a přenosové soustavy dle PNE 33 0000-2 

• Údaje o zkratových poměrech 

• Námrazová oblast 

• Odhad únosnosti a třídy zeminy 

 

Technický popis zařízení: 

• Uvést technický popis podle rozsahu zařízení 

• Venkovní vedení (trasa, podpěrné body, rohy, izolátory, základy, úsečníky, 

umístění a způsob uložení zemničů, spojení s náhodnými zemniči, apod.) 

• Kabel. vedení (popis, výkop, uložení, křižování, souběhy, uzemnění) 

• Transformovna (typ, trafo, rozvaděč (nutno přesně specifikovat), jištění, 

základ, atd.) 

• Závěsné kabely, IVV (podpěrné body, průřezy, ukončení, jištění) 

• Ochrana před atmosférickým přepětím (umístění, druh bleskojistek, atd.) 

• Odkazy na platné ČSN, PNE 

 

Výkresová část: 

• Grafická část projektu bude zpracována v souřadnicích S-JTSK nad 

elektronickou účelovou mapou. Pokud organizace a sítě dotčené trasou 

vedení dodají údaje o stávajících podzemních sítích v elektronické podobě, 

budou tyto údaje připojeny k výkresu projektu jako referenční výkresy. Pokud 

údaje dodané těmito organizacemi budou v analogové podobě, budou do 

účelové mapy dokresleny projektantem. 

• Všechny vlastnosti grafické části PD jako barvy a tloušťky čar, použité vrstvy, 

použité knihovny buněk, atp. musí splňovat podmínky uvedené v 
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Prováděcích pokynech k této směrnici a dále respektovat podmínky 

stanovené tímto dokumentem. 

• Každý rozsah napětí – VN a NN – bude vždy zakreslen v samostatném 

výkresu a uložen ve zvláštním souboru. 

• Každý výkres bude opatřen rohovým razítkem, umístěným v pravém dolním 

rohu. Razítko bude obsahovat identifikační údaje stavby a projektanta. Nad 

rohovým razítkem budou umístěny technické identifikační údaje a legenda 

prvků výkresu. 

 

Měřítka map a výkresů pro jednotlivé druhy zařízení jsou určena takto: 

• Kabely ve městě a v zastavěném území:  1:500 

• Kabely mimo zastavěná území:    1:1000 

• Venkovní vedení VN a NN v zastavěném území: 1:500 

• Venkovní vedení VN a NN mimo zastavěné území: 1:1000, 1:2000 

• Detaily:       1:200 

• Detail výkresů pro jednotlivé druhy zařízení budou uloženy jako samostatný 

výkres. 

 

Grafickou část tvoří následující dokumenty: 

• Situace projektovaného vedení 

• Situace stávajících sítí VVN, VN, NN, SDE 

• Situace demontáží, Situace stávajících inženýrských sítí – přednostně 

v elektronické podobě 

• Řezy trasou včetně způsobu uložení podzemních vedení a uzemnění, 

souběhů a křižování 

• Schéma zapojení sítě NN a VN. Schéma VN musí obsahovat údaje o 

fázování na stávající síť. 

• Profil vedení dle potřeby 

• Ostatní výkresy dle potřeby 
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Textová část: 

Soupis bodů, HDV: 

• Samostatný popis jednotlivých bodů a úseků jako doplnění výkresové 

situace; dokument se vkládá do PD vždy 

• Samostatný soupis HDV 

• Specifikace příhradových stožárů: 

• Samostatný list; dokument se vkládá do PD vždy při použití příhradových 

stožárů 

 

Specifikace blokové TS: 

• Samostatný list; dokument se vkládá do PD vždy při použití blokové TS. 

 

Specifikace rozvaděče VN nebo NN: 

• Samostatný list; dokument se vkládá do PD vždy při použití rozvaděčů VN 

nebo NN. 

• Specifikace objímek pro izolované vedení a závěsné kabely VN nebo NN: 

• Samostatný list; dokument se vkládá do PD vždy při použití objímek VN a 

NN. 

 

Tabulka základů stožárů: 

• Samostatný list; dokument se vkládá do PD podle potřeby a vždy při použití 

příhradových stožárů. 

 

Montážní tabulky: 

• Samostatný list s přehledem namáhání, průhybů a sil ve vodičích; dokument 

se vkládá do PD podle potřeby. 

• Přehled demontovaného materiálu a zařízení  

• Samostatný dokument sloužící k přehledu demontovaného materiálu; 

dokument se vkládá do PD vždy. 

• Přehled odpadů ke zneškodnění  

• Samostatný dokument sloužící k přehledu odpadů; dokument se vkládá do 

PD vždy. 
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Výpočet a návrh uzemnění: 

• Samostatný dokument obsahující výsledky měření a výpočtů uzemnění (PNE 

33 0000-4, ECZR-TNS-SDS-00 4910 PO1 sw); dokument se vkládá do PD 

vždy. K výpočtu je možné použít SW podporu ECZR. 

 

Výpočet impedance, jištění a úbytků: 

• Samostatný dokument obsahující výsledky výpočtů úbytků HDV, impedancí 

jištění; pro vedení NN; dokument se vkládá do PD vždy. 

 

Výpočet cen za geodetické práce: 

• Samostatný dokument sloužící k výpočtu ceny za geodetické práce vč. 

zpracování dokumentace pro TED. Dokument se vkládá do PD vždy. 

 

Časové normy revizí: 

• Samostatný dokument sloužící ke stanovení ceny za provedené revizní 

práce. Dokument se vkládá do PD vždy. 

 

3.4.8 G. Rozpo čtová část 

Rozpočtová část se řídí dokumentem Metodika sestavení rozpočtu ECZR, který je 

přílohou TOMS DES. 

Rozpočet je sestaven z výstupů programu TOMS DES v tištěné podobě a ve 

formátu XML. Pokud bude předmětem PD koordinace s pokládkou jiných 

podzemních zařízení, musí být provedeno rozklíčování nákladů na výkopy a 

zádlažby podle podílu jednotlivých subjektů. Rozpočtová část bude zpracována jako 

oddělitelná příloha a bude vložena do příslušných vyhotovení PD. 

Před vlastní realizací stavby Technik výstavby a obnovy DS zkopíruje z Archivního 

datového média CD, rozpočet ve formátu xml a naimportuje soubor do TOMS DES 

ke kontrole pro potřeby SDS. Importovaný rozpočet z Archivního CD bude uložen 

v TOMS DES jako verze č.1. Tato verze zůstane v TOMS DES originálem 

původního rozpočtu a nebude se upravovat ani aktualizovat. 
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Dále Technik výstavby a obnovy DS vytvoří v TOMS DES z originální verze 

rozpočtu č.1 novou verzi č.2., kterou zaktualizuje podle platné verze normové 

základny. Tato aktuální verze rozpočtu případně opravená verze rozpočtu slouží 

jako podklad pro uzavření smlouvy o dílo pro stavby do výše investičních nákladů 

0,5 mil Kč anebo pro výběrové řízení u staveb kde rozpočet přesáhne investiční 

náklady 0,5 mil Kč. 

V případě např. větší opravy rozpočtu může být uvedeno v TOMS DES i více verzí 

rozpočtů k dané stavbě, ale nejvyšší verze rozpočtu slouží jako podklad pro 

smlouvu o dílo nebo výběrové řízení. 

 

Výstupy z programu TOMS DES budou doplněny tabulkami: 

• Přehled demontovaného materiálu a zařízení 

• Přehled odpadů ke zneškodnění 

• Časové normy revizí 

• Geodetické práce a dokumentace TED 

Při rozpočtování nestandardního materiálu, který je schválen Odchylkou od 

standardu TNS ECZR se ocení v TOMS DES položkou „Materiál mimo číselník a 

práce položkou „Hodinová zúčtovací sazba.“ K  uvedeným položkám v rozpočtu je 

třeba uvést v PD specifikaci daného nestandardního materiálu a vypsat výkaz 

výměr prací. 

 

Stanovení ceny PD, geodetických prací a dokumentace pro TED je provedena 

podle příslušných ceníků ECZR. 

Dokumentace skutečného provedení stavby (geodetická část DSPS a dokumentace 

pro TED) je součástí ceny z nákladů stavby. 

 

3.4.9 Forma zpracování projektové dokumentace 

PD pro zařízení DS ECZR se zpracovává ve formě tištěné a elektronické. 

Tištěná část dokumentace slouží pro vydání ÚR, SP nebo ÚS, dále pro jednání se 

zainteresovanými účastníky výstavby a pro realizaci stavby. Po skončení stavby 

bude tato část dokumentace včetně dalších dokladů podle příslušných předpisů 

archivována. 
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Elektronická část PD je zpracována v elektronické podobě tak, aby mohla být 

uložena na datové medium CD. 

Elektronická část PD je zdrojem pro vypracování analogové (tištěné) části 

dokumentace. Po realizaci stavby bude elektronická dokumentace aktualizována, 

doplněna o další dokumenty a uložena na datové medium CD. 

 

Standardem pro zpracované soubory elektronické části PD jsou: 

• MS Office (dokumenty DOC, XLS) 

• obrázky (JPG, TIF) 

• soubory ve formátu ASCII (TXT) (seznamy souřadnic) 

• grafické podklady (DGN - grafická část) 

• pro výběrová řízení nad 0,5 mil.Kč (PDF, JPG, TIF) 
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3.4.9.1 Obsah projektové dokumentace č.3. 

 

SVAZEK 3: ČÁST G 

 
ČÍSLO STAVBY:   X.14.SB-2310-046 

NÁZEV STAVBY:  Batelov, obnova náměstí,kabel NN,pravá strana 
 

G.  ROZPOČTOVÁ ČÁST 
Souhrn nákladů stavby 
Rekapitulace nákladů 
Globální náklady 
Dílčí rozpočty  
Subdodávky  
Přehled demontovaného materiálu 
Přehled odpadů 
Časové normy revizí 
Geodetické práce 

 

PD je zpracovaná z hlediska maximální hospodárnosti, podle platných ČSN a PNE, 

bezpečnostních předpisů a nařízení. 

 

3.4.10 Seznam souvisejících dokument ů 

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

• Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

• Zákon č. 458/00 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) – 

včetně příslušných prováděcích právních předpisů 

• Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

• Zákon č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 

• Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 

• Zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

• Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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• Vyhl. č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

• Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• Vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření 

• Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu ( ohlášení, stavební řízení, oznámení o 

užívání ) 

• Vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

• Vyhl. 73/2010 Sb o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařízení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 

• ECD-SM-037 - Jednotný systém správy dokumentace staveb zařízení 

distribuční soustavy ECD 

• ECZR-PP-SDS-001 – Rozvoj distribuční soustavy 

• ECZR-PP-SDS-004 – Technické podmínky dodávek staveb pro ECZR 

• ECZR-PP-SDS-010 - Podmínky pro revizní činnost na elektrických zařízení 

distribučních sítí 

• ECZR-PP-SDS-013 – Zpracování, tvorba a údržba dokumentace 

energetických zařízení pro ECZR 

• ECZR-PP-SDS-015 – Věcná břemena 

• ECZR-PP-SDS-024 - Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady 

při stavbách ECZR zajišťovaných dodavatelsky. 

• ECZR-PP-SDS-034 - Zajišťování staveb obnovy a rozšíření sítí NN, VN pro 

ECZR 

• ECZR-PP-SDS-039 – Grafické podmínky ECZR pro zpracování PD liniových 

staveb a transformoven distribuční soustavy ECD 

• Dokument Metodika sestavení rozpočtu ECZR TOMS DES 
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3.4.11 Tabulkové p řílohy 

 

Tabulka 1.3. Životní cyklus projektové dokumentace 
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Vlastník vyhotovení 
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S
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S
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ve
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í ú
řa

d
 

S
ta

ve
bn

í ú
řa

d
 

Číslo vyhotovení 0 1 2 3 4 5 6 

A Průvodní správa    X X X X X X X 

B 
Souhrnná 
technická 

zpráva 
  X X X X X X X 

C Situace stavby   X X X X X X X 

D Dokladová část 

Informace o parcelách 
dotčených stavbou 
ověřených KÚ 

X X X - - - X 

Soupis a požadavky  
dotčených vlastník ů 
nemovitosti  

X X X X X X X 

Smlouvy o smlouv ě 
budoucích 

kopie originál kopie - - - originál 

Soupis a požadavky 
dotčených orgán ů 

X X X X X X X 

Kopie vyjád ření 
dotčených orgán ů 

originál kopie kopie ko
pie - - kopie 

Soupis a požadavky 
vlastník ů technické a 
dopravní infrastruktury  

X X X X X X X 

Kopie vyjád ření 
vlastník ů technické a 
dopravní infrastruktury  

originál kopie kopie ko
pie - - kopie 

E 
Zásady 

organizace 
výstavby 

  X X X X X X X 

F 
Dokumentace 

stavby 

Technická zpráva X X X X X X X 

Výkresová část X X X X X X X 

Textová část X X X X X X X 

Rozpo čtová část Kompletní 
originál 

Kompletní 
kopie 

výkaz 
výměr (dle 
požadavk

u 
objednava

tele) 

- - - 
souhrn 
nákladů 
stavby 

  
Archivace PD na 

CD 
  - 

dokumenty 
v 

elektronické 
podobě 

- - - - - 

   
 
 

   
  
 

Tabulka 1.3 -. č. 2 -Rozdělení jednotlivých vyhotovení PD  
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Tabulka 1.3 -. č. 3 - Seznam náležitostí PD a SW platfo
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4. Zásady p řípravy a tvorby projektové dokumentace 

pro energetické stavby 
 

Zásadou přípravy každého projektanta je správné zmapovaní dotčené lokality a 

dostatečné nastudování dané problematiky. A díle správné rozhodnutí na vybrání 

lokality a prostoru, kde bude umístěno vedení. Nezbytnou součástí je uvědomit 

místního technika, který má na starosti technickou část v dané obci. S tímto technikem 

je dobré prokonzultovat všechny technické parametry a prvky související s danou 

výstavbou.   

 

4.1 Výpo čet uzemn ění 

Tyto výpočty vycházejí z jednoduchého měření rezistivity půdy přímo v dané 

lokalitě. U každého bodu, který má být uzemněn podle podnikových norem Eonu, je 

nutné změřit rezistivitu půdy, abychom mohli dosáhnout správných výsledků 

zemního spojení. Podnikové normy hovoří také o jasné maximální délce 

pokládaného uzemnění. Jedná se o případy, kde není možné standardním 

způsobem dosáhnout správných parametrů. U průběžných uzemňovacích bodů platí 

pravidlo dosáhnout 15Ω, pokud toho není možné dosáhnout, stačí položit do zeminy 

25m pásky FeZn 30/4. U koncových bodů je to obdobný případ, s tím rozdílem, že 

zde musíme dosáhnout 5Ω nebo položíme 50m uzemňovací pásky. 
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Tabulka 1.4 - Seznam uzem ňovacích bod ů 
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4.2 Ukázka zjišt ění impedan ční smi čky monocí programu Sichr od 

spole čnosti OEZ 

 

 

Obrázek 1.4. grafická p říloha z programu Sichr 
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Obrázek 1.5. grafická p říloha z programu Sichr 
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Obrázek 1.6. grafická p říloha z programu Sichr 
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Obrázek 1.7. grafická p říloha z programu Sichr 
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 Obrázek 1.8. grafická p říloha z programu Sichr 
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Obrázek 1.9. grafická p říloha z programu Sichr 
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Obrázek 1.10. grafická p říloha z programu Sichr 
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Obrázek 1.11. grafická p říloha z programu Sichr 
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Obrázek 1.12. grafická p říloha z programu Sichr 
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Obrázek 1.12. grafická p říloha z programu Sichr 

 

 

4.3 Dodržená selektivita v nov ě zrekonstruované části sít ě 

Důležité prvky při vytváření nové infrastruktury NN vedení, je dodržování selektivity. 

Všechny okruhy by měli bít zapojeny ze stejného zdroje, popřípadě z více zdrojů. 

Ale ty to případy nejsou zapojeny stále z více zdrojů. Jsou připraveny při nějaké 

komplikaci, či poruše na snadné přepojení, nebo jinak zpruhování dané lokality.  

Selektivita, je správné seřazení výkonových pojistek v okruhu sítě. U napájecího 

místa by hodnota pojistek měla být nejvyšší a na koncovém budě zas nejnižší. 

Graficky je to znázorněno níže v diplomové práci na plánku schematické zapojení. 

 

4.4 Rozpo čet - Popis SW TOMS DES : Charakteristika modulu 

Modul Projekty (DES) umožňuje spravovat podnikovou normovou základnu (NZ), 

evidovat technicko-konstrukční řešení stavby a vypočíst rozpočet stavby. Normová 

základna je organizována a presentována formou katalogu normové základny (KNZ) 

a klasifikačních tříd materiálu (Třídy). Normová základna slouží v modulu k 

zaznamenání technicko-konstrukčního řešení stavby a pro ocenění stavby. 

Normovou základnu pro rozpočtování staveb spravuje zpravidla útvar Standardizace 

a typizace. Stavby lze v modulu DES evidovat členěné hierarchicky na projekty, 

provozní soubory, stavební objekty (PS/S a body/úseky (B/Ú). Na základě soupisky 

projektu lze provést ocenění stavby a sestavit požadavek na materiál. Modul DES je 

možné provozovat síťově (v sídle objednatele) nebo lokálně (v sídle zhotovitele 

projektové dokumentace nebo zhotovitele stavby). Normová základna je průběžně 
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aktualizována a uživatelům lokální varianty modulu je zajištěna pravidelná 

distribuce aktualizované verze NZ včetně některých číselníků.  

Modul DES je možné provozovat síťově (v sídle objednatele) nebo lokálně (v sídle 

zhotovitele projektové dokumentace nebo zhotovitele stavby). Normová základna je 

průběžně aktualizována a uživatelům lokální varianty modulu je zajištěna pravidelná 

distribuce aktualizované verze NZ včetně některých číselníků. 

 

Modul DES poskytuje uživateli nástroje pro: 

• popis technicko-konstrukčního řešení stavby 

• výpočet rozpočtu projektu a stavby 

• vytváření historie projektů a rozpočtů staveb 

• strukturované výpisy informací o rozpočtu stavby 

• zpracování požadavku na materiál 

• přenos dat mezi lokální instalací na straně dodavatelů a síťovou instalací 

• rekonstrukci starších projektů a jejich ocenění v původních cenách 

• správu normové základny (norem a materiálů) 

• správu číselníků 

• vytváření historie normové základny 

• Klientská část modulu komunikuje s uživatelem přes grafické uživatelské 

rozhraní, které odpovídá standardu Microsoft Windows. Serverová část 

modulu je založena na databázovém stroji ORACLE. 

4.4.1 Popis modulu Členění na submoduly 

Modul DES se skládá z pěti submodulů: 

• Projekty 

• Normy 

• Materiály 

• Katalog materiálů 

• Normové základny 

 

Jednotlivé submoduly jsou nezávisle spustitelné, tzn. že uživatel může pracovat s 

více submoduly současně a může se libovolně přepínat mezi okny jednotlivých 
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submodulů. Spouštění jednotlivých submodulů může být omezeno přístupovými 

oprávněními. 

4.4.2 Submodul Projekty 

Submodul Projekty poskytuje uživateli nástroje pro: 

• popis technicko-konstrukčního řešení stavby s možností zaznamenat vývoj 

řešení stavby v čase (historie) 

• výpočet rozpočtu projektu a stavby na základě soupisky projektu 

• strukturované výpisy informací o rozpočtu stavby 

• zpracování požadavku na materiál 

• přenos zadání stavby mezi lokální a síťovou variantou modulu 

• přenos technicko-konstrukčního řešení stavby mezi lokální a síťovou 

variantou modulu 

• rekonstrukci starších projektů, jejich ocenění v původních cenách a 

aktualizace projektů stavby podle platné verze NZ. 

 

Nástroje zahrnují: 

• popis struktury stavby 

• tvorbu soupisky projektu 

• výpočet rozpočtu 

• tisk připravených sestav rozpočtu 

• bodový – úsekový rozpis 

• import a export Zadání stavby 

• tvorbu uživatelsky definovaných norem a materiálů 

• import normové základny na lokálním pracovišti 

• export požadavku na materiál 

• export plánovaných nákladů stavby (připravuje se) 

• export materiálu ze skutečného provedení stavby (připravuje se) 

• verzování staveb 
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4.4.3 Soupiska projektu 

Soupiska projektu (projekt) dané stavby tvoří jediný vstup pro rozpočet a výpočet 

nákladů a potřebného materiálu. Soupiska projektu zahrnuje následující typy 

soupisek: 

• soupisku norem 

• soupisku materiálů 

• soupisku přirážek k práci PRP 

• soupisku GN projektu 

• soupisku GN stavby 

• Soupisku projektu může vytvářet uživatel síťové i lokální varianty modulu 

DES a slouží k popisu technické specifikace (technického řešení) stavby pro 

rozpočet stavby. 

 

Soupisky norem a materiálu obsahují: 

• seznam bodů/úseků 

• seznam norem a materiálů na jednotlivé body/úseky. 

• GN stavby tvoří náklady na stavbu jako celek. GN stavby může zadávat 

uživatel síťové i lokální varianty modulu DES. 

• Část soupisky projektu, která obsahuje GN jednoho projektu, se nazývá 

soupiska GN projektu a obsahuje seznam globálních nákladů jednotlivého 

projektu. GN projektu zadává zhotovitel projektu. 

• Část soupisky projektu, která obsahuje seznam norem a množství na 

bod/úsek, je soupiska norem. 

• Část soupisky projektu, která obsahuje seznam materiálu a množství               

na bod/úsek, je soupiska materiálu. 

• Struktura stavby na soupisce projektu se nemusí shodovat s původním 

Zadáním stavby. Závazná je struktura stavby na soupisce projektu, kterou 

vypracuje zhotovitel projektové dokumentace. 
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Bodový/úsekový rozpis  
Technicko-konstrukční specifikace stavby je zaznamenána do soupisky projektu na 

soupisce norem a soupisce materiálu. Soupiska norem a materiálu má vždy 

nejméně jeden bod/úsek (dále jen B/Ú). 

 

B/Ú v modulu DES je samostatně navrhovaná část stavby, kterou charakterizují 

následující vlastnosti: 

• fyzicky představuje určité zařízení nebo jeho část v rozvodné soustavě 

• má jednoznačnou identifikaci v rámci celé stavby 

• je územně lokalizován v projektové dokumentaci stavby 

• zahrnuje bodové i liniové objekty, které jsou postavením v hierarchii stavby 

rovnocenné 

• nemá definovány topologické vazby na jiné body 

• může mít přiřazen seznam norem a materiálů 

• stavba je bezezbytku popsána seznamem bodů/úseků, které k ní přísluší 

• seznamem norem a materiálů na body/úseky 

• seznamem norem, které se vztahují k projektu nebo ke stavbě jako celku 

 

Uživatel vybere pro danou soupisku norem a materiálu určité body/úseky  z množiny 

B/Ú, které byly definovány k verzi stavby. K vybraným B/Ú se přiřazují normy na 

soupisku norem a materiály na soupisku materiálu. 

Zadávání norem nebo materiálu je možné dvěma způsoby. 

zvolit bod/úsek a zadat všechny potřebné prvky včetně množství na daný B/Ú 

vybrat potřebné prvky a doplnit množství na všechny B/Ú. 

Zadávání norem na bod/úsek je možné výběrem z Katalogu NZ (stromová struktura 

norem), výběrem ze seznamu norem, zápisem identifikace normy nebo kopírováním 

norem z jiného bodu/ úseku zvoleného jako vzor. 

V případě instalace modulu Technická evidence je možné k zadávání norem na 

soupisku využít funkce náhrady norem za vymezené PTE (využití substitučních 

skupin subtypů PTE). 

Zadávání materiálů na bod/úsek je možné výběrem z Klasifikačních tříd materiálů, 

výběrem ze seznamu materiálů, zápisem identifikace materiálu nebo podle vzoru 

(zkopírují se materiály bodu/ úseku zvoleného jako vzor). 
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Pokud při některém z uvedených postupů hromadného zápisu norem nebo 

materiálu na soupisku vzniknou položky s nulovým množstvím, poskytuje modul 

uživateli funkci, která umožní prvky s nulovým množstvím zrušit. 

 

4.4.4 Výpo čet rozpo čtu 

Postup zadávání dat do soupisek znázorňuje následující schéma: 

 

Obrázek 1.13 Postup zadávání dat do soupisek 

Provedení výpočtu rozpočtu (a také vytvoření požadavku na materiál) vyžaduje, aby 

všechny dílčí soupisky daného projektu zvolené stavby byly vytvořeny pouze v 

jedné shodné verzi NZ a všechny PS/SO byly navázané na projekty. 

 

 

Postup výpočtu znázorňuje následující schéma: 
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Obrázek 1.14 Postup výpo čtu 
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4.4.5 Rozpo čtová kapitola 1 – Projektová a inženýrská  činnost 

Zahrnuje: 

• Průzkumné a geologické práce 

• Projektové práce a geodetické práce související s projektem 

• Inženýrská činnost 

Do těchto nákladů patří průzkumné, geologické a geodetické práce související se 

zpracováním projektové dokumentace včetně variantních řešení. 

Na tyto náklady jsou zpracovány normy v NZ. Zadávají se jako položky soupisky 

globálních nákladů stavby nebo projektu. 

 

4.4.6 Rozpo čtová kapitola 2 – Provozní soubory Rozpo čtová kapitola 3 – 

Stavební objekty 

Zahrnuje: 

1. Náklady na pořízení PS včetně doplňkových a vedlejších nákladů na 

a. Transformovny stožárové, zděné, věžové a blokové 22 kV 

b. El. stanice a rozvody 22 kV (technologická část) 

c. Dispečinky energetické 

d. El. stanice do 200 kV 

e. Ostatní technologické stavby 

 

2. Náklady na pořízení SO včetně doplňkových a vedlejších nákladů na 

a. Sítě rozvodné VVN 

b. Transformovny zděné, věžové a blokové (stavební část) 

c. El. stanice a rozvodny 22 kV (stavební část) 

d. Venkovní vedení 22 kV 

e. Kabelové vedení 22 kV 

f. Venkovní vedení do 1 kV 

g. Kabelové vedení do 1 kV 

h. Venkovní osvětlení 

i. Sdělovací vedení 

j. Ostatní stavby 
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4.4.7 Výpo čet celkové ceny 

Výpočet se provede na základě ocenění výkonů potřebných pro realizaci jednotlivého 

výkonu tj. zadání jedné položky soupisky norem a materiálu. 

Celkové náklady v rozpočtové kapitole 2 a 3 se stanoví jako součet cen jednotlivých 

výkonů, materiálu a dodávek na bod/úsek a celkem za PS/SO. 

Celkové náklady se skládají z ceny práce P, ceny práce stavebně montážních 

mechanizací S, ceny přesunu dodávek PD, ceny materiálu M, ceny dodávek D a 

dalších nákladů, které mají formu přirážek. 

  

Výpočet se provádí v následujících krocích: 

 

1. Cena celkem za bod/úsek bez dalších náklad ů Cb se vypočte jako součet cen 

jednotlivých výkonů, materiálu a dodávek potřebných pro realizaci daného 

bodu/úseku podle vzorce: 

 

Cb = Pb + Sb + PDb + Mb + Db       (1) 

                                  = Σ Pj + Σ Sj +  Σ PDj + Σ Mj + Σ Dj       (2) 

 

Cb cena celkem za bod/úsek bez dalších nákladů 

Pb cena práce celkem za bod/úsek 

Sb cena za práci stavebně montážních mechanizací celkem za bod/úsek 

PDb cena přesunu dodávek celkem za bod/úsek 

Mb cena materiálu celkem za bod/úsek 

Db cena dodávek celkem za bod/úsek 

Pj cena za práci potřebnou pro realizaci jednotlivého výkonu 

Sj cena za práci stavebně montážních mechanizací potřebnou pro realizaci 

jednotlivého výkonu 

PDj cena přesunu jednotlivé dodávky 

Mj cena materiálu pro realizaci jednotlivého výkonu 

Dj cena jednotlivé dodávky 

 

Dále platí, že cena práce P se skládá z ceny za montážní práce PM a ceny za zemní 

práce PZ: 
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P = PM + PZ  (3) 

P cena práce 

PM cena montážní práce 

PZ cena zemních prací 

 

Z toho plyne, že cena výkonů montáže CM zahrnuje: 

CM = S + PD + P   (4) 

                                             = S + PD + PM + PZ       (5) 

 

 

Do ceny práce jednotlivého výkonu Pj a ceny za práci stavebně montážních 

mechanizací Sj jednotlivého výkonu jsou započteny přirážky na montážní a zemní 

práce, demontáž, 

výchozí revize a další nazvané přirážky Znak. 

Tyto přirážky se zadávají kódem v soupisce norem u jednotlivého prvku ve sloupci 

Znak. Na základě zadání přirážky Znak se normohodiny za práce jednotlivého výkonu 

nebo normohodiny za práce jednotlivého výkonu stavebně montážních mechanizací 

vynásobí koeficienty, které jsou uloženy v normové základně u jednotlivých norem. 

Takto upravená hodnota ceny práce jednotlivého výkonu Pj nebo ceny práce stavebně 

montážních mechanizací jednotlivého výkonu Sj se pak zahrne do ceny práce 

montážních výkonů celkem za bod/úsek Pb nebo do ceny práce stavebně montážních 

mechanizací celkem za bod/úsek Sb. 

 

2. Cena výchozí za všechny body/úseky z daného PS/SO bez dalších náklad ů 

Cv se vypočte jako součet dílčích cen výkonů, materiálů a dodávek potřebných 

pro realizaci bodů/úseků z daného PS/SO podle vzorce: 

 

 

Cv = Pv + Sv + PDv+ Mv + Dv    (6) 

                            = Σ Pb + Σ Sb + Σ PDb + Σ Mb + Σ Db            (7) 

 

Cv cena výchozí za body/úseky z PS/SO bez dalších nákladů 
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Pv cena práce celkem za body/úseky z PS/SO 

Sv cena za práci stavebně montážních mechanizací celkem 

za body/úseky z PS/SO 

PDv cena přesunu dodávek celkem za body/úseky z PS/SO 

Mv  cena materiálu celkem za body/úseky z PS/SO 

Dv  cena dodávek celkem za body/úseky z PS/SO 

Pb cena práce celkem za bod/úsek 

Sb  cena za práci stavebně montážních mechanizací celkem za bod/úsek 

PDb cena přesunu dodávek celkem za bod/úsek 

Mb cena materiálu celkem za bod/úsek 

Db  cena dodávek celkem za bod/úsek 

 

3. Cena celková Cc za PS/SO (tj. za všechny body/úsek y z PS/SO)           pro 

rozpočtovou kapitolu 2 nebo 3 se pak stanoví: 

 

Cc = Cv + Σ DN  (8) 

 

Cp cena celkem za body/úseky z PS/SO 

Cv cena výchozí za body/úseky z PS/SO bez dalších nákladů 

DN cena dalšího nákladu souvisejícího s cenou práce 

 

Do celkových náklad ů není zahrnuta da ň z přidané hodnoty. 

 

4.4.8 Globální za řízení staveništ ě 

Globální zařízení staveniště (GZS) kryjí náklady na: 

a) Úplaty za užívání základních prostředků objednatele, zhotovitele nebo jiné 

organizace, sloužících dočasně jako zařízení staveniště, jejich případné úpravy a 

uvedení do původního nebo smluveného stavu, včetně zpracování potřebné 

dokumentace. 

b) Nezbytné úpravy trvalých objektů budované stavby, sloužících dočasně jako 

zařízení staveniště a uvedené do původního stavu včetně zpracování potřebné 

dokumentace. 
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c) Zřízení, demontáž a odklizení dočasných objektů zařízení staveniště, 

budovaných na staveništi, snížené o hodnoty zbylého materiálu po demontáži. 

Ke stavebním objektům zařízení staveniště patří: 

a) kanceláře, vrátnice, strážnice 

b) ubytovny, šatny, kuchyně, jídelny aj. 

c) údržbářské dílny, sklady, zpevněné plochy 

d) vnější oplocení 

e) vnitrostaveništní komunikace 

f) vnitrostaveništní rozvody elektřiny od místa připojení na hlavní přívod na 

staveniště včetně rozvaděčů pro připojení přenosných rozvodných zásuvkových 

skříní, obecné osvětlení staveniště, vnitrostaveništní rozvody 

g) vnitrostaveništní rozvody páry, vody, plynu, stlačeného vzduchu od zdroje 

h) vnitrostaveništní kanalizace max. 1 km od obvodu staveniště včetně septiku 

nebo žumpy 

i) zemní práce pro osazení objektů zařízení staveniště 

j) pomocné stavební konstrukce opěrné, podpěrné, nosné 

k) dočasná ochranná zařízení (plachty, stany) 

l) kanceláře technického dozoru investora a autorského dozoru 

m) příslušné přípojky do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. 

 

4.5 BOZP 

V každém paré by měla být zmínka o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Na 

toto téma je již mnoho let poukazováno. Naše společnost s pomocí našich 

zákonodárců, potažmo soudnictví a inspektorátů práce, se dostává do čím dál tím 

těžší situace na kladení požadavků BOZP. Situace je natolik dramatická a vážná, že 

některé pracovní úkony se musí provádět s vědomím, že se částečně porušují 

některé normy BOZP. V případě některých živností se jedná o existenční 

provozování.  
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5. Projektová dokumentace pro konkrétní 

energetickou stavbu 
 

Tento konkrétní příklad projektové dokumentace byl zadán společností E.ON s.r.o. 

Tento projekt byl zadán pro zrekonstruování obce Batelov na Vysočině. Jednalo se 

o staré vedení z lan AlFe 4x42/7, které bylo vedeno na podpěrných betonových 

bodech. Tato rekonstrukce byla určena ke zlepšení dodávky elektrické energie 

koncovým zákazníkům. Také měla zlepšit krajinný pohled na malebnou obec 

z pohledu památkářů a místních obyvatel.   
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5.1 Situace širších vztah ů 

Batelov,obnova nám ěstí,kabel NN pravá strana  

 

 
 

k.ú.Batelov 601144  
souřadnice: 

x: 1137446 

y: 684397 

 

GPS: 

N:  49°18'49.642"  

E:  15°23'39.507"  

 

 

 

Obrázek 1.15. obrázek titulní strany (situace širší ch vztah ů) 

Místo 
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5.2 Souhrnná technická zpráva  

část B. 

 

Batelov,obnova náměstí, kabel NN pravá strana 

 

Číslo stavby:  X.14.SB-2310-046  

číslo zakázky:    7100 7913 

 

5.2.1 Stavebn ě technické řešení: 

5.2.1.1  zhodnocení staveništ ě: 

Pro danou stavbu nebude vyžadováno. 

 

5.2.1.2  kulturní památky:  

   Kulturní památky se v dané lokalitě nachází, viz vyjádření magistrátu města 

Jihlavy, úřad územního plánování. Při realizaci budou dodrženy všechny 

podmínky dle vyjádření magistrátu města Jihlavy úřadu územního plánování. 

 

5.2.1.3 architektonické řešení stavby:  

Pro danou stavbu nebude vyžadováno. 

 

5.2.1.4  technické řešení stavby:  

Předmětem řešení této stavby je obnova sítě NN v městyse Batelov.  

Technické řešení: Z osazené kioskové trafostanice náměstí TS01 se vyvedou z  

rozvaděče NN kabely 3xNAYY 4x150 mm2. Jeden z kabelů bude přiveden do 

plastového pilíře SS300/PKE1P-C umístěného u boční stěny, cca 50cm od fasády, 

z důvodu údržby TS. SS300 bude sloužit pro připojení krátkodobých odběrů a 

elektroměrového rozvaděče pro VO. Z této přípojkové skříně povede kabel 

smyčkováním po pravé straně náměstí. Kabel bude smyčkován přes osazené 

kabelové skříně umístěné v obvodových zdech domu. Kabel bude veden až do 
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rozpojovací skříně s podélným dělením typu SD622/NVW2 umístěné u domu č.p. 

143. Druhý povede přímo do SD 622/NKW2 . 

Stávající holé vedení po levé straně náměstí z podpěrného bodu č. 108 se připojí 

třetím kabelem NAYY 4x150 mm2 z trafostanice náměstí. Nový kabel se poté 

použije pro plánovanou rekonstrukci levé strany náměstí. 

Do rozpojovací skříně typu SD622 se zapojí stávající kabely typu 3x240+120 AYKY 

z trafostanice mateřské školky. 

             Ze skříně SD622 se vytáhne kabel 1x NAYY 4x 150 mm2, kterým se budou 

smyčkovat osazené kabelové skříně v obvodových zdech jednotlivých domů po 

pravé straně. U č.p. 129 je nová trasa navržená přes komunikaci /řešeno protlakem/ 

a kabelové vedení se zakončí v osazené rozpojovací skříni SR522 v ul. Pod 

pařízkem bodu č. 120. Stávající bod č. 120 JB 9/3 se vymění za  nový koncový bod 

JB9/10. Z venkovního vedení se provede svod kabelem NAYY 4x95 mm2 do 

SR522(N21) nově osazené rozpojovací skříně (pilíř). 

Připojení rodinných domů č.p. 111-616 při ul. Rácovská bude řešeno vytažením 

kabelu NAYY 4x150 mm2 z rozpojovací skříně N21 u bodu č. 120. Nové kabelové 

vedení se zakončí v osazené rozpojovací skříni typu SV101 na obměněném bodě č. 

151. Svod z volné sítě do skříně SV101 se provede kabelem NAYY 4x150 mm2.       

Rozsah stavby je vidět v přiloženém polohopise.  

 

Projektová dokumentace stavby byla projednaná se zainteresovanými organizacemi 

a majiteli dotčených pozemků. Veškerá vyjádření dotčených organizací i 

jednotlivých majitelů jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. 

 

5.2.1.5 napojení na technickou infrastrukturu:  

Nové kabelové vedení NN bude napojeno v nové TS Náměstí. Dále z nového 

SR522 vedle nového bet.sloupu č.120 v ulici Pod Pařízkem, kde se bude napojovat 

na stávající venkovní vedení a v ulici Rácovská u obměněného podpěrného bodu č. 

151 v SV101 . 

 

5.2.1.6  řešení technické a dopravní infrastruktury:  

Pro danou stavbu nebude vyžadováno. 
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5.2.1.7  vliv stavby na životní prost ředí:  

5.2.1.7.1 Stavba nebude mít negativní vliv na život ní prost ředí.  

To zabezpe čuje zejména:  

Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, 

případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní 

prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci 

odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou. Bude dodržen zákon 

č.185/2001 Sb. o odpadech. 

 
5.2.1.7.2 Ochrana vodních zdroj ů a tok ů 

Při výstavbě bude dbáno na to, aby nedošlo k znečištění vodních toků ropnými a 

jinými látkami. 

 

5.2.1.7.3 ochrana zelen ě, zeleň mimo les: 

Při stavbě bude dbáno, aby nebyl poškozen kořenový systém zeleně. Bude 

respektována ČSN83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. 

Do zeleně rostoucí mimo les nebude zasahováno. 

 

5.2.1.7.4 Ochrana lesa, lesní pozemky 

Stavba se lesních pozemků nedotýká ani není v jejich blízkosti (více než 50m). 

 

5.2.1.7.5 rozsah odn ětí půdy zem ědělskému p ůdnímu fondu: 

Při stavbě nového vedení nebude nutné provést odnětí půdy ZPF. Kabel je uložen 

na parcelách, které nespadají pod ZPF. 

Některé dotčené pozemky stavbou sice spadají do ZPF, ale podle § 9 odst. 2 

písmeno b) zákona č.334/1992 Sb. není třeba za účelem umístění takovéto stavby 

odnětí ze ZPF. 

Bude dodržen §8 zákona č.334/1992 Sb., zejména tak, že bude provedena skrývka 

svrchní kulturní vrstvu půdy, budou provedeny vhodné povrchové úpravy dotčených 

ploch. Při výstavbě bude dbáno na to, aby nedošlo k znečištění zemědělského 

půdního fondu ropnými a jinými látkami. 
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5.2.1.7.6 ochrana p řed korozí: 

Všechny nové kovové součásti jsou chráněny zinkováním.  

Konstrukce na stožárech, které budou v trase ponechány se odrezí a natřou 1x 

základním a 2x krycím nátěrem.  

Konstrukční prvky, které budou v trase ponechány, se odrezí a natřou 1x základním 

a 2x krycím nátěrem.  

 

5.2.1.8  řešení bezbariérového užívaní ploch:  

Pro danou stavbu nebude vyžadováno. 

 

5.2.1.8.1 průzkumy a m ěření: 

 

5.2.1.8.2 stavebn ě geologický pr ůzkum: 

Pro danou stavbu nebude vyžadován 

 

5.2.1.8.3 měření uzemn ění: 

Byla změřena hodnota zemního odporu a na základě těchto hodnot byl stanoven 

způsob a délka uzemnění jednotlivých podpěrných bodů, rozpojovacích skříní, 

případně přípojkových skříní. 

 

5.2.1.8.4 Výpo čet impedance jišt ění a úbytk ů napětí hdv: 

Pro stanovení proudových hodnot pojistkových patron byl použit výpočtový program 

firmy OEZ s.r.o. Sichr v aktuální verzi.  Výstupní protokol je součástí projektové 

dokumentace. 

 

5.2.1.9 geodetické zam ěření:  

Při zpracování projektové dokumentace bylo použito aktuálních mapových podkladů 

získaných z mapového serveru, podkladů městského úřadu Batelov a map evidence 

nemovitostí Katastrálního úřadu v Jihlavě. Mapové podklady stávajících sítí NN a 

VN byly získány u technika TE. Celá trasa vedení byla předměřena odpovědným 

geodetem. 

Projektované vedení je zakresleno v systému JTSK. Před započetím prací bude 

projektované vedení vytýčeno odpovědným geodetem. 
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Po dokončení stavby bude vypracována dokumentace skutečného provedení 

stavby, vč. zpracování dokumentace v systému LIDS pro účely technické evidence. 

 

5.2.1.10 členění stavby:  

Projektová dokumentace je rozdělena na stavební objekty, provozní soubory dle 

předepsaného členění. 

RS21 – vedení NN kabelové 

RS49 – demolice, demontáže 

 

5.2.1.11 vliv stavby na okolní pozemky a stavby:  

Daný typ stavby nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby. 

 

5.2.1.12 zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti:  

Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je uvedena v části „E“. Stavba 

bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 

a PNE 33 0000-6 i všech dalších nařízení s nimi souvisejících. 

Při práci bude dodržován zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006Sb o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

 

5.2.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Jedná se o výstavbu kabelového vedení NN; při návrhu byly zohledněny normy a 

předpisy v platném znění.  Základy stožárů jsou navrženy pro namáhání zeminy v 

rozsahu (0,25 - 0,35) MPa a dle ČSN EN 50 423-3-19.  Rozměry základů stožárů a 

způsob zakládání byly stanoveny na základě materiálu zpracovaném firmou EGÚ 

Brno. 

 

5.2.3 Požární bezpe čnost 

5.2.3.1 Požární bezpe čnost stavby 

Podzemní kabelové vedení (uložení v pískovém loži + zásyp zeminou tl. 

0,80-1,20m) se ve smyslu ČSN 73 0802, čl. 12.9.3 a vyhlášky č. 23/2008 
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Sb. neposuzují z hlediska požární bezpečnosti staveb. Napojení do 

typových pojistkových skříní ve zdivu obvodových zdí objektů je provedeno 

typovým zaústěním s následným obezděním nebo obetonováním v místě 

mimo skříň. Prostupy přes obvodové zdivo jsou utěsněny ve smyslu ČSN 73 

0802, čl. 8.6, ČSN 73 0804, čl. 12.2.1.  

Nové stožáry veřejného osvětlení jsou umístěny v souladu s ustanovením 

vyhl. č. 23/2008 Sb., příl. č.3, čl. 5 s ohledem na možnosti provedení 

požárního zásahu a příjezdu ke stávajícím objektům místní zástavby. 

 

5.2.4 Zhotovitel v oblasti PO je povinen : 

Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně 

nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním 

nebezpečím, § 4, Zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním 

zařízením. 

Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární 

ochraně v souladu s NV 11/2002 Sb. 

Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných 

hořlavých látek a materiálů, tyto ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201 ze 

dne 6. 5. 1991. 

Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách 

nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle 

§ 5 Zákona č. 133 /1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným 

zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a 

použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení. 

Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární 

bezpečnosti výrobků nebo činností. 

Při svařování postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 

87/2000 Sb. 

Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární 

techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným 
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zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k 

věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně 

bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému 

pracovišti. 

Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných 

prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a počty prostředků požární 

ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště. 

Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností 

v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve 

smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně 

platných právních předpisů (např. Zákon č. 50/1976 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů). 

Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na 

pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a 

jiných mimořádných událostí povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc 

a potřebnou věcnou pomoc. 

 

5.2.5 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 268/2009 sb  tak, 

aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb a životní prostředí. 

 

5.2.6 Bezpečnost p ři užívání 

Jedná se o stavbu elektrického vedení, z hlediska úrazu elektrickým 

proudem jde o prostory nebezpečné dle PNE 33 0000-2 

 

5.2.6.1 Ochrana p řed p římým dotykem v rozvodných elektrických za řízeních 

do 1000 V i nad 1000 V v distribu ční soustav ě dodavatele elekt řiny:  

polohou, dle PNE 33 0000 – 1 4V, čl. 3.2.2.1 

izolací, dle PNE 33 0000 – 1 4V, čl. 3.2.2.4 

Ochrana při poruše v rozvodných elektrických zařízeních v distribuční 

soustavě dodavatele elektřiny:  
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• nad 1000 V (vn), ochrana zemněním v sítích, kde není přímo 

uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích IT  dle PNE 33 0000 - 

1 4V 

• do 1000 V (nn), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v 

sítích TN-C automatickým odpojením od zdroje nadproudovými 

ochrannými přístroji, dle PNE 33 0000-1 3V 

• izolací - v nově budovaných částech sítě nn a kabel. sítích dle PNE 33 

0000-1 4V  

 

5.2.7 Ochrana proti hluku 

Pro daný typ stavby není vyžadována. 

5.2.8 Úspora energie a ochrana tepla 

Netýká se daného typu stavby. 

5.2.9 Řešení bezbariérového užívaní ploch 

Pro danou stavbu nebude vyžadováno. 

5.2.10 Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Netýká se daného typu stavby. 

 

5.2.11 Ochrana obyvatelstva 

Přechod výkopu pro obyvatele jednotlivých domů bude zajištěn lávkami. Vjezdy 

ke garážím budou opatřeny ochrannými rourami a ihned zasypány tak, aby byl 

umožněn vjezd parkujícím automobilům. 

Výkopy budou opatřeny zábranami proti pádu chodců, rovněž pak tyto zábrany 

budou vymezovat prostor pro pohyb chodců. Pokud nebudou výkopy za snížené 

viditelnosti osvětleny veřejným osvětlením, budou označeny výstražným červeným 

světlem. 
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5.2.11.1  Odvodn ění území 

Pro danou stavbu nebude vyžadováno. 

 

5.2.11.2  Zásobování vodou 

Pro danou stavbu nebude vyžadováno. 

 

5.2.11.3  Zásobování energiemi  

Pro danou stavbu nebude vyžadováno. 

 

5.2.11.4  Řešení dopravy 

Pro dopravu materiálu a příjezd montážních mechanizmů se použijí stávající 

komunikace. 

 

5.2.11.5  Povrchové úpravy okolí stavby 

Po dokončení stavby je zhotovitel povinen uvést dotčené parcely, nemovitosti 

do původního stavu, s výkopovými pracemi začít v době vegetačního klidu. 

 

5.2.11.6  Elektronické komunikace 

Pro danou stavbu nebudou vyžadovány. 
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5.3 Grafická část 

5.3.1 Polohopisní situace 

 

Obrázek 1.16 Polohopisní situace č.1 
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Obrázek 1.17 Polohopisní situace č.2 

 



 

Požadavek na projektovou  

dokumentaci energetických staveb  Bc. Mirek Fučík 

84 

 

Obrázek 1.18 Polohopisní situace č.3 
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5.3.2 Schéma   

 

Obrázek 1.19 Schématické zapojení 
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5.3.3 Řezy  

                                   

Obrázek 1.20 Situa ční řezy 
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5.4 Rozpo čtová část 

 

 

 

Obrázek 1.21 Rozpo čtová část – Souhrn náklad ů stavby 
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Obrázek 1.22 Rozpo čtová část – Globální náklady stavby 
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Obrázek 1.23 Rozpo čtová část – Rekapitulace náklad ů projekt ů 
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Obrázek 1.24 Rozpo čtová část – Díl čí rozpo čet práce, mechanizace a 
ostatních náklad ů 
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Obrázek 1.25 Rozpo čtová část – Díl čí rozpo čet práce, mechanizace a 
ostatních náklad ů 
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Obrázek 1.25 Rozpo čtová část – Díl čí rozpo čet - materiál 
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Obrázek 1.26 Rozpo čtová část – Díl čí rozpo čet - materiál 
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Obrázek 1.27 Rozpo čtová část – Díl čí rozpo čet – subdodávky 
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6. Závěr 
V této diplomové práci je popsán legislativní požadavek pro schválení 

projektové dokumentace energetických staveb. Jsou zde představeny 

technické požadavky kladené na energetické stavby. V těchto požadavcích je 

přímo implementována základní struktura pro sestavení hlavní kostry celé 

projektové dokumentace. Tato implementace zajišťuje striktní postup při 

tvoření komplexní projektové dokumentace. Zároveň dává projektantům 

určitou volnost a kreativitu při řešení nestandardních až neobvyklých situací. 

V konečném paré, které je schváleno stavebním úřadem v dané své 

působnosti v regionu, musí být možné vyčíst vše potřebné k realizaci stavby. 

V první části této práce, je uveden podrobný popis legislativního požadavku 

pro schválení projektové dokumentace energetických staveb. Je zde také 

upozorněno na důležité kroky, které nesmí být podceněny, natožpak 

přehlédnuty při tvorbě projektu.  

V druhé části jsou uvedeny technické požadavky na energetické stavby. Tyto 

části upozorňují na všechny nezbytné součásti celé projektové dokumentace. 

Třetí předposlední část uvádí zásady příprav a tvorby projektové dokumentace 

pro energetické stavby. Popisuje zde vše nutné při přípravě v dané lokalitě na 

místě samém s velmi důkladným zmapováním terénu. 

Poslední část představuje konkrétní projektovou dokumentaci pro energetickou 

stavbu, kterou jsem osobně zpracoval a úspěšně předal na stavební úřad, kde 

následně získala stavební povolení.  

Na základě těchto poznatků a zkušeností lze tvrdit, že je tvorba projektové 

dokumentace dle správných zákonů, norem a praktických zkušeností opravdu 

velmi složitá a precizní práce. Aby bylo dosaženo správného cíle, musí být 

vyřešeny a odhaleny všechny zásadní nedostatky projektové dokumentace 

před zahájením samotné výstavby. Jen v takových případech lze správným 

způsobem dosáhnout tíženého cíle, a tím je získání stavebního povolení a 

správná výstavba konkrétní energetické stavby. 
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7. Seznam použitých zdroj ů 
 

[1] Internetové stránky: www.eon.cz  

 

[2] Internetové stránky: www.ti.eon.cz 

 

[3] Internetové stránky: www.energetika-servis.cz  

. 

[4] Vlastní konzultace s odborníky: Ing.Miroslav Jinderle, Ing Zdeněk Kubů, 

Ing Petr Kuřina, Jiří Zimula, Ing. Zdeněk Hanek 

 

[5] Vlastní osmiletá zkušenost s programem TOMS – DES 

 

[6] Vlastní osmiletá zkušenost v daném projekčním prostředí 

 

[7] BERIT,a.s: Manuál programu TOMS-DES - 

 

[8] BERIT,a.s: Uživatelská příručka 

 

[9] OEZ s.r.o.: Program Sichr 
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8. Seznam p říloh 

8.1 Příloha č.1 - Grafická ukázka programu TOMS –DES  

[1] – Spouštěcí ikona 

 

 

 

[2] – Základní omezená nabídka pro alianční partnery programu TOMS - DES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Požadavek na projektovou  

dokumentaci energetických staveb  Bc. Mirek Fučík 

98 

8.2 Příloha č.2 - Grafická ukázka výpo čtu dopl ňujících cen  

 

[3] – ukázka výpočtu ceny revizní zprávy použité v projektové dokumentaci  
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[4] – ukázka výpočtu hmotnosti demontovaného materiálu, použité 

v projektové dokumentaci  
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[5] – ukázka výpočtu ceny geodetického zaměření č.1., použité v projektové 

dokumentaci  
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[6] – ukázka výpočtu ceny geodetického zaměření č.2.,použité v projektové 

dokumentaci  

 

 



 

Požadavek na projektovou  

dokumentaci energetických staveb  Bc. Mirek Fučík 

102 

[7] – ukázka výpočtu ceny odpadů, použité v projektové dokumentaci  

 


