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D6 Lubenec – obchvat (08/2021 uvedeno do provozu)

Rozpočet ŘSD ČR
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Graf: Příprava staveb dálnic a silnic I. třídy – rozpočet

SFDI vs. profinancování (tis. Kč) Rok Plán Skutečné čerpání %

2010 626 212 594 909 95%

2011 1 087 954 801 527 74%

2012 1 696 481 1 097 403 65%

2013 1 590 000 875 104 55%

2014 1 901 531 556 934 29%

2015 1 835 000 1 517 729 83%

2016 2 145 200 2 128 700 99%

2017 1 833 000 1 800 259 98%

2018 1 663 880 1 515 679 91%

2019 2 045 000 1 988 066 97%

2020 2 967 030 2 853 503 96%

2021 2 700 000

Tabulka: Příprava staveb dálnic a silnic I. třídy –

rozpočet SFDI vs. profinancování (tis. Kč)
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D7 Louny, zkapacitnění obchvatu (07/2021)

Územní plánování

Technické studie

Koncepce
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Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2050

• Revize kategorií všech dálnic a silnic I.tř. 

• Zohlednění schválených a aktuálně připravovaných záměrů

• Vybrané úseky bez určení kategorie – šedá XXX – kategorii určí

samostatná TES podle výsledků ekonomiky

• Návrh schválen MD – dopis ze dne 30.6. 2021

• Platná kategorizace je dostupná na webu ŘSD
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Nové formy poskytování ÚAP – digitální realita

• Povinnost ŘSD poskytovat informace o stávající a i plánované infrastruktuře v digitální podobě – nutnost 
určit jednotnou digitální podobu dat

• Spolupráce s MMR, koordinace s připravovanými projekty státu

Základní otázky: 
• formát dat – jaký bude ze strany státu vyžadován?

• podrobnost dat – míra detailu pro zpracovatelé ÚAP

Bude stačit osa komunikace nebo koridor?

• struktura metadat – jaké informace potřebují ÚAP a

jaké informace potřebujeme my

Cíl

• základní parametry záměrů snadno a rychle elektronicky 

předávat zpracovatelům ÚAP, ÚPD, studií



Dokončené
13

Ve zpracování
12

V plánu
4
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Aktualizace TES „I/43 Svitávka – Staré Město“

Základní informace

- aktualizace TES z roku 2016

- snaha o využití zemního tělesa a stavebních 

objektů „německé dálnice“ 

- Podklady: geologický průzkum, geodetické 

zaměření, pasportizace stávajících objektů, 

orientační průzkumy ŽP

Výsledek

- 3 varianty řešení (S15,25/110; S21,5/110; 

S26/130) – všechny s MÚK

- ekonomicky rentabilní všechny varianty
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Aktualizace TES „I/13 Klášterec – Chomutov“

Základní informace

- dopracování TES z roku 2017 na základě rozhodnutí 
CK 

- snaha o nalezení ekonomicky výhodné a pro obec 
Černovice přijatelné varianty

Výsledek

4 vedení tras, každá ve variantě (2+2, 2+1)

- Trasa 2 (severní obchvat v tunelu)

- Podvarianta trasy 2b (průtah Černovicemi)

- Trasa 3 (jižní obchvat v souběhu s železnicí)

- Trasa 4 (jižní obchvat)

V současné době probíhá ekonomické hodnocení všech 
tras

Následně bude předáno na CK – rozhodnutí v kontextu 
celé trasy I/13 (KV – Chomutov)
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D5 Praha – Beroun modernizace (3+3)

• 2020 – závěry zjišťovacího řízení; dokumentace EIA bude 
předložena na MD v 4.Q 2021

• Probíhá zpracování záměru projektu včetně hodnocení 
ekonomické efektivnosti

• 2025 – předpoklad zahájení realizace

D10 Praha – Kosmonosy modernizace (3+3)

• 2020 – TES schválena na Centrální komisi MD (EXIT 3-14 
a EXIT 39-46)

• 12/2020 – závěry zjišťovacího řízení; Dokumentace EIA 
bude předložena na MD v 1.Q 2022

• 2024/2025 – předpoklad zahájení realizace

D11 Praha – Poděbrady modernizace (3+3)

• Probíhá zpracování ZP

• Probíhá výběr zpracovatele EIA

• 2026 – předpoklad zahájení realizace
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Možnosti a příležitosti rozvoje dálniční a silniční sítě ČR

• pilotní zakázka výběru zhotovitele s využitím metody BestValue – hodnocení kritérií kvality, cena jen 30% 

• SWOT 

• prověření možností rozvoje sítě dálnic a silnic I.tř. ČR nad rámec stávající koncepce

SILNÉ STRÁNKY

• vybere nejkvalitnějšího dodavatele

• jednodušší specifikace zakázky – formou projektových cílů 

• větší aktivita na straně dodavatele z hlediska definice obsahu a 

zpracování zakázky

• pomáhá zlepšit image ŘSD - inovace

SLABÉ STRÁNKY

• značná administrativní a časová náročnost vyhodnocení VŘ

• slovní hodnocení kritérií kvality - není exaktně počitatelné. 

• nedostatečná kapacita a kvalita vnitřních personálních zdrojů pro vyhodnocení VŘ

PŘÍLEŽITOSTI

• posílení role dodavatele při specifikaci zakázky, předkládá návrhy v 

rámci nabídky

• kultivace trhu – není zaměřeno na cenu

• podporuje kvalitu, odbornost firem

• vyšší kvalita plnění zakázky

• menší riziko zdržení realizace zakázky

• kvalitní dodavatel = snazší řízení realizace zakázky pro ŘSD

• vyšší kvalita plnění může ušetřit čas v navazující přípravě projektu

HROZBY

• časové zdržení výběrového řízení

• potřeba externí právní pomoci s vyhodnocením a s tím spojené finanční náklady

• nízké zkušenosti uchazečů/zadavatele s touto metodou při sestavování nabídek
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Rámcová dohoda na projektové práce pro stupeň studie

• Ve fázi tvorby Zadávací dokumentace

• Využití principů Best-Value – kromě nejnižší ceny bude hodnoceno:

• odborná úroveň

• přidaná hodnota

• identifikace rizik

• rating

• Rating – důraz na kvalitu a aktivitu zhotovitelů při zpracování studií (hodnocení)

• Zakázky s předpokládanou hodnotou zakázky nad 1 mil. Kč 
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Nové typy dokumentací DUR+ / TES+

• V návaznosti na novelu Stavebního zákona (DUR+) je nutné detailnější zpracování předchozí

koncepční dokumentace = TES+

• Rozsah TES je definován Směrnicí pro dokumentaci staveb PK (SDS-PK)

• V rámci jednotlivých studií bývá požadován odlišný detail zpracování

- vliv míry místní znalosti, projednání předchozích studií, zkušenost zadávajícího, atd.

Rizika návaznosti DUR+ (DUSP) na TST:

• Nedostatečná podrobnost zpracování studie

• Geotechnika/zakládání, Vodohospodářské řešení, řešení mostních objektů, rozsah záborů stavby,

přeložky doprovodných komunikací vč. přístupů na pozemky, atd.

• Dodatečně vyžadované úpravy navržené trasy (po dokončení studie)

• Obce, kraje, ostatní DOSS, veřejnost, EIA, atd.

Dosud se změny trasy oproti TST řešily v DUR a v rámci jejího projednání → přesun do DUR+
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TES+ diskutovaná témata

▪ GTP průzkum

▪ Rešerše archivních zdrojů dřívějších průzkumů (Geofond), geologie, geomorfologie;

▪ Zhodnocení lokality geotechnikem na základě terénní pochůzky

▪ Nedestruktivní průzkum kritických míst (geo-fyzika)

▪ Vodohospodářské řešení

• Zákres hladiny Q100 a přizpůsobit návrh nivelety;

• Návrh koncepce odvodnění; Stanovení orientačního množství odváděných vod do vodotečí, rozměrů DUN;

▪ Mosty

▪ pro účely následného podrobného GTP určit přesnou polohu podpěr mostu

▪ vyšší důraz na koncepci vč. výstavby a definování limitů průchodu pod mostem (volba typu konstrukce s ohledem na celkový HMG

stavby)

▪ Orientační ZE a projednání s DOSS

▪ Hranice trvalého záboru – obalová křivka s rezervou

▪ Seznam dotčených pozemků dle katastru s rozdělením na subjekty (PO, FO, obce, ÚZSVM, atd.)

▪ V rámci zpracování stanovit okruh DOSS (orgány ŽP, SÚ, KÚ, obce, IZS, PČR, atd.) dle konkrétních identifikovaných rizik

▪ Projednání se zastupitelstvem, případně veřejné projednání s občany



www.rsd.cz

17

TES + přínosy/rizika

Přínosy

• Důkladnější návrh nad podrobnými údaji, komplexnější podklady pro projednání s DOSS a veřejností.

• Snížení rizika změn společného povolení na základě rozpracování v PDPS.

• Přesnější informace o průchodnosti územím, detailnější vstupy do EIA.

Rizika

• Časově a finančně náročnější zpracování.

• Vyšší nároky na zapojení odborných specializací už v rámci studií.

• Obdržená vyjádření (mimo územně plánovací informaci) nejsou závazná a nejsou vymahatelná.

Aktuální stav

• Testování na pilotních projektech.
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Projektová příprava 

staveb

D11 Hradec Králové – Smiřice (07/2021)
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Projektové dokumentace zadávané do konce roku 2021

Název akce
Hlavní trasa 

(km)

Předpokládané stavební náklady 

(v mil. Kč vč. DPH)
Stupeň PD

I/11 Hradec Králové - severní tangenta 15,9 3 099 DUR

I/46 Olomouc – východní tangenta 7,35 2 910 DUR

I/46 Šternberk - obchvat 4,7 1 091 DUSP

I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová, obchvat 6,2 3 753 DSP

D49 4902.1 Fryšták - Lípa 1. etapa 1,7 2 499 DSP

D49 4902.2 Fryšták - Lípa 2.etapa 9,3 4 740 DSP

I/27 Most - Litvínov 6,9 1 599 DSP/PDPS

D11 1108 Jaroměř - Trutnov 21,2 16 191 PDPS

D35 Opatovec - Staré Město 17,2 15 258 PDPS

D35 Ostrov - Vysoké Mýto 7,0 4 211 PDPS

I/33 Náchod - obchvat 7,7 3 614 PDPS

D1 01191.A MÚK Brno jih – VD-ZDS 1,5 4 236 PDPS
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Expertíza projektových dokumentací staveb na GŘ

• Počet expertně posouzených dokumentací v období 01/2020 – 06/2021
• 67x DUR

• 74x DUSP, DSP

• 30x PDPS

• Průměrná doba pro zpracování stanoviska 30,5 dne

• Velké množství připomínek – příprava „Zásad pro projektování“ (spolupráce s ČVUT) = jasně 

definované požadavky na projekt před zahájením projektování 

• Velké množství nezapracovaných, ale projektantem akceptovaných připomínek – opakovaná 

kontrola PD (vyčerpání na obou stranách)

• K expertíze předávány nekompletní koncepty (např. v konceptu DSP jedné ze staveb na dálnici D6 chyběly 

komplet SO hlavní trasy)
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Úskalí projektové přípravy

Kontaminace zemin 
• Ropné látky, azbest, arsen, těžké kovy 

• PAU v odstraňovaných AHV

• V GTP, nad rámec TP 76, zjišťování kontaminace zemin

Nedostatky v PD a průzkumech 
• Nesprávně zpracovaný HMG 

• Nezapracování relevantních připomínek expertního posouzení (v PD není dořešeno pažení založení 
mostu)

• Chybně zpracovaná bilance zemin (velmi nákladná ZBV) 

• Návrh sanace podloží násypu neodpovídá GTP, pro sanaci jsou navrhovány zbytečně drahé 
materiály

• V PD nejsou zapracovány závěry GTP, diagnostiky

• V PDPS odhadnutý (nikoliv spočítaný) návrh opatření v podloží násypů v přechodových oblastech 
mostů

• V PDPS a GTP odhadnuté stabilitní výpočty armovaných svahů
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Harmonogram v zadávací dokumentaci – časté chyby

▪ V HMG nejsou zohledněny konsolidace násypů (například u SO 201 činí konsolidace 270 dnů a u SO 202 činí 

konsolidace 180 dnů)

▪ V HMG nejsou zohledněny nedostupné části staveniště – pozemky, scházející správní rozhodnutí, ZAV

▪ SO jsou zahajovány od Data zahájení prací a nezohledňují přípravné práce (skrývky ornice, RDS, provedení 

násypových těles u mostů apod.)

▪ Délka realizace nezohledňuje složitost SO (SO 201, 5 polí, dl. 144 m, SO 205, 1 pole, dl. 17 m) 

▪ Nelogické vazby mezi SO.  Vazby by se měli vkládat mezi SO, které jsou na realizaci skutečně závislé.

▪ Doba pro zprovoznění/dokončení musí být reálná
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D6 Lubenec, obchvat

• zvýšená koncentrace arsenu v zemině

podklady pro PDPS:

arsen

?
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D6 Lubenec, obchvat

• zvýšená koncentrace arsenu v zemině

podklady pro ZBV:

kubatura 17 096 m3



www.rsd.cz

25

D55 Otrokovice

• skládka TKO

podklady pro PDPS:
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D55 Otrokovice

kubatura 19 630 m3

• skládka TKO

podklady pro ZBV:
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I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat

• stará skládka nebezpečného odpadu z havárie ropovodu

podklady pro PDPS:
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I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat

• stará skládka nebezpečného odpadu z havárie ropovodu

podklady pro ZBV:

kubatura 1 727 m3
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Nové položky rámcové dohody na GTP
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Liniový zákon

▪ Od 1.1.2021 vstoupil v účinnost

▪ zákon 403/2020 Sb., který novelizuje Liniový zákon, Vyvlastňovací zákon,

Stavební zákon, Správní řád aj. a

▪ vyhláška č. 583/2020 Sb. stanovující obsahu dokumentace pro vydání společného

povolení u staveb dopravní infrastruktury (pozemní komunikace) v omezeném

rozsahu dle § 2j Liniového zákona, tzv. DUR+

▪ Byl vydán Metodický pokyn 1/2021 verze 1.0 obsahující pokyny k využívání nových

institutů, které zákon přináší v podmínkách ŘSD

▪ Zpracování DUR+ na pilotních projektech (např. D6 Žalmanov – Knínice, I/38 Doksy –

obora, aj.)

▪ Rozsah a obsah zpracování TES (TES+) pro projekty projednávané na podkladě DÚR+

30
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I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice (zahájení 08/2021)

Zadávací řízení

Realizace



Počet
Délka 

(km)

Cena 

(vč. DPH)

Dálnice 17 31,0 12,1 mld.

Silnice I. třídy 21 71,9 17,8 mld.



Modernizace D1
33,8 km

Dálnice
155,4 km

Silnice I. tř.
69,2 km

258,4 km



Dálnice
90,7 km

Silnice I. tř.
60,8 km

151,5 km



Modernizace 
D1

48,3 km

Dálnice
46,5 km

Silnice I. tř.
23,9 km

118,7 km
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