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19. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Projektová dokumentace obsahuje části: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E Dokladová část 

 
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 stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla, 

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

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace. 

 A.2 Seznam vstupních podkladů 

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

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, 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  

c) další podklady. 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, 



b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

c) údaje o odtokových poměrech, 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v 

případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územně plánovací dokumentací, 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b) účel užívání stavby, Strana 56 / 83 

 c) trvalá nebo dočasná stavba, 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů, 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 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, členění na etapy), 

k) orientační náklady stavby. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 



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

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

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 provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 



a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

b) energetická náročnost stavby, 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

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

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.). 

B.2.11 Ochrana 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. 

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, 

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 opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

e) 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 

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 zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

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

likvidace, 

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

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

 

C. Technická zpráva 

 

V dokumentaci stavebního objektu se zpracovává technická zpráva pro každou dílčí část 

samostatně. V architektonicko – stavebním řešení má technická zpráva následující 

náležitosti. 

 účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, 

 materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; 

 celkové provozní řešení, technologie výroby;  

 konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 

 bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí;  

 stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis 

řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí; požadavky napožární ochranu konstrukcí;  

 údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení;  

 popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí;  

 požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele;  

 stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami;  

 výpis použitých norem 


