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Úvod: 
V této bakalářské práci je řešena technologická etapa spodní stavby pro 

zástavbu dálničních odpočívek u dálnice D5, poblíž obce Málkovice. Jedná se tedy o 
technologické předpisy pro provádění zemních prací, osazení podzemních nádrží na 
pohonné hmoty a pro provádění základových prací. Dále návrh strojních sestav, 
časového harmonogramu, kontrolního a zkušebního plánu, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a položkový rozpočet. 
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1. Identifika ční údaje 

Název stavby 
Zástavba odpočívek Málkovice – čerpací stanice 
pohonných hmot a napojení inženýrských sítí 

Charakter stavby Novostavba 

Místo stavby 123 km dálnice D5 

Kraj Plzeňský 

Obec Málkovice 

Katastrální území Málkovice, Kurojedy, Lobzy u Ošelína 

Investor 

jméno: Monstera International a.s. 

adresa: Londýnská 57/376, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

IČO 271 39 409 

tel/fax.:  

e-mail: eurobad@eurobad.cz 

Zodpovědný projektant 

firma: Valbek spol. s r.o.  

jméno: Ing. Milan Sobotka 

autorizace č. 0500832 

adresa: Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3 

tel/fax.: +420 485 103 336, +420 485 103 346 

e-mail: info@valbek.cz 

 

2. Rozdělení stavby na objekty 
SO 112_L Komunikace a zpevněné plochy čerpací stanice 

 SO 312_L Areálový vodovod 
 SO 314_L Splašková kanalizace 
 SO 315_L Usazovací, požární a retenční nádrž s ORL 
 SO 413_L Silnoproudé areálové rozvody 
 SO 414_L Venkovní osvětlení 
 SO 711_L Provozní budova čerpací stanice 
 SO 712_L Přestřešení výdejních stojanů 
 SO 713_L Nádrže PHM 
 SO 714_L Technický sklad 
 SO 715_L Reklamní prvky 
 SO 811_L Sadové úpravy 
 PS 11_L Skladování a výdej PH 
 PS 12_L Skladování a výdej AdBlue 
 PS 13_L Technologická elektroinstalace 
 

3. Charakteristika území stavby 
 
 3.1. Území stavby 

 Stavba se nachází na 123 km dálnice D5 Plzeň – Rozvadov v katastrálních 
územích Málkovice, Kurojedy a Lobzy u Ošelína. Nadmořská výška se pohybuje okolo 
512 m n. m. Pozemky, na kterých se stavba bude realizovat, jsou v majetku Ředitelství 
silnic a dálnic ČR a jsou předmětem nájemní smlouvy za účelem dostavby odpočívek a 
čerpací stanice. Tyto plochy byly zakonzervovány za tímto účelem již během stavby 
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dálnice. Před předáním staveniště bude ještě příkop vedoucí na jihozápadní straně 
v celé délce zatrubněn a zasypán. Zeleň vysázená během stavby dálnice je v kolizi 
s budoucí stavbou a bude odstraněna. V rámci parkových úprav nezpevněných ploch 
odpočívek bude nahrazena novou zelení. Sjezd z dálnice a připojovací pruh byl 
vybudován také během stavby dálnice a bude sloužit jako hlavní staveništní 
komunikace. 
 
 3.2. Provedené pr ůzkumy 

 Během inženýrsko-geologického průzkumu byl zjištěn tento geologický profil: 
0,0 – 0,3 m p. t.  humózní vrstvy 
0,3 – 3,4 m p. t.  hutněná ulehlá navážka násypového tělesa dálnice – štěrk 

hlinitý, středně ulehlý, úlomky a kameny zvětralého fylitu a písčitá 
hlína 

3,4 – 4,4 m p. t.  písčité hlíny a jíly se střední plasticitou 
4,4 a hlouběji p. t.  zcela zvětralé fylity R6 a dále stupeň zvětrání klesá 
 Stavba je jednoduché konstrukce a základové poměry je možné charakterizovat 
jako složité. Při návrhu se tedy uvažovalo dle II. geotechnické kategorie. 

 Hladina podzemní vody nebyla sondami IGP zastižena do hloubky 5 – 8 m. 
Spodní voda nebude ovlivňovat založení objektu ani ve srážkově vydatných obdobích. 

 Průzkumem objemové radonové aktivity byla naměřená průměrná hodnota 
222Rn = 33,6 kBq.m-3. Území je zařazeno do kategorie středního radonového rizika. 
Provede se plošná protiradonová izolace, do podkladního betonu se vloží KARI síť, 
aby se zamezilo vzniku trhlinek. Kabelové prostupy jdoucí z podzákladí se utěsní 
tmelem. 
 
 3.3. Výměry 

 Zastavěná plocha provozní budovy zabírá cca 143,8 m2 a výdejní plocha 
pohonných hmot zabírá 516,6 m2. 

 

4. Urbanistické a architektonické řešení 
 Zařízení čerpací stanice bude zajišťovat příjem, skladování a prodej pohonných 
hmot. Prodej dvou druhů motorové nafty a tří druhů benzinů se provádí 
samoobslužnou formou  pro osobní automobily a nákladní automobily na 
samostatném výdejním místě. Na čerpací stanici je možno čerpat produkt AdBlue pro 
nákladní vozidla. Čerpací stanice je dále vybavena stojanem pro huštění pneu 
osobních vozidel a huštěním pneu nákladních vozidel. Provozní doba bude nepřetržitá. 

Dispozice provozní budovy se skládá z: 
- Prodejna 
- Kancelář vedoucího, denní místnost zaměstnanců se šatnou a hygienickým 

příslušenstvím 
- Sklady, technické zázemí 
- 1 bezbariérové WC, WC muži, WC ženy pro veřejnost a sprcha 
- Úklidová místnost 

Architektonické řešení čerpací stanice je typové podle současného standardu 
čerpacích stanic firmy Shell. Architektura nadzemních objektů je jednoduchá, účelová 
v celkovém výrazu, ale i v detailech a barevném provedení. Objekt je proveden v barvě 
bílé s doplňky v barvě firmy Shell – červené, žluté a šedé. V čelní fasádě objektu jsou 
umístěny výkladce obchodu. 

 Zastřešení nad výdejem osobních vozidel je spojeno s objektem služeb 
spojovacím krčkem. Atika zastřešení je plastická, prosvětlená s firemním logem 
v barvách červené a žluté. 
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5. Technické řešení 
 Hlavní stavbou je jednopodlažní provozní budova, která slouží jako prodejna a 
sociální zázemí pro motoristy a obslužné prostory pro systém výdeje pohonných hmot.  

Budova je zděná z cihelných tvárnic Porotherm. Čelní fasáda je prosklená. 
Vodorovné konstrukce jsou navrženy z panelů Spiroll tl. 250 mm, uložených na 
betonových věncích. 
  Na provozní budovu navazuje přestřešení výdejních ploch s výdejními stojany. 
Přestřešení bude provedeno svařovanou ocelovou rámovou konstrukcí tvaru TT 
z otevřených a uzavřených válcovaných profilů. Plocha pod výdejními stojany bude 
provedena z drátkobetonu C30/37-XF4. Plocha bude z důvodů úniku úkapů oddělena 
od ostatních zpevněných ploch přejezdnými hranami. Vyspádování plochy bude 
sklonem 0,5 % do uličních vpustí, které budou zaústěny do bezodtokové havarijní 
jímky. 
 V blízkosti výdejní plochy budou osazeny podzemní ocelové dvouplášťové 
nádrže na pohonné hmoty od firmy Baest Machines & Structures a.s. 
 Za provozní budovou bude sklad pro uložení nářadí potřebné k údržbě 
zpevněných i nezpevněných ploch. Jedná se o přenosný ocelový kontejner. 
 V rámci tohoto projektu jsou řešeny také zpevněné plochy před výdejní plochou, 
objízdné plochy okolo čerpací stanice a přilehlé chodníky. Řešení ostatních 
zpevněných ploch v areálu odpočívek je v rámci jiné samostatné projektové 
dokumentace, na kterou je vydáno samostatné stavební povolení. Realizace obou 
projektů však bude probíhat současně. 
 Součástí této stavby je také provedení vodovodní přípojky a následných 
areálových rozvodů. Odkanalizování odpočívek, splašková kanalizace a čistírna 
odpadních vod, řešení retence dešťových vod a požární nádrže. 
 Dále pak přípojka vysokého napětí, trafostanice, areálové rozvody nízkého 
napětí a venkovního osvětlení. 

 

6. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  
 Stavba se nachází u dálnice D5 na 123 km, na kterou je také dopravně 
napojena. Odbočovací a napojovací pruhy byly vybudovány již během stavby dálnice. 
Jiná komunikace k čerpací stanici nevede. Výdejní plochy budou navazovat na 
komunikace zpevněné plochy v areálu odpočívek. V dispozici výdejních stojanů je 
odděleně řešen výdej pro osobní a nákladní automobily. Rozestupy jednotlivých 
výdejních stojanů byly vzhledem ke zkušenostem z obdobných zařízení oproti 
základním typologickým podkladům zvětšeny. 

 Přípojka vody je vedena až z obce Kurojedy směrem k čerpací stanici na pravé 
straně dálnice ve směru Plzeň – Rozvadov, kde se také nachází vodoměrná šachta 
společná pro obě čerpací stanice a odtud je vedena pod dálnicí k čerpací stanici na 
levé straně. 

Odvod dešťových a splaškových vod bude řešen jednotnou kanalizací, zaústěnou 
do vodního toku Šárka na jihovýchodě odpočívek. 

 Přípojka elektrické energie bude začínat na sloupu vysokého napětí, které vede 
severozápadně od staveniště a bude odtud vedeno v zemi. Vysoké napětí povede 
k trafostanici na pravé straně a odtud povede rozvod nízkého napětí pod dálnicí na 
levou stranu. 

V okolí se nenachází žádné telekomunikační vedení, které by pokrylo potřeby 
čerpací stanice a tak se uvažuje s bezdrátovým připojením od mobilních operátorů. 
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7. Popis řešené technologické etapy 
- Provozní objekt: 

Objekt bude založen plošně na železobetonových základových pasech. Zemina 
pod humózní vrstvou stávajícího násypu není homogenní. Pasy je nutno založit na 
hutněných štěrkopískových polštářích. Do začištěného výkopu se zahutní 100 mm 
štěrkopísku, tím se vytvoří zpevněná základová spára. Dále bude probáhat sypání a 
hutnění kameniva 32 – 64mm ve vrstvě 300 mm, další hutněná vrstva bude 
štěrkopísek frakce 16 – 32 mm. Polštáře budou hutněny na hodnotu 150 k Pa a budou 
rozšířeny o 0,5 m na každou stranu od hran pasů. Podkladní betonová deska pod 
podlahou bude vyztužena svařovanou Kari sítí 150/150/4. Tyto sítě musí být zakotveny 
do základových pasů. 

Do základů po obvodě objektu bude uložen zemnící pásek dle výkresu 
uzemnění. 

Současně se základovými konstrukcemi budou betonovány také šachty elektro 
v chodníku a pod rozvaděči. Stěny a dno el. Šachet budou provedeny z prostého 
betonu. Stěny budou betonovány do oboustranného bednění. Stěny a dno šachty pod 
rozvaděči budou vyztuženy Kari sítí 100/100/6,5. 

Po protažení kabelů budou všechny trouby dokonale utěsněny tmelem 
Lukopren, případně gumovými manžetami nebo pěnovým materiálem odolným proti 
působení benzínu. Chráničky pro elektrorozvody budou provedeny z trubek z plastické 
hmoty. 

- Přestřešení výdejních stojanů a podzemní nádrže: 

Založení konstrukce přestřešení je navrženo na základových patkách 1,2 x 5,3 
m a 1,2 x 6,8 m, výšky 600 mm z monolitického železobetonu C25/30 – XC2. Pod 
základy bude 300 mm hutněná vrstva štěrkopísku frakce 4 – 64 mm. Sloupy jsou 
k základu kotveny přes ocelovou desku pomocí čtyř pozinkovaných šroubů M24-5.6 
vlepených do vrtaných otvorů. 

Pod podzemní nádrže PHM, budou z důvodu eliminace sedání provedeny 
prahy 0,5 x 8 m z prostého betonu C 20/25 – XC0. Mezi prahy bude proveden hutněný 
štěrkopískový polštář tl. 300 mm. Hutnění bude probíhat ve dvou vrstvách. V horní 
vrstvě je požadováno Edef,2=45 MPa, a poměr Edef,2 / Edef,1 = max 2,1. Nádrže budou 
zasypány pískem, hutněným po vrstvách tl. max. 200 mm, symetricky kolem celého 
obvodu nádrže. 

Pod plochou úložiště budou provedeny drenáže DN 100, pro případné 
zjišťování úniku ropných látek. Drenáže budou vedeny v hloubce cca 4900 mm pod 
upraveným terénem, ve vrstvě štěrkodrti a spádovány směrem k svislé monitorovací 
šachtě, do které budou zaústěny. Monitorovací šachta DN 300 bude mít snížené dno 
tak, aby byl umožněn odběr vzorků. Šachta bude ukončena cca 1200 mm pod 
upraveným terénem v šachtě z betonových skruží DN 1000. Vstup do šachty bude 
uzavřen vodotěsným kruhovým poklopem průměru 600 mm. 

 

8. Vliv na životní prost ředí 
 Stavba svým provozem nebude mít zásadní vliv na životní prostředí nebo 
zdraví osob. Úkapy budou zaústěny do havarijní bezodtokové jímky. Výdejní plochy 
budou v celé ploše izolovány proti pronikání ropných látek. 

Odpad bude shromažďován v maloobjemových koších, rozmístěných v prostoru 
parkovišť. Odpady budou likvidovány odbornou firmou na základě smluvního vztahu. 



7 
 

Stromy, které se nacházejí na plochách určených pro výstavbu, byly uměle 
vysazeny v rámci stavby dálnice. Tato zeleň bude vykácena a nahrazena novou 
výsadbou v rámci dokončení celkové zástavby odpočívek. 

Oproti stávajícímu stavu nedojde k navýšení emisí z dopravy. 
 

9. Zajišt ění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovník ů 

Pro zajištění úkolů prevence rizik možného ohrožení života stanoví zákon pro 
zaměstnavatele dle počtu zaměstnanců způsob zajištění bezpečnosti. Objekt čerpací 
stanice je navržen tak, aby před uvedením do provozu a používání byly splněny 
požadavky uvedené v § 3 odst. 3 NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí.     

Čerpací stanice je řešena s ohledem na bezpečnost práce a hygienu. 
Provozovatel zpracuje nebo nechá si vypracovat a schválit provozní řád, požární řád, 
požární poplachové směrnice a plán havarijních opatření.       

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu jsou uvedeny v nařízení vlády 406/2004 Sb.  

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, musí být ve smyslu 
tohoto zákona vybaveny příslušnými schvalovacími a certifikačními osvědčeními. 
V souladu se zákonem č. 350/2012 Sb. (stavební zákon) v platném znění § 156 nesmí 
bez těchto dokumentů dojít k instalaci těchto výrobků a zařízení.  

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení 
s ochrannými systémy určenými pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je 
uvedeno ve Sbírce zákonů č. 23/2003.                     

Během užívání investor zajistí pravidelné revize elektrických zařízení.       

Prostory s nebezpečím výbuchu a nebezpečím požáru musí být opatřeny 
bezpečnostními tabulkami.                                           

Investor je povinen zajistit vytyčení všech stávajících sítí, které křižují nebo jsou 
v souběhu s navrhovanými trasami potrubí. V místě křížení se provedou zemní práce 
ručně s náležitou opatrností.  

Opravy, čištění a kontrola zařízení se budou v prostoru s nebezpečím výbuchu 
provádět v souladu s platnými předpisy a normami   

V prostoru čerpací stanice je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným 
ohněm. 

Mezní a havarijní stavy při provozu čerpací stanice musí být signalizovány do 
místa trvalé přítomnosti školeného pracovníka a na viditelné místo (dle závažnosti 
světelně a zvukově). 

Před zahájením provozu ČS musí být k dispozici požadovaná dokumentace 
požární ochrany (PO).  

Při zahájení provozu ČS musí být pracovníci ČS proškoleni v oblasti PO, 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (BOZP) a pro nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami a přípravky. 

Před zahájením výdeje musí být na ČS k dispozici bezpečnostní listy 
chemických látek a přípravků. 
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10. Jednotlivé části stavebn ě technologického řešení 
  

10.1. Technologické p ředpisy 

 Pro technologickou etapu spodní stavby byly zpracovány následující 
technologické předpisy: Technologický předpis pro provádění zemních prací, 
Technologický předpis pro osazení nádrží pro pohonné hmoty a AdBlue a 
Technologický předpis pro provádění základových prací. 
 
 10.2. Zařízení staveništ ě 

 Zařízení staveniště se skládá ze zprávy zařízení staveniště, výkresu situace 
zařízení staveniště a situace dopravního řešení. Dále jsou součástí zprávy ještě dvě 
přílohy, stavby zařízení staveniště a jejich příslušenství a dimenze staveništních 
přípojek. Zde jsou vyřešeny stavby zařízení staveniště, oplocení, skladovací plochy a 
staveništní přípojky. 
 
 10.3. Položkový rozpo čet 

 Rozpočet bude zpracován pro danou technologickou etapu spodní stavby 
v programu BUILD Power. 
 
 10.4. Časový plán 

 Časový plán bude zpracován ve formě řádkového harmonogramu v programu 
Contec. Zde budou přehledně zobrazeny návaznosti jednotlivých prací pro zadanou 
technologickou etapu spodní stavby. 
 

10.5. Návrh strojní sestavy 

Zde budou navrženy všechny stavební stroje, které budou použity pro spodní 
stavbu včetně jejich technických parametrů. 

 
10.6. Kontrolní a zkušební plán 

Kontrolní a zkušební plán stanoví předměty kontrol, způsob jejich provedení, 
příslušnou legislativu, z které je třeba při kontrole vycházet, zodpovědnou osobu a 
způsob vyhodnocení kontroly a to v chronologickém pořadí. 

 
10.7. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci  

 V plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se uvedou všechna možná rizika 
spojená s výstavbou dané technologické etapy a navrhnou se příslušná opatření, aby 
se jim předešlo. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
 1.1. Obecné informace o stavbě 
 
 Stavba se nachází u dálnice D5 Plzeň – Rozvadov na 123 km, na katastrálních 
územích Málkovice, Kurojedy a Lobzy u Ošelína. Nadmořská výška místa stavby je 
okolo 512 m n. m. 
 Projekt Zástavba odpočívek Málkovice, čerpací stanice, napojení inženýrských 
sítí řeší dobudování zakonzervovaných ploch, které byly určeny pro dálniční odpočívky. 
Stavba je rozdělena na pravou a levou stranu a to z pohledu od Plzně směrem na 
Rozvadov. Obě strany mají zhruba stejný objem prací. 
 

 
Obr.1 Foto budoucího staveniště a hotové stavby 

 
 Hlavní stavbou je jednopodlažní provozní budova, která slouží jako prodejna a 
sociální zázemí pro motoristy a obslužné prostory pro systém výdeje pohonných hmot. 
Dispozice provozní budovy se skládá z: 

- Prodejna 
- Kancelář vedoucího, denní místnost zaměstnanců se šatnou a hygienickým 

příslušenstvím 
- Sklady, technické zázemí 
- 1 bezbariérové WC, WC muži, WC ženy pro veřejnost a sprcha 
- Úklidová místnost 

Budova je zděná z cihelných tvárnic Porotherm. Čelní fasáda je prosklená. Vodorovné 
konstrukce jsou navrženy z panelů Spiroll tl. 250 mm, uložených na betonových 
věncích. 
  Na provozní budovu navazuje přestřešení výdejních ploch s výdejními stojany. 
Přestřešení bude provedeno svařovanou ocelovou rámovou konstrukcí tvaru TT 
z otevřených a uzavřených válcovaných profilů. Plocha pod výdejními stojany bude 
provedena z drátkobetonu C30/37-XF4. Plocha bude z důvodů úniku úkapů oddělena 
od ostatních zpevněných ploch přejezdnými hranami. Vyspádování plochy bude 
sklonem 0,5 % do uličních vpustí, které budou zaústěny do bezodtokové havarijní 
jímky. 
 V blízkosti výdejní plochy budou osazeny podzemní ocelové dvouplášťové 
nádrže na pohonné hmoty od firmy Baest Machines & Structures a.s. 
 Za provozní budovou bude sklad pro uložení nářadí potřebné k údržbě 
zpevněných i nezpevněných ploch. Jedná se o přenosný ocelový kontejner. 
 V rámci tohoto projektu jsou řešeny také zpevněné plochy před výdejní plochou, 
objízdné plochy okolo čerpací stanice a přilehlé chodníky. Řešení ostatních 
zpevněných ploch v areálu odpočívek je v rámci jiné samostatné projektové 
dokumentace. 
 Součástí této stavby je také provedení vodovodní přípojky a následných 
areálových rozvodů. Odkanalizování odpočívek, splašková kanalizace a čistírna 
odpadních vod, řešení retence dešťových vod a požární nádrže. 
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 Dále pak přípojka vysokého napětí, trafostanice, areálové rozvody nízkého 
napětí a venkovní osvětlení. 
 
Členění na stavební objekty a provozní soubory: - Levá strana 
 SO 112_L Komunikace a zpevněné plochy čerpací stanice 
 SO 312_L Areálový vodovod 
 SO 314_L Splašková kanalizace 
 SO 315_L Usazovací, požární a retenční nádrž s ORL 
 SO 413_L Silnoproudé areálové rozvody 
 SO 414_L Venkovní osvětlení 
 SO 711_L Provozní budova čerpací stanice 
 SO 712_L Přestřešení výdejních stojanů 
 SO 713_L Nádrže PHM 
 SO 714_L Technický sklad 
 SO 715_L Reklamní prvky 
 SO 811_L Sadové úpravy 
 PS 11_L Skladování a výdej PH 
 PS 12_L Skladování a výdej AdBlue 
 PS 13_L Technologická elektroinstalace 
 
 1.2. Informace k řešené etapě 
 
 Během inženýrsko-geologického průzkumu byl zjištěn tento geologický profil: 
0,0 – 0,3 m p. t.  humózní vrstvy 
0,3 – 3,4 m p. t.  hutněná ulehlá navážka násypového tělesa dálnice – štěrk 

hlinitý, středně ulehlý, úlomky a kameny zvětralého fylitu a písčitá 
hlína 

3,4 – 4,4 m p. t.  písčité hlíny a jíly se střední plasticitou 
4,4 a hlouběji p. t.  zcela zvětralé fylity R6 a dále stupeň zvětrání klesá 
 
 Násypové těleso není homogenní a mocnost vrstev je proměnlivá, mění se tedy 
i geotechnické vlastnosti. Stavba je jednoduchá, ale základové poměry spíše složité a 
musíme se tedy řídit podle II. geotechnické kategorie (ČSN 73 1001 – Zakládání 
staveb. Základová půda pod plošnými základy). 
 Pro návrh strojních sestav bude uvažována II. - III. třída těžitelnosti (ČSN 73 
3050 – Zemné práce. Všeobecné ustanovenia). 

Zemina je zde nesoudržná a použijeme tedy svahování pod úhlem 45°. 
V jednom místě však bude zapotřebí záporové pažení. Uložení nádrže pro AdBlue a 
základová patka jednoho ze stojanů je příliš blízko již vybudované komunikace a 
nebude možno použít svahování. 

 Hladina spodní vody nebyla sondami zastižena do hloubky 5 – 8 m. 
Spodní voda nebude ovlivňovat založení objektu ani ve srážkově vydatných obdobích. 
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Obr. 2 Schéma zapažené části výkopu 

 
 Před zahájením veškerých prací se musí ze všeho nejdřív částečně uzavřít 
dálnice pro sjezd pouze vozidel stavby a stejně tak musí být upraven i nájezd zpět na 
dálnici. (viz příloha: Dopravní řešení) Po zaměření staveniště geodetem a provedení 
oplocení staveniště do výšky 1,8 m, budou odstraněny křoviny a provedena skrývka 
ornice po celé ploše. Budou provedeny hrubé terénní úpravy pomocí dozeru, kde bude 
terén srovnán na úroveň -0,600 m, kde úroveň +0,000 je výška podlahy provozní 
budovy. Dále bude provedena hlavní stavební jáma na úroveň -2,170 m a v ní budou 
další dvě jámy pro nádrže na pohonné hmoty -5,300 m a AdBlue -3,870 m. Hlavní jáma 
bude podél komunikace zajištěna záporovým pažením. Před začátkem výkopu jámy 
budou podle návrhu a vyměření geodetem zaberaněny svislé zápory z válcovaných 
profilů a podle postupu výkopu se mezi ně budou vkládat vodorovné pažiny z řeziva. 
Do hlavní stavební jámy a jámy na pohonné hmoty budou provedeny pomocí rypadla 
vjezdy ve sklonu 1:4. Jáma pro nádrž na AdBlue je menších rozměrů a bude kopána 
shora, avšak pro přístup pro další práce bude proveden vstup o sklonu 1:3. 

V jámě pro nádrže na pohonné hmoty budou ještě rýhy o rozměru 7,8 x 1,7 m a 
hloubky 0,225 m pro základové patky. 

Pro provozní budovu budou rýhy pro základy prováděny ve dvou fázích. Nejdřív 
svahované rýhy pro základy na úroveň -1,150 m a pod průčelím na -1,400 m. V druhé 
fázi budou vykopány ještě hlubší rýhy, kde dojde ke zlepšení základové půdy pod 
základy. U provozní budovy se musí ještě provést výkop pro kontrolní šachtu a to na 
úroveň -1,200 m. 

Všechny výkopové práce musí před jejich započetím vyměřit geodet podle 
projektové dokumentace. Hrany a rohy výkopů budou vyznačeny vápnem a dřevěnými 
lavičkami. Lavičky budou od hrany výkopu odsazeny o 1,5 m. 
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Obr. 3 Příklad rohové lavičky 

 
V místech staveniště nevedou žádné inženýrské sítě v podzemí, a proto není 

potřeba je vyznačovat a přizpůsobovat tak průběh výkopových prací. 
Část vytěžené zeminy bude znova použita pro zásyp a bude tedy uskladněna 

na mezideponii na staveništi, zbytek bude odvezen na skládku vzdálenou cca 5 km. 
Stejně bude naloženo i s ornicí. Část bude použita pro parkové úpravy ve vybraných 
částech dle projektové dokumentace a zbytek bude nabídnut k zemědělskému využití. 

 
2. MATERIÁL 
 

 2.1. Výpis materiálu 
 

Materiál  Rozměry Množství  
vápno – vápenný hydrát 22 kg / pytel 3 pytle 
hranoly - lavičky 60 x 60 x 1800 mm 72 ks 
prkna - lavičky 38 x 180 x 2000 mm 47 ks 
hřebíky – pro sbíjení laviček   
ocelové pažnice profil I 300 5,5 m 6 ks 
ocelové pažnice profil I 300 3,5 m 11 ks 
řezivo - pažiny 40 x 180 x 2000 mm 191 ks 
řezivo - pažiny 40 x 180 x 1360 mm 9 ks 
Geodetické kolíky - dřevěné 30 x 30 x 500 mm cca. 100 ks 
Provázek   
 

2.2. Doprava materiálu 
  
 2.2.1. Doprava primární (mimo staveništ ě) 
 
Ocelové profily I budou dopraveny nákladním automobilem Tatra T 810 -

1R1R26/351 s hydraulickou rukou. Délka valníku je 4,5 m. Ocelové profily délky 3,5 m 
se bez problému vejdou, ale profily délky 5,5 m o jeden metr přesahují a musí být 
označeny na převislém konci rudým praporkem o rozměrech min. 300 x 300 mm. 
Samozřejmě také zajištěny proti pádu nebo sesunutí z vozidla. 

Ostatní materiál jako veškeré řezivo a pytle s vápnem budou dopraveny také 
nákladním automobilem Tatra T 810. 

Vytěžená zemina, která již nebude dál použita pro zásypy, bude odvezena 
sklápěči Tatra T 158-8P5R44.231 s korbou o velikosti 18 m3 na skládku vzdálenou 
12,5 km. 
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2.2.2. Doprava sekundární (po staveništi) 
 

Ocelové I profily budou hned po přivezení na staveniště složeny na místo 
uložení pomocí hydraulické ruky, kde budou zatlučeny pomocí beranidla. Dřevěné 
prvky budou přenášeny ručně. Vytěžená zemina, která bude uskladněna ne 
mezideponii na staveništi pro pozdější použití na zásypy, bude přepravována 
sklápěčem Tatra T 158-8P5R44.231. 

 
2.3. Skladování materiálu 
 

 Jak již bylo zmíněno, ocelové I profily použité jako pažnice záporového pažení 
budou zabudovány hned po přivezení rovnou z nákladního automobilu, a proto jejich 
uskladnění neřešíme. 
 Řezivo použité pro pažiny záporového pažení a pro výrobu stavebních laviček 
bude uskladněno na zpevněné, odvodněné ploše na prokladcích a překryto plachtou, 
aby nedošlo k jeho poškození vlivem vlhkosti (hniloba, zkroucení atd.). 
 Pomocný materiál jako hřebíky a pytle s vápnem budou uloženy 
v uzamykatelném skladu na stavbě. 
 Sypké materiály budou uloženy na zpevněné ploše a budou rozdělené dle 
druhu, tj. zvlášť ornice a vykopaná původní zemina. Ornice bude skladována do výšky 
1,5 m, ostatní vytěžená zemina do výšky 2 m. 
 
3. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 
 Před započetím prací na stavbě dojde k převzetí staveniště. Stavbu přebírá 
hlavní stavbyvedoucí od investora a přítomen bude i projektant a stavební dozor. 
Stavbyvedoucí přebírá kompletní, ověřenou projektovou dokumentaci včetně 
inženýrsko-geologického, hydrogeologického a radonového průzkumu a platné 
stavební povolení. 

Staveniště musí být před převzetím vytyčeno geodetem a stavbyvedoucí 
převezme dva polohové a jeden výškový bod, které budou sloužit k přesnému 
zaměření jednotlivých stavebních objektů v průběhu stavby. V místě staveniště se 
nenacházejí žádné stávající inženýrské sítě. Dále dojde k převzetí stávajícího oplocení 
dálnice, na které bude později navazovat oplocení staveniště, vjezd a výjezd na 
staveniště, které byly vybudovány již během stavby dálnice a částečnou uzavírku 
dálnice, kterou provede Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Součástí této stavby je i zhotovení přípojek inženýrských sítí a proto do doby 
jejich zhotovení bude použito provizorních řešení, tj. cisterna s vodou, jako WC budou 
použity mobilní chemická WC (TOI), odpad od umyvadel a sprch ve stavební buňce 
bude zaústěn do plastové vyvážecí jímky a dodávka elektrické energie bude řešena 
mobilní elektrocentrálou. 

O předání staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

4.1. Klimatické podmínky 
 

 Teplota vzduchu nesmí klesnout pod +5°C a zemina nesmí promrznout. Nesmí 
dojít k dlouhodobým dešťům, které by způsobovaly rozbahnění pracovní plochy. 
V případě, že se tak stane, musí být práce zastaveny a pokračovat v nejbližším 
termínu až se podmínky zlepší. Také je třeba dobrá viditelnost – dohlednost min. na 10 
m. 
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4.2. Zařízení staveniště 

 
- Oplocení staveniště: 
Systémové průhledné oplocení výšky 2 m na pevných a mobilních stojkách. 

V místě vjezdu a výjezdu budou osazeny vjezdové brány. 
 

- Buňkoviště – kanceláře, šatny 
V prostoru za budoucím provozním objektem bude zbudováno buňkoviště. 

Kancelář zhotovitele stavby, šatny pracovníků včetně hygienického zařízení. Objekt 
bude sestaven z typových stohovatelných buněk o rozměru 6 x 2,5 mm. Buňkoviště je 
umístěno na panelové roznášecí ploše složené ze dvou vrstev panelů. Buňky budou 
dodány zkompletované včetně povrchových úprav, elektropříslušenství a zařizovacích 
předmětů. 

- Skladba jednotlivých buněk: 
- 1 ks kancelář ředitele 

� 2x pracovní stůl 
� 3x židle 
� 1x skříň na výkresy 
� 2x uzamykatelná skříň s policemi 
� 1x věšák na kabáty 
� odpadkový koš 

- 2 ks šatny pracovníků 
� 20x skříněk v každé buňce (2ks/1 pracovníka) 
� 2x tyč na pověšení ramínek s mokrými oděvy 

- 1 ks umývárna muži 
� 3x umyvadlo 
� 2x sprchový kout 
� 1x zásobníkový ohřívač vody 150 l 

 
- Mobilní chemická WC: 
Jedno bude umístěno u vjezdu na stavbu, jedno u výjezdu vedle vrátnice a další 

dvě vedle buňkoviště. 
 

- Uzamykatelný sklad: 
S pevnou podlahou, umístěný vedle buňkoviště. Bude sloužit pro uskladnění 

drobné mechanizace, nářadí a materiálu. 
 

- Kontejnery na odpad 
 

- Vrátnice: 
Umístěna u vjezdu a na výjezdu. 

 
- Myčka vozidel stavby: 
Bude umístěna u výjezdu ze stavby a bude sloužit k očištění pneumatik vozidel 

stavby před tím, než vjedou na veřejnou komunikaci, aby nedocházelo k jejímu 
znečištění. 
 

4.3. Instruktáž pracovníků 
 

 Pracovníci stavby absolvují povinně školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, používání osobních ochranných pomůcek, o provozu staveniště, pracovní době 
včetně přestávek a nakládání s odpady. Všichni pracovníci podepíší protokol o tom, že 
byli proškoleni a provede se zápis do stavebního deníku. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Pracovník  Počet Kvalifikace  
Vedoucí čety 1 Střední vzdělání s maturitní 

zkouškou 
Geodet 3 Střední vzdělání s maturitní 

zkouškou 
Obsluha dozeru 1 Strojní průkaz 
Obsluha nakladače 1 Strojní průkaz 
Obsluha rypadla 1 Strojní průkaz 
Obsluha zeminového válce 1 Strojní průkaz 
Obsluha jeřábu 1 Strojní průkaz 
Řidič nákladního automobilu 4 Řidičský průkaz - skupina C 
Pomocný dělník na stavbě 5 Bez požadavků 
 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 

6.1. Velká mechanizace 
 

Skrývka ornice: 
- Pásový dozer Caterpillar D6T 
- Pásový nakladač Caterpillar 963 D, objem lopaty – 1,9 m3, výkon 110 m3/h 
- Sklápěč Tatra T 158-8P5R44.231, objem korby – 18 m3 

� Výpočet potřebného počtu nákladních automobilů: 
Doba naložení: 

 
 
Doba odvozu: 

 
 

Doba vyložení a manévrování na skládce: 

 
 

Doba příjezdu zpět: 

 
 

Počet potřebných automobilů: 

 
 
Hrubé terénní úpravy: 

- Pásový dozer Caterpillar D6T 
- Zeminový válec Caterpillar CP54 
- Pásový nakladač Caterpillar 963 D, objem lopaty – 1,9 m3, výkon 110 m3/h 
- Sklápěč Tatra T 158-8P5R44.231, objem korby – 18 m3 

� Výpočet potřebného počtu nákladních automobilů: 
- Stejný nakladač jako pro skrývku ornice → stejný počet automobilů. 

 
Záporové pažení: 

- Autojeřáb T 815 
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- Vibrační kladivo ICE 14 R 
 
Výkop hlavní stavební jámy: 

- Pásové rypadlo Caterpillar 320 E, objem lopaty – 1,41 m3, výkon 86 m3/h 
- Sklápěč Tatra T 158-8P5R44.231, objem korby – 18 m3 

� Výpočet potřebného počtu nákladních automobilů: 
Doba naložení: 

 
 

Doba odvozu: 

 
 
Doba vyložení a manévrování na skládce: 

 
 
Doba příjezdu zpět: 

 
 
Počet potřebných automobilů: 

 
 
Výkop jámy pro nádrže PHM: 

- Pásové rypadlo Caterpillar 320 E, objem lopaty – 1,41 m3, výkon 86 m3/h 
- Sklápěč Tatra T 158-8P5R44.231, objem korby – 18 m3 

� Výpočet potřebného počtu nákladních automobilů: 
- Rypadlo se stejnou lopatou jako hlavní stavební jámy → stejný počet 

automobilů. 
 
Výkop rýh pro základy nádrží PHM: 

- Pásové rypadlo Caterpillar 320 E, objem lopaty – 0,44 m3, výkon 27 m3/h 
- Sklápěč Tatra T 158-8P5R44.231, objem korby – 18 m3 

� Výpočet potřebného počtu nákladních automobilů: 
Doba naložení: 

 
 

Doba odvozu: 

 
 
Doba vyložení a manévrování na skládce: 

 
 
Doba příjezdu zpět: 

 
 
Počet potřebných automobilů: 
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Výkop jámy pro nádrže AdBlue: 
- Pásové rypadlo Caterpillar 320 E, objem lopaty – 0,59 m3, výkon 36 m3/h 
- Sklápěč Tatra T 158-8P5R44.231, objem korby – 18 m3 

� Výpočet potřebného počtu nákladních automobilů: 
Doba naložení: 

 
 

Doba odvozu: 

 
 
Doba vyložení a manévrování na skládce: 

 
 
Doba příjezdu zpět: 

 
 
Počet potřebných automobilů: 

 
 
Výkop rýh pod provozní budovou: 

- Pásové rypadlo Caterpillar 320 E, objem lopaty – 0,44 m3, výkon 27 m3/h 
- Sklápěč Tatra T 158-8P5R44.231, objem korby – 18 m3 

� Výpočet potřebného počtu nákladních automobilů: 
- Rypadlo se stejnou lopatou jako u rýh pro nádrže PHM → stejný počet 

automobilů. 
 
Doprava pásových stroj ů na stavbu: 

Stroje pro zemní práce jsou navrženy na pásech z důvodu výkopu 
v nesoudržné zemině. 

- Tahač Iveco AT 440S45 TY/P, 6x2 
- Podvalník Goldhofer STN-L 3-39/80 F2 „Bau“. 

 
Doprava materiálu na stavbu: 

- Nákladní automobil Tatra T 810 -1R1R26/351 s hydraulickou rukou 
 
6.2. Malá mechanizace 
 
- Vibrační pěch Wacker BS 60-4 
- Řetězová pila Husqvarna 135 
- Geodetická souprava s nivelačním přístrojem a teodolitem 

 
6.3. Ruční nářadí 
 
- Sekera      2 ks 
- Stavební kolečko     3 ks 
- Krumpáč     3 ks 
- Rýč     2 ks 
- Lopata     4 ks 
- Palice     3 ks 
- Kladivo     3 ks 
- Olovnice     2 ks 
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- Vodováha 2 m    1 ks 
- Pásmo 50 m    1 ks 
- Svinovací metr 5 m   7 ks 
- Nůž     2 ks 
6.4. Osobní ochranné pomůcky 
 
- Reflexní vesty 
- Přilby 
- Pracovní oděv 
- Pracovní obuv s pevnou špičkou 
- Chrániče sluchu (sluchátka nebo špunty) 

 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
  
 Před započetím samotných zemních prací se provede odstranění křovin pomocí 
motorové pily a seker. 
 Skrývka ornice se provede dozerem Caterpillar D6T po celé ploše staveniště do 
hloubky do hloubky 200 mm. Hloubkový dosah dozeru je 473 mm. Dozer pojede 
v rovnoběžných drahách o šířce 3 m (šířka radlice je 3260 mm a účinná šířka radlice 
3000 mm). Z místa, kde bude ornice nahrnuta dozerem, bude následně naložena 
nakladačem Caterpillar 963 D na sklápěče Tatra T 158-8P5R44.231. Přebytečná 
ornice bude odvezena ze stavby na řízenou skládku a nabídnuta k zemědělskému 
využití. Ornice, která bude během dokončování stavby použita pro parkové úpravy na 
místech k tomu určených dle projektové dokumentace, bude uložena na mezideponii 
na stavbě, a to do výšky maximálně 1,5 m. 
 Geodet provede výškové zaměření hrubých terénních úprav nivelačním 
přístrojem. Celá plocha staveniště v ploše čerpací stanice bude srovnána na úroveň -
0,600 m, kde výška +0,000 m odpovídá výšce podlahy provozní budovy. Zemina nad 
touto úrovní bude sejmuta dozerem a část této zeminy bude nahrnuta na místa, která 
jsou naopak pod touto úrovní a následně zhutněna pomocí zeminového válce. Ostatní 
přebytečná zemina bude naložena nakladačem na sklápěče a odvezena na řízenou 
skládku. 
 
Výkopové práce pro nádrže na PHM a základové patky výdejních stojan ů: 
 Provede se zaměření záporového pažení, dle projektové dokumentace a 
vyměří se budoucí poloha jednotlivých zápor, které jsou rozmístěny po osové 
vzdálenosti 2 m. Takto zaměřené body se označí dřevěným kolíkem s hlavičkou 
označenou značkovacím sprejem. 

Ocelové zápory budou složeny poblíž místa uložení z nákladního automobilu 
hydraulickou rukou. K autojeřábu se připevní vibrační kladivo ICE 14RF a autojeřáb 
bude pro tuto část výstavby postaven na již zbudované komunikaci a odtud bude jeho 
pomocí prováděno zavibrování zápor do země. Zápory jsou ve dvou délkách, protože 
v místě, kde bude provedena jáma pro osazení nádrže na AdBlue, bude výkop hlubší. 
Schéma záporového pažení (viz obrázek č. 4). Vodorovné pažiny budou 
osazovány postupně v průběhu výkopu hlavní stavební jámy a později ještě během 
výkopu jámy pro nádrž na AdBlue. Pažení bude provedeno jako volně stojící bez 
kotvení, protože jeho výška nepřesahuje 4 m a kotvení není nutné. Délka vetknutí 
zápor pod dno stavební jámy je navržena min. 1,5 m. 
 Do svorky vibračního kladiva se uchytí jeden konec zápory a pomalu se 
jeřábem zvedne do svislé polohy. Dva dělníci budou pomáhat ručně umístit záporu na 
místo uložení, podle vyměření. Zápora bude následně zavibrována do země tak, že 
bude zápora vyčnívat nad terén min. 150 mm. 
 Vytyčení hlavní stavební jámy se provede tak, že geodet zaměří všechny rohy 
stavební jámy a místo vjezdu do jámy a označí tyto body dřevěnými kolíky 
s nasprejovaným vrškem. Od těchto kolíku se následně zbudují rohové lavičky v rozích 
jámy a v místě vjezdu do jámy a zbudují se ještě 2 mezilehlé lavičky, protože jde 
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rozsáhlou jámu. Lavičky budou zbudovány ve vzdálenosti 1,5 m od kolíků, aby nedošlo 
k jejich poškození během výkopu. V této vzdálenosti bude palicí zatlučen nejdříve 
rohový kůl a poté další dva na každou stranu ve vzdálenosti asi 2 m (viz obrázek č. 3). 
Poté se na jedné lavičce přibijí i vodorovná prkna ve výšce 1 m a tato výška se 
přenese pomocí nivelačního přístroje i na ostatní lavičky a podle toho se přibijí 
vodorovná prkna i na ostatních lavičkách. Potom se provede přenesení bodů na lavičky 
pomocí teodolitu a to tak, že teodolit je postaven a vycentrován nad jeden z bodů, 
zacílí se na další bod, na tomto bodě se zajistí vodorovné ustanovky a přenesením 
pomocí nitkového kříže se zaměří bod na lavičce, kde pomocný dělník zatluče hřebík. 
Takto se postupuje i u dalších bodů. Mezi hřebíky se natáhnou a napnou provázky a 
podle těchto provázků se vápnem vyznačí obvod stavební jámy. 
 Nejdřív se pomocí pásového rypadla Caterpillar 320 E s hloubkovou lopatou 
zbuduje vjezd do stavební jámy ve sklonu 1:4. Vedle výkopu bude sklápěč, do kterého 
bude rypadlo rovnou nakládat vytěženou zeminu a odveze ji na mezideponii na stavbě. 
Pak se vymění hloubková lopata za výškovou o objemu 1,41 m3 a provede se výkop 
hlavní stavební jámy. Postup výkopu a poloha odvozného prostředku viz příloha č. 5 
Schéma postupu výkopu hlavní stavební jámy. Výkop bude proveden na úroveň -2,170 
m a svahování bude provedeno v poměru 1:1 s výjimkou oblasti pažení. Podle postupu 
výkopu se bude vkládat výdřeva mezi zápory. Okolo pažení se provede oplocení výšky 
1,1 m ve vzdálenosti 0,5 m od hrany pažení (viz obrázek č. 2). 
 Po začištění a zhutnění dna hlavní stavební jámy se zaměří jáma pro nádrž na 
AdBlue a jáma pro nádrže na PHM. Postup zaměření je stejný jako u hlavní stavební 
jámy. Lavičky budou provedeny v rozích stavebních jam a v místech vjezdů do jam. 
Jáma pro nádrž na AdBlue je menších rozměrů a tak bude těžena shora hloubkovou 
lopatou o objemu 0,59 m3. Úroveň dna jámy je ve výšce -3,870 m. Vstup do jámy bude 
zhotoven pro přístup během dalších prací v jámě a bude v poměru 1:3. Svahování 
jámy je v poměru 1:1. Během výkopu jámy se bude postupně doplňovat výdřeva 
v pažení. Výkop jámy pro nádrž na AdBlue viz příloha č. 6 Schéma postupu výkopu 
jámy pro nádrž AdBlue. 

Jáma pro nádrže PHM bude prováděna stejně jako hlavní stavební jáma, tedy 
nejdříve se vytvoří vjezd do jámy ve sklonu 1:4 pomocí hloubkové lopaty o objemu 1,41 
m3 a následně se vyhloubí zbytek jámy pomocí výškové lopaty o objemu 1,41 m3. 
Úroveň dna jámy je ve výšce -5,075 m. Postup výkopu, poloha rypadla a odvozného 
prostředku viz příloha č. 7 Schéma postupu výkopu pro nádrž na PHM. 
 Provede se ruční začištění a zhutnění dna obou stavebních jam. V jámě pro 
nádrže na pohonné hmoty se ještě vyhloubí rýhy o šířce 1,7 m a do hloubky -5,300 m 
pro budoucí vybetonování základových pasů pod nádrže a ručně se začistí. 
 
Výkopové práce pro základy provozní budovy: 
 Nejdřív se provede vytyčení rýh podobným postupem jako u stavebních jam 
popsaných výše, tj. vyměření geodetem a zatlučení kolíků, zbudování laviček 1,5 m od 
vyměřeného bodu, přenesení bodů na lavičky pomocí teodolitu, natažení provázku 
mezi hřebíky a vyvápnění hran výkopu. 
 V první fázi se provede výkop pásovým rypadlem Caterpillar 320 E 
s hloubkovou lopatou o objemu 0,44 m3 do úrovně -1,150 m a pod průčelím budovy do 
úrovně -1,400 m. Rýhy jsou rozšířeny na každou stranu o 600 mm od budoucí hrany 
základu jako pracovní prostor pro provádění bednění základů a zároveň bude rýha 
svahována ve sklonu 1:1. Zároveň se provede výkop pro kontrolní šachtu do hloubky -
1,200 m. Výkopek bude uložen vedle rýhy pro budoucí zasypání hotových základových 
pasů a zbytek bude naložen nakladačem na sklápěč a odvezen ze stavby na skládku. 
 V druhé fázi se provedou rýhy do úrovně -1,850 m a pod průčelím budovy do 
úrovně -2,100 m. Rýhy budou hloubeny rypadlem Caterpillar 320 E s hloubkovou 
lopatou o objemu 0,44 m3. Výkopek bude rypadlem přímo nakládán na sklápěč a 
odvezen na skládku. V rýhách provedených ve druhé fázi bude provedeno zlepšení 
základové půdy dle projektové dokumentace. Rýhy budou na závěr srovnány a 
začištěny ručně. Postup výkopu rýh viz příloha č. 8 Schéma postupu výkopu 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
 Zde je uveden pouze stručný výpis prováděných kontrol, detailní popis je 
uveden v kontrolním a zkušebním plánu. 
 

8.1. Kontrola vstupní 
 
 V rámci vstupní kontroly se kontroluje převzetí staveniště, tj. přístupová cesta 
(sjezd z dálnice) a její dopravní značení, projektová dokumentace a její úplnost, 
protokoly z inženýrsko-geologického, hydrogeologického a radonového průzkumu, 
stavební povolení, územní rozhodnutí, vlastnické listy k pozemkům, založení 
stavebního deníku a vytyčení staveniště. 
 Kontrola odstranění a likvidace zeleně. Zeleň musí být odstraněna v době 
vegetačního klidu (1.10. – 31.3.). Povolení ke kácení není třeba, protože jde o drobné 
křoviny do průměru kmene 80 cm. 
 

8.2. Kontrola mezioperační 
 
 Kontroluje se kvalita sejmutí ornice a její uložení na mezideponii (max. výška 
uložení 1,5 m). Rovinnost a kvalita zhutnění pláně po provedení hrubých terénních 
úprav. 
 Před započetím jednotlivých etap výkopových prací se kontrolují klimatické 
podmínky, zaměření výkopů a neporušenost laviček. 
 V průběhu výkopů se kontroluje rovinnost a svislost, rozměry stavebních jam a 
rýh, svahování a hutnění dna výkopů a jejich odvodnění. Zároveň se průběžně 
kontroluje neporušenost laviček, dodržování bezpečnosti práce a používání 
ochranných pomůcek. 
 

8.3. Kontrola výstupní 
 
 Kontroluje se především geometrická přesnost přeměřením rozměrů 
jednotlivých etap výkopů, které musí odpovídat projektové dokumentaci. Povolené 
odchylky při přiložení 3 m latě jsou pro půdorysnou plochou max. ± 20 – 40 mm, pro 
svislou plochu ± 25 – 50 mm, pro svahování je max. prohlubeň pod latí 50 mm (u 
svahování se lať přikládá v podélném směru). U rýh se kontroluje kolmost jak u 
napojení jednotlivých rýh ve vodorovném směru, tak i kolmost mezi dnem rýhy a 
svislou stěnou. Nakonec se před předáním pracoviště ještě kontroluje čistota 
základové spáry. Nesmí být rozbahněná, zmrzlá nebo obsahovat velké kameny či 
hroudy hlíny, srovnaná a bez mechanického poškození. 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 
 Všichni pracovníci a osoby pohybující se po staveništi musí být seznámeny 
s podmínkami o bezpečnosti práce a používáním osobních ochranných pomůcek a 
podepíší protokol o tom, že se tohoto školení zúčastnili a provede se zápis do 
stavebního deníku. Všechny činnosti na stavbě budou vykonávat osoby způsobilé 
k dané činnosti a s potřebnou kvalifikací. 

- NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV č. 495/2001 Sb. O rozsahu a bližších podmínkách poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 
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- NV č. 494/2001 Sb. O způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 

- NV č. 378/2001 Sb. O bližších požadavcích na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Podrobný popis bude rozepsán v plánu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
10. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A EKOLOGIE 
 

 Odpadový materiál vzniklý během stavební činnosti bude likvidován v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Vytěžená zemina, která nebude na stavbě 
znovu využita, bude rovnou nakládána na odvozné prostředky a převezena na řízenou 
skládku. Ostatní odpad bude ukládán do kontejnerů umístěných na staveništi a 
připraven pro pozdější odvoz. Přednostně se budou třídit materiály vhodné k recyklaci 
(dřevo, železo, plasty atd.). Jejich opětovné využití má přednost před umístěním na 
skládce. 

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech 
k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu 
odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není 
možné a evidence odpadů ze stavby. 

Dle vyhlášky 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznamu je zařazení odpadů 
z této etapy výstavby (zemní práce) následující: 

 

Název odpadu Katalogové 

číslo 

Kategorie Zp ůsob nakládání s 

odpadem 

Zemina, kamení a vytěžená hlušina 17 05  Odvoz na skládku 

Dřevo 17 02 01 O Materiálové využití nebo 

spalovna, resp. skládka 

Železo a ocel 17 04 05 O Materiálové využití 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O Materiálové využití 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O Spalovna nebo skládka 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O Splašková kanalizace, 

čistírna odpadních vod 

 Všechny stroje musí být před výjezdem ze staveniště očištěny od nánosů 
bahna, aby nedocházelo ke znečištění veřejné komunikace. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
 1.1. Obecné informace o stavbě 
 
 Stavba se nachází u dálnice D5 Plzeň – Rozvadov na 123 km, na katastrálních 
územích Málkovice, Kurojedy a Lobzy u Ošelína. Nadmořská výška místa stavby je 
okolo 512 m n. m. 
 Projekt Zástavba odpočívek Málkovice, čerpací stanice, napojení inženýrských 
sítí řeší dobudování zakonzervovaných ploch, které byly určeny pro dálniční odpočívky. 
Stavba je rozdělena na pravou a levou stranu a to z pohledu od Plzně směrem na 
Rozvadov. Obě strany mají zhruba stejný objem prací. 
 

 
Obr.1 Foto budoucího staveniště a hotové stavby 

 
 Hlavní stavbou je jednopodlažní provozní budova, která slouží jako prodejna a 
sociální zázemí pro motoristy a obslužné prostory pro systém výdeje pohonných hmot. 
Dispozice provozní budovy se skládá z: 

- Prodejna 
- Kancelář vedoucího, denní místnost zaměstnanců se šatnou a hygienickým 

příslušenstvím 
- Sklady, technické zázemí 
- 1 bezbariérové WC, WC muži, WC ženy pro veřejnost a sprcha 
- Úklidová místnost 

Budova je zděná z cihelných tvárnic Porotherm. Čelní fasáda je prosklená. Vodorovné 
konstrukce jsou navrženy z panelů Spiroll tl. 250 mm, uložených na betonových 
věncích. 
  Na provozní budovu navazuje přestřešení výdejních ploch s výdejními stojany. 
Přestřešení bude provedeno svařovanou ocelovou rámovou konstrukcí tvaru TT 
z otevřených a uzavřených válcovaných profilů. Plocha pod výdejními stojany bude 
provedena z drátkobetonu C30/37-XF4. Plocha bude z důvodů úniku úkapů oddělena 
od ostatních zpevněných ploch přejezdnými hranami. Vyspádování plochy bude 
sklonem 0,5 % do uličních vpustí, které budou zaústěny do bezodtokové havarijní 
jímky. 
 V blízkosti výdejní plochy budou osazeny podzemní ocelové dvouplášťové 
nádrže na pohonné hmoty od firmy Baest Machines & Structures a.s. 
 Za provozní budovou bude sklad pro uložení nářadí potřebné k údržbě 
zpevněných i nezpevněných ploch. Jedná se o přenosný ocelový kontejner. 
 V rámci tohoto projektu jsou řešeny také zpevněné plochy před výdejní plochou, 
objízdné plochy okolo čerpací stanice a přilehlé chodníky. Řešení ostatních 
zpevněných ploch v areálu odpočívek je v rámci jiné samostatné projektové 
dokumentace. 
 Součástí této stavby je také provedení vodovodní přípojky a následných 
areálových rozvodů. Odkanalizování odpočívek, splašková kanalizace a čistírna 
odpadních vod, řešení retence dešťových vod a požární nádrže. 
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 Dále pak přípojka vysokého napětí, trafostanice, areálové rozvody nízkého 
napětí a venkovní osvětlení. 
 
Členění na stavební objekty a provozní soubory: - Levá strana 
 SO 112_L Komunikace a zpevněné plochy čerpací stanice 
 SO 312_L Areálový vodovod 
 SO 314_L Splašková kanalizace 
 SO 315_L Usazovací, požární a retenční nádrž s ORL 
 SO 413_L Silnoproudé areálové rozvody 
 SO 414_L Venkovní osvětlení 
 SO 711_L Provozní budova čerpací stanice 
 SO 712_L Přestřešení výdejních stojanů 
 SO 713_L Nádrže PHM 
 SO 714_L Technický sklad 
 SO 715_L Reklamní prvky 
 SO 811_L Sadové úpravy 
 PS 11_L Skladování a výdej PH 
 PS 12_L Skladování a výdej AdBlue 
 PS 13_L Technologická elektroinstalace 
 
 1.2. Informace k řešené etapě 
 
 Pro skladování pohonných hmot budou v areálu čerpací stanice umístěny v 
podzemí dvě ocelové dvouplášťové nádrže a pro skladování látky AdBlue další 
samostatná nádrž. Nádrže na PHM jsou ocelové dvouplášťové o jmenovitém objemu 
80 a 85 m3, prostor mezi plášti je vyplněn suchým vzduchem a se systémem stálého 
sledování poklesu tlaku v meziplášťovém prostoru. Vnější plášť je z výroby chráněn 
izolací, která musí vyhovovat jiskrové zkoušce předepsaného napětí 14 kV s atestem 
od výrobce a kontrolním měřením na stavbě. Vnitřní plášť je chráněn nátěrem 
s odolností proti ropným látkám a vodě. 

Druhy a množství skladovaných pohonných hmot: 
- Nafta motorová   Diesel Extra   70 m3 
- Nafta motorová   V-Power Diesel  24 m3 
- Benzín automobilový bezolovnatý Natural 95   34 m3 
- Benzín automobilový bezolovnatý V-Power 95   10 m3 
- Benzín automobilový bezolovnatý V-Power Racing  19 m3 
- Úkapy z ploch okolo výdejních stojanů    8 m3 

 

 
Obr. 4 Podzemní nádrže PHM  
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Nádrž na AdBlue je také dvouplášťová o jmenovitém objemu 10 m3. Vnější 
plášť je opatřen izolací proti zemní vlhkosti. Vnitřní plášť je z korozivzdorné 
austenitické ocele. Látka AdBlue je vodný roztok syntetické močoviny čiré barvy a bez 
zápachu. U nákladních automobilů je během chodu motoru přidávána do spalin a mění 
oxidy dusíku na dusík a vodní páru. Nezatěžuje životní prostředí a není nebezpečná 
pro zdraví člověka, ale i tak musí být skladována ve vodotěsných nádržích. Nádrže 
také musí být uloženy v nezámrzné hloubce min. 1500 mm pod terénem. 

 
Obr. 5 Podzemní nádrž na AdBlue 

 
Z důvodu eliminace sedání budou pod nádrže na PHM provedeny základové 

prahy o rozměrech 0,5 x 8 m a výšce 0,6 m, z betonu C 20/25 pro třídu prostředí XC0. 
Mezi prahy bude proveden štěrkopískový polštář tl. 300 mm. Hutnění bude probíhat ve 
dvou vrstvách. V horní vrstvě je požadováno Edef,2=45 MPa, a poměr Edef,2/Edef,1 = max 
2,1. Nádrže budou zasypány pískem frakce 0 – 16 mm, hutněným po vrstvách tloušťky 
150 - 200 mm, symetricky po celém obvodu nádrže. 
 Pod nádržemi budou provedeny drenáže z PVC DN 100, pro případné 
zjišťování úniku ropných látek. Drenáže budou vedeny v hloubce -4,900 mm ve vrstvě 
štěrkodrti frakce 32 – 64 mm a tloušťce 300 mm a spádovány směrem k svislé 
monitorovací šachtě, do které budou zaústěny. Monitorovací šachta z PVC DN 300 
bude mít snížené dno, aby byl umožněn odběr vzorků. Monitorovací šachta bude 
ukončena 1200 mm pod upraveným terénem v šachtě z betonových skruží DN 1000. 
Vstup do šachty bude vodotěsným kruhovým poklopem průměru 600 mm. Na nádrže 
budou navařeny ocelové vstupní šachty s poklopem o průměru 600 mm a následně při 
dokončovacích pracích opatřeny přejezdovými poklopy. Nad nádržemi bude ještě 
zhotovena železobetonová roznášecí deska o tloušťce 200 mm a rozměrech 8 x 14,9 
m, z betonu C 25/30 a třídy prostředí XC2. 
 Pod nádrží na AdBlue bude provedena betonová deska o rozměrech 6,0 x 2,2 
m a tloušťce 200 mm. Třída betonu C 20/25 a třída prostředí je XC0. Nádrž bude 
zasypána pískem frakce 0 – 16 mm, hutněným po vrstvách tloušťky 150 – 200 mm. Na 
nádrže bude přivařena vstupní šachta 600 x 600 mm a opatřena vodotěsným 
poklopem. 
 
2. MATERIÁL 
 

 2.1. Výpis materiálu 
 

Materiál  Rozměry Množství  
Dvouplášťová ocelová nádrž 85 m3 (dělení komor 19+24+34+8 m3) 

Hmotnost = 10,2 t 
1 ks 

Dvouplášťová ocelová nádrž 80 m3 (dělení komor 70+10 m3) 
Hmotnost = 9,6 t 

1 ks 

Dvouplášťová nádrž Best Blue 10 m3 
Hmotnost = 1,2 t 

1 ks 
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Vstupní šachta s poklopem 1200 x 1200 mm 8 ks 
Přejezdový poklop 1200 x 1200 mm 7 ks 
Ocelová sedla Pro průměr 2,9m, š=200mm, t=8mm 8 ks 
Ocelová sedla Pro průměr 0,8m, š=200mm, t=8mm 2 ks 
Ocelová deska 200 x 200 mm, tloušťka 10 mm 20 ks 
Pásová ocel t = 3 mm, š = 70 mm, d = 9,2 m 8 ks 
Pásová ocel t = 3 mm, š = 70 mm, d = 2,6 m 2 ks 
Pozinkované šrouby M24-5.6 120 ks 
Drenážní trubky z PVC DN 100 18,2 m 
Monitorovací šachta - PVC DN 300, délka 1 m 4 ks 
Betonová skruž s ocel. stupněm DN 1000, výška 250mm, tl. 90mm 1 ks 
Betonová skruž s ocel.stupněm, 
zúžená - vstupní 

DN 1000, vstup DN 600 
výška 1000mm, tloušťka 90mm 

1 ks 

Vodotěsný poklop Průměr 600 mm 1 ks 
Geotextilie Guttatex (ztratné 15%) 0,3 kg/m2     160,41 x 1,15 = 184,5 m2 2 ks 

100 m/bal 

TYTAN PU pěna pistolová na 
betonové skruže 

 

 

 750 ml/bal 

Cement 25 kg 1 pytel 
Geodetické kolíky - dřevěné 30 x 30 x 500 mm 100 ks 
Vápenný hydrát  1 pytel 
Provázek   

 
- Zásypové materiály: 

 
Materiál (koeficient nakyp ření) Frakce [mm] Objem [m 3] 

po zhutn ění 
Objem [m 3] 
nakyp řený 

štěrkodrť (1,08) 32 - 64 25,27 27,29 
písek (1,25) 0 - 16 429,5 536,88 

 
- Betonové konstrukce: 

 
Materiál  Charakteristika  Množství  
Beton pro prahy pod nádr. PHM C 20/25, XC0 2,4 m3 
Beton pro desku pod nádr. AdBlue C 20/25, XC0 2,64 m3 

Beton pro roznášecí desku C 25/30, XC2 21,81 m3 

KARI síť 100/100/8                               6x2,4 m 17 ks 
 

- Bednění PERI HANDSET: 
 
Základové prahy pod nádržemi pro pohonné hmoty:  
Prvek:  Rozměry / balení  Počet kusů 
Panel HS 150 x 90 24 ks 
Panel HS 90 x 60 16 
Panel HS 90 x 30 8 ks 
Doplňkový panel HSAP 90 x 15 8 ks 
Vnější roh HSW 90 16 ks 
Ocelová vložka HSAS 90 x 5 16 ks 
Překližka 21/300/900 16 ks 
Úhelník pro připojení překližky HSP 90 32 ks 
Klip HSC  112 ks 
Závora HSR 59  32 ks 
Čelní kotva HST  32 ks 
Palcová matice DW 15  32 ks 
Táhlo DW 15 Délka 85 cm 48 ks 
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Držák distančního táhla HSAH  96 ks 
Zátka Ø 20 mm / Bal. 500 ks 752 ks (2 balení) 
Napínák HANDSET HLS  96 ks 
Děrovaná páska Bal. 25 m 38,4 m (2 balení) 
Základová deska pod nádrž AdBlue : 
Překližka 20/240 mm Délka celkem 16,4 m
Hranoly 40/40/280 mm 40 ks 
Opěrný nastavitelný rám  20 ks 
Kolík do země  60 ks 
Roznášecí deska nad nádržemi pro pohonné hmoty:  
Překližka 20/240 mm Délka celk. 45,8 m 
Hranoly 40/40/280 mm 100 ks 
Opěrný nastavitelný rám  50 ks 
Kolík do země  150 ks 
 
 

Separační přípravek PERI Clean 
Pozn.: Prvky pro základovou a roznášecí desku se použijí opakovaně, a proto stačí 
objednat jen počet kusů pro roznášecí desku, který postačí i pro základovou desku pod 
nádrž AdBlue. 
 

2.2. Doprava materiálu 
  
 2.2.1. Doprava primární (mimo staveništ ě) 
 
Doprava ocelových nádrží je zajištěna výrobcem firmou Baest Machines & 

Structures, a.s. v Benešově. Trasa je dlouhá 192 km. Dle vyhlášky ministerstva 
dopravy č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických 
podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích nespadá přeprava 
nádrží do kategorie nadměrného nákladu. Nadměrný náklad, tj. hmotnost nad 48 t, 
délka nad 22 m, šířka nad 3 m a výška nad 4,2 m. 

 
 

Obr. 6 Trasa dopravy ocelových nádrží 
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Obr. 7 Detail výjezdu z Benešova 

 
Čerstvý beton bude objednán v betonárce th-beton s.r.o. v Čečkovicích 

vzdálené 6,7 km a dopravován pomocí autodomícháváče SCHWING Stetter Basic Line 
AM 8 C. Čas trvání dopravy při průměrné rychlosti 80 km/h je cca 5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 8 Trasa dopravy betonu 
 

Ostatní doplňkový a kotvící materiál pro nádrže, výztuž a bednění bude 
dopraveno nákladním automobilem Tatra 810-1R1R26/351 a hydraulickou rukou. 
Zásypový materiál bude přivezen sklápěčem Tatra T 158-8P5R44.23.  

 
2.2.2. Doprava sekundární (po staveništi) 
 

Bednění bude provedeno ze systému PERI HANDSET, který je určen pro 
menší konstrukce, jako jsou právě zde základy pro nádrže a roznášecí deska nad 
nádržemi pro pohonné hmoty a díly tedy mohou být přenášeny ručně. Beton bude na 
místo uložení z autodomícháváče dopravován čerpadlem SCHWING Stetter S 31 XT. 

Nádrže budou osazeny hned po přivezení přímo z nákladního automobilu 
autojeřábem Tatra T 815 s nosností 28 tun. Autojeřábem budou také přepravovány 
vstupní šachty a betonové skruže. 

Zásypové materiály budou dopravovány ze skládky na místo uložení pomocí 
sklápěče a stavebních koleček. Na sklápěč budou nakládány nakladačem Caterpillar 
963 D. 

Ostatní drobný materiál bude přepravován ručně nebo pomocí stavebních koleček. 
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2.3. Skladování materiálu 
 

 Bednění bude skladováno na paletách podle jednotlivých typů dílů a spojovací 
prvky bednění budou v ocelových koších. Kari sítě budou skladovány na zpevněné 
ploše na prokladcích, aby nedošlo k jejímu znečištění zeminou a zkroucení. Stejně 
budou skladovány i ocelová sedla a pásová ocel. Na zpevněné ploše budou také 
uskladněny vstupní šachty, betonové skruže a přejezdové poklopy. 
 Spojovací materiál jako ocelové desky a šrouby, geotextilie, drenážní potrubí, 
trubky z PVC pro monitorovací šachtu a pytel s cementem budou v krytém 
uzamykatelném skladu. 
 Sypké materiály pro zásypy nádrží budou skladovány na zpevněné ploše do 
výšky maximálně 2 m. 
 Nádrže budou osazeny po dovezení hned na místo uložení a jejich skladování 
na staveništi tedy neřešíme. 
 
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 

Před zahájením prací na nádržích se musí předat hotové výkopové práce mezi 
pracovní četou výkopových prací a četou, která bude provádět podzemní nádrže. 
Předání se účastní také stavbyvedoucí a stavební dozor. 

Během převzetí pracoviště se kontroluje geometrická přesnost provedení 
výkopových prací dle projektové dokumentace. Přeměří se rozměry, překontroluje se 
kolmost pravých úhlů jak ve vodorovném směru, tak i ve styku dna a stěn rýh. 
Povolené odchylka při přiložení 3 m latě je pro půdorysnou plochu max. ± 20 – 40 mm, 
pro svislou plochu ± 25 – 50 mm, pro svahování je max. prohlubeň pod latí 50 mm (u 
svahování se lať přikládá v podélném směru). Kromě geometrické přesnosti se také 
kontroluje čistota základové spáry, která nesmí obsahovat velké hroudy hlíny či 
balvany. Zemina nesmí být promrzlá ani rozbahněná, v takovém případě se musí tato 
část zeminy odstranit a nahradit vhodným zhutněným materiálem. 

O převzetí pracoviště se provede zápis do stavebního deníku s podpisy všech 
zúčastněných osob. 

 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

4.1. Klimatické podmínky 
 

 Pro betonáž základových konstrukcí pod nádržemi a roznášecí desky nad 
nádržemi pro pohonné hmoty nesmí průměrná denní teplota klesnout pod 5°C a teplota 
povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C. Maximální denní teplota nesmí přesáhnout 
30°C, jinak musí být tuhnoucí a tvrdnoucí beton ošetřován kropením a přikrýván 
plachtami. Kropení ale může začít nejdříve 24 hodin po uložení betonu do bednění, 
aby nedocházelo k vymývání cementu. (Kropení provádíme ideálně po dobu 7 dnů) 
Dále v případě velkých dešťových srážek, které by také mohly způsobovat vymývání 
cementu, je třeba zakrýt betonové konstrukce plachtami. 
 Pro práci s autojeřábem je rozhodující hlavně viditelnost a rychlost větru. 
Rychlost větru by neměla přesáhnout 8 m/s a dohlednost je třeba min. na vzdálenost 
10 m. 
 V případě že nastanou nevhodné klimatické podmínky, musí se práce přerušit a 
pokračovat budou v nejbližším možném termínu. 
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4.2. Zařízení staveniště 
 

- Oplocení staveniště: 
Systémové průhledné oplocení výšky 2 m na pevných a mobilních stojkách. 

V místě vjezdu a výjezdu budou osazeny vjezdové brány. 
 

- Buňkoviště – kanceláře, šatny 
V prostoru za budoucím provozním objektem bude zbudováno buňkoviště. 

Kancelář zhotovitele stavby, šatny pracovníků včetně hygienického zařízení. Objekt 
bude sestaven z typových stohovatelných buněk o rozměru 6 x 2,5 mm. Buňkoviště je 
umístěno na panelové roznášecí ploše složené ze dvou vrstev panelů. Buňky budou 
dodány zkompletované včetně povrchových úprav, elektropříslušenství a zařizovacích 
předmětů. 

- Skladba jednotlivých buněk: 
- 1 ks kancelář ředitele 

� 2x pracovní stůl 
� 3x židle 
� 1x skříň na výkresy 
� 2x uzamykatelná skříň s policemi 
� 1x věšák na kabáty 
� odpadkový koš 

- 2 ks šatny pracovníků 
� 20x skříněk v každé buňce (2ks/1 pracovníka) 
� 2x tyč na pověšení ramínek s mokrými oděvy 

- 1 ks umývárna muži 
� 3x umyvadlo 
� 2x sprchový kout 
� 1x zásobníkový ohřívač vody 150 l 

 
- Mobilní chemická WC: 
Jedno bude umístěno u vjezdu na stavbu, jedno u výjezdu vedle vrátnice a další 

dvě vedle buňkoviště. 
 

- Uzamykatelný sklad: 
S pevnou podlahou, umístěný vedle buňkoviště. Bude sloužit pro uskladnění 

drobné mechanizace, nářadí a materiálu. 
 

- Kontejnery na odpad 
 

- Vrátnice: 
Umístěna u vjezdu a na výjezdu. 

 
- Myčka vozidel stavby: 
Bude umístěna u výjezdu ze stavby a bude sloužit k očištění pneumatik vozidel 

stavby před tím, než vjedou na veřejnou komunikaci, aby nedocházelo k jejímu 
znečištění. 

 
V této fázi výstavby by už měly být hotové přípojky inženýrských sítí, na které 

připojíme dočasné staveništní přípojky a již nebude třeba náhradních zdrojů (cisterna, 
vyvážecí jímka a elektrocentrála). 
 

4.3. Instruktáž pracovníků 
 

 Pracovníci stavby absolvují povinně školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, používání osobních ochranných pomůcek, o provozu staveniště, pracovní době 
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včetně přestávek a nakládání s odpady. Všichni pracovníci podepíší protokol o tom, že 
byli proškoleni a provede se zápis do stavebního deníku. 

 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Pracovník  Počet Kvalifikace  
Vedoucí čety 1 Střední vzdělání s maturitní 

zkouškou 
Geodet 3 Střední vzdělání s maturitní 

zkouškou 
Obsluha jeřábu 1 Strojní průkaz 
Obsluha autodomícháváče a čerpadla 1 Strojní průkaz 
Obsluha nakladače 1 Strojní průkaz 
Svářeč 1 Svářečský průkaz 
Vazač 2 Průkaz vazače 
Řidič nákladního automobilu 2 Řidičský průkaz - skupina C 
Betonář 3 Střední vzdělání s výučním 

listem 
Pomocný dělník na stavbě 3 Bez požadavků 
 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 

6.1. Velká mechanizace 
 

- Autojeřáb T 815, nosnost 28 tun + textilní dvoupramenné úvazky 
� uložení ocelových nádrží 
� uložení vstupních šachet a betonových skruží 

- Nákladní automobil Tatra T 810 -1R1R26/351 
� doprava bednění, výztuže a ostatního kotevního a doplňkového 

materiálu 
- Sklápěč Tatra T 158-8P5R44.231, objem korby – 18 m3 

� doprava zásypového materiálu 
- Pásový nakladač Caterpillar 963 D 

� nakládání zásypových materiálů na sklápěč 
- Čerpadlo s domíchávačem SCHWING Stetter FBP 21 

� doprava a ukládání čerstvého betonu 
 
6.2. Malá mechanizace 
 
- Stavební míchačka Atika Comet 130/230 V 
- Úhlová bruska GWS 15-150 CIH Professional 
- Přenosný svařovací agregát FÉNIX 160 
- Vibrační pěch Wacker BS 60-4 
- Řetězová pila Husqvarna 135 
- Vibrační lišta Masalta MCD-4 Honda GX 35 
- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor HERVISA PERLES AV 525T 
- Geodetická souprava s nivelačním přístrojem a teodolitem 

 
6.3. Ruční nářadí 
 
- Sekera      2 ks 
- Stavební kolečko     3 ks 
- Kbelík     2 ks 
- Krumpáč     1 ks 
- Lopata     4 ks 
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- Hrábě     1 ks 
- Lžíce     1 ks 
- Palice     1 ks 
- Kladivo     3 ks 
- Kleště     3 ks 
- Klíč 27 mm    2 ks 
- Olovnice     2 ks 
- Vodováha 2 m    2 ks 
- Vodováha 0,6 m    1 ks 
- Pásmo 50 m    1 ks 
- Svinovací metr 5 m   7 ks 
- Nůž     2 ks 
- Rozprašovač odbedňovacího přípravku 1 ks 

 
6.4. Osobní ochranné pomůcky 
 
- Reflexní vesty 
- Přilby 
- Pracovní oděv 
- Pracovní obuv s pevnou špičkou 
- Holínky 
- Chrániče sluchu (sluchátka nebo špunty) 
- Ochranné brýle 
- Svářečská helma 

 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
Nádrže pro pohonné hmoty: 

Nejdřív se provede ruční začištění a srovnání základové spáry. Desky bednění 
se opatří odbedňovacím přípravkem a bednění se pak sestaví dle výkresu. 

 

 
 
 
 
 

Obr. 9 Schéma bednění základového prahu 
 

Bednění se začíná sestavovat od rohu. Na spodní části se vzájemná pozice 
zajistí děrovanou páskou a napínáky a nahoře distančními táhly. Je třeba vynechat 
otvory pro protažení drenážního potrubí z PVC DN 100. Otvory se vyříznou do 
překližek, které jsou vloženy mezi deskami systémového bednění. Potrubí se protáhne 
bedněním ještě před betonáží a položí se ve spádu 1 % směrem k monitorovací 
šachtě. Osa drenážního potrubí je ve výšce -5,050 m. Před betonáží se bednění ještě 
překontroluje (viz Kontrolní a zkušební plán). 

Beton pro základové prahy je třídy C 20/25 a prostředí XC0. Betonáž bude 
probíhat postupně od nejvzdálenějšího prahu od vstupu do jámy k nejbližšímu. 
Betonovat se bude pomocí čerpadla s domíchávačem SCHWING Stetter FBP 21, které 
bude stát v hlavní stavební jámě nad jámou pro nádrže na pohonné hmoty. Ukládání 
betonu nesmí být z větší výšky než 1,5 m, aby nedocházelo k rozmísení betonové 
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směsi. Jeden z betonářů bude korigovat koncovou hadici čerpadla a dávat znamení 
obsluze čerpadla, pro přerušení čerpání při hutnění jednotlivých vrstev a přecházení 
k dalšímu prahu. Další betonář bude rozhrnovat čerstvý beton a hutnit jednotlivé vrstvy. 
Hutnění bude probíhat po vrstvách tloušťky 150 mm, tj. 4 vrstvy celkem. K hutnění 
betonu se použije vysokofrekvenční ponorný vibrátor HERVISA PERLES AV 525T. 
Vrstvy se hutní tak dlouho, dokud na povrch nevystoupí cementové mléko. Při každé 
další vrstvě by se měl vibrátor ponořit tak hluboko, aby částečně zasahoval i do 
předchozí vrstvy. Na závěr je třeba beton na povrchu srovnat dřevěnou latí a 
zkontrolovat rovinnost pomocí vodováhy. Po ukončení betonáže se očistí bednění 
z vnější strany, aby se usnadnilo čištění později během odbedňování. Po dobu 3 – 7 
dnů je třeba ještě ošetřovat beton kropením před nadměrným vysušováním. Po 
uplynutí technologické přestávky dlouhé 7 dní se betonové prahy odbední a prvky 
bednění se očistí pro další použití a uloží opět na skládce. 

Nyní se osadí první trubka z PVC DN 300, která bude tvořit dno monitorovací 
šachty. Do této trubky se navrtají otvory pro zaústění již položených drenážních trubek 
a její dno je umístěno ve výšce -5,300 m, což je 200 mm pod dnem drenážních trubek. 
Toto snížení je z důvodu pravidelného odběru vzorků během provozu čerpací stanice. 
Mezi základovými pasy se provede zásyp drenážního potrubí štěrkodrtí frakce 32 – 64 
mm o tloušťce 300 mm. Zásyp bude hutněn po dvou vrstvách o tloušťce 150 mm 
vibračním pěchem Wacker BS 60-4. 

Na základové prahy se rozměří dle projektu body, kde se vyvrtají otvory pro 
vlepení šroubů M24-5.6, kterými se přichytí ocelová sedla, do kterých se později osadí 
ocelové nádrže. Na každém prahu budou dvě sedla a každé bude přichyceno 4 šrouby. 

Před osazením nádrží se vytvoří pískové lože tloušťky 200 mm, tj. do úrovně 
výšky základových prahů. Hutnění bude probíhat ve dvou vrstvách. V horní vrstvě je 
požadováno    Edef = 24 Mpa a poměr Edef,2 / Edef,1 = max 2,1. 

Nádrže budou po dovezení na stavbu hned uloženy do jámy pomocí autojeřábu 
Tatra T 815. Přichycení k jeřábu bude textilními úvazky přes dvě oka, které jsou na 
nádržích vytvořena již při výrobě v továrně. Pomocní dělníci budou pomáhat umístit 
nádrže do sedel přímo v jámě. Po usazení nádrží se zkontroluje jejich poloha, a jestli 
osa vstupních otvorů je v nejvyšším bodě nádrže směřuje vzhůru, tedy jestli nejsou 
nádrže pootočeny do strany. Po usazení se provede jiskrová zkouška předepsaným 
napětím 14 kV, a také se provede kontrolní tlaková zkouška meziprostoru nádrže. 
Výsledky zkoušek musí být zaprotokolovány, případně dojde k opravám a dalšímu 
zaprotokolování a provede se zápis do stavebního deníku. Po provedení všech 
předepsaných zkoušek se musí provést ukotvení nádrží pomocí pásové oceli. Průchod 
mezi nádržemi je v nejužším bodě šířky 800 mm a tudíž je možné zde procházet a 
provádět kotvení bez větších problémů. 

Kotvení je provedeno přes ocelové desky 200 x 200 mm, které jsou přichyceny 
k základovým prahům čtyřmi pozinkovanými šrouby. K těmto deskám se přivaří pásová 
ocel šířky 70 mm a tloušťky 3 mm. Nejdříve se přivaří na jedné straně, pak se přetáhne 
přes nádrž a přivaří na druhém konci. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Obr. 10 Detail kotvení nádrží pásovou ocelí 
 

Vrtání vík a přivaření vstupních šachet provede dodavatel nádrží firma Baest 
Machines & Structures, a.s. dle realizačního projektu. Potom se provede zkouška 
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svarů. Tato firma bude později dodávat i výdejní stojany, potrubní vedení, 
elektroinstalace a uzemnění spojené s provozním souborem PS 11_L Skladování a 
výdej PH. 

Jako poslední se před zasypáním ještě provede zaizolování nádrží geotextilií 
z důvodu ochrany proti poškození nádrží během provádění zásypu a hutnění. 

Zásyp ocelových nádrží na pohonné hmoty bude z písku frakce 0 – 16 mm. 
Zásyp bude prováděn symetricky okolo obou nádrží po vrstvách 150 – 200 mm a po 
těchto vrstvách bude také zásyp hutněn vibračním pěchem Wacker BS 60-4 na 
hodnotu 100 kPa. Během zásypu se také bude postupně sestavovat monitorovací 
šachta z potrubí PVC DN 300. Je třeba dbát na její svislost průběžnou kontrolou 
vodováhou a také je třeba dávat pozor, aby nedošlo k poškození šachty během 
hutnění zásypu. Šachta je ukončena 400 mm nad zásypem, tj. 1200 mm pod 
upraveným terénem. Celková výška zásypu je 2900 mm, tj. po vršek nádrží. Současně 
s prováděním zásypu jámy, se také bude zasypávat vjezd do jámy původní vytěženou 
zeminou skladovanou na mezideponii na staveništi, která bude hutněna také po 
vrstvách tloušťky 150 – 200 mm. 
Po provedení zásypu geodet zaměří polohu roznášecí desky, body označí kolíky a 
mezi nimi natáhne provázek a podle něho vápnem vyznačí obvod desky. Prvky 
bednění se opatří odbedňovacím přípravkem a sestaví se bednění pro roznášecí 
desku nad nádržemi. Rozměry desky jsou 8 x 14,9 m a tloušťka 200 mm. Bednění 
bude z překližovaných desek, které budou zajištěny opěrnými nastavitelnými rámy 
PERI a dřevěnými kolíky zatlučenými do země. 

Obr. 11 Schéma bednění roznášecí desky 
 

Výztuž desky provede vazač dle výkresu výztuže ze dvou vrstev KARI sítí 
100/100/8. Krytí výztuže se zajistí distančními podložkami. Před betonáží se musí 
překontrolovat provedení výztuže, bednění a také jestli se v bednění nevyskytují žádné 
nežádoucí předměty nebo hroudy zeminy apod. Betonáž bude z betonu třídy C 20/25 a 
třídy prostředí XC2. Betonová směs bude do bednění ukládána čerpadlem 
s domíchávačem SCHWING Stetter FBP 21 a jeden betonář bude korigovat koncovou 
hadici. Nejdříve se vybetonuje první vrstva tloušťky 100 mm a zhutní se ponorným 
vibrátorem vkládaným mezi výztuž, dokud se neobjeví cementové mléko. Druhý 
betonář bude další vrstvu rozhrnovat hráběmi. Na desce se uprostřed vytvoří 
vodorovná plocha s tloušťkou 200 mm, od tohoto místa se nivelačním přístrojem 
zaměří další body v síti po 2 m a srovnají se také vodováhou do vodorovné plochy. 
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Betonovou směs mezi těmito body rozhrnou betonáři dřevěnou latí. Po urovnání desky 
se provede zhutnění horní vrstvy vibrační lištou Masalta MCD-4 Honda GX 35 dokud 
se neobjeví na povrchu cementové mléko. Po ukončení betonáže se očistí bednění 
z vnější strany, aby se usnadnilo čištění později během odbedňování. Po dobu 3 – 7 
dnů je třeba ještě ošetřovat beton kropením před nadměrným vysušováním. Po 
uplynutí technologické přestávky dlouhé 7 dní se betonové prahy odbední a prvky 
bednění se očistí. 

Po vyzrání betonu se nad monitorovací šachtu osadí nejdříve první betonová 
skruž DN 1000 a výšky 250 mm na cementovou maltu a spoj se ještě utěsní pěnou na 
betonové skruže. Na první skruž se uloží vstupní betonová skruž DN 1000 s vchodem 
DN 600 a výšky 1000 mm s vodotěsným poklopem a spoj skruží se utěsní pěnou na 
betonové skruže. 
 
Nádrž na látku AdBlue: 
 Nejdřív se z prvků bednění opatřeného odbedňovacím přípravkem sestaví na 
dno jámy forma pro základovou desku o rozměrech 6,0 x 2,2 m a tloušťce 200 mm. Pro 
bednění základové desky, se použije stejný systém jako pro roznášecí desku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12 Schéma bednění základové desky pro nádrž AdBlue 
 

Před betonáží se provede kontrola bednění a základové spáry. Třída betonu 
pro základovou desku je navržena C 20/25 a třída prostředí je XC0. Betonáž bude 
probíhat pomocí čerpadla s domíchávačem SCHWING Stetter FBP 21, které bude stát 
v hlavní stavební jámě. Základová deska bude betonována ve dvou vrstvách, první 
vrstva se urovná jen na hrubo a zhutní se ponorným vibrátorem, dokud se na povrchu 
neobjeví cementové mléko. Druhá vrstva bude nejdřív rozhrnuta hráběmi. Na desce se 
uprostřed vytvoří vodorovná plocha s tloušťkou 200 mm, od tohoto místa se nivelačním 
přístrojem zaměří další body v síti po 2 m a srovnají se také vodováhou do vodorovné 
plochy. Betonovou směs mezi těmito body rozhrnou betonáři dřevěnou latí. Po 
urovnání desky se provede zhutnění horní vrstvy vibrační lištou Masalta MCD-4 Honda 
GX 35 dokud se neobjeví na povrchu cementové mléko. Po ukončení betonáže se 
očistí bednění z vnější strany, aby se usnadnilo čištění později během odbedňování. 
Po dokončení betonáže je třeba tvrdnoucí beton ošetřovat kropením proti nadměrnému 
vysušování a to po dobu 3 - 7 dnů. Po uplynutí technologické přestávky dlouhé 7 dní, 
se základová deska odbední a prvky bednění se uloží na skládce pro další použití. 
 Na hotovou desku se ukotví dvě ocelová sedla pomocí pozinkovaných šroubů 
do předvrtaných otvorů. Každé sedlo se připevní 4 šrouby. Do těchto sedel se usadí 
hotová ocelová dvouplášťová nádrž na AdBlue, která bude mít na rozdíl od předešlých 
nádrží na pohonné hmoty již navrtané víko a přivařenou vstupní šachtu. Je to 
z důvodu, že nádrž na AdBlue je podstatně menší a vstupní šachta nebude 
komplikovat přepravu nádrže. Po usazení se zkontroluje poloha nádrže v sedlech dle 
projektové dokumentace. 
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 Po usazení nádrže do sedel musí ještě dodavatel znovu provést jiskrovou 
zkoušku vnějšího pláště předepsaným napětím 14 kV a kontrolní tlakovou zkoušku 
meziprostoru nádrže. Výsledky zkoušek musí být zaprotokolovány, případně dodavatel 
provede opravu a provede se nové zaprotokolování a zápis do stavebního deníku. 
 Po úspěšném provedení zkoušek se nádrže ukotví dvěma kusy pásové oceli. 
Postup bude stejný jako u nádrží na pohonné hmoty. Detail ukotvení viz obrázek č. 10. 
Před provedením zásypu nádrže se ještě nádrž zaizoluje geotextilií, aby se během 
provádění zásypu a jeho hutnění nádrž nepoškodila. 
 Zásyp nádrže bude z písku frakce 0 – 16 mm. Zásyp bude probíhat symetricky 
po všech stranách nádrže a bude hutněn po vrstvách o tloušťce 150 – 200 mm 
vibračním pěchem Wacker BS 60-4 na hodnotu 100 kPa. Během zásypu bude 
postupně ode dna jámy probíhat částečná demontáž výdřevy v pažení. Současně 
s prováděním zásypu jámy, se také bude zasypávat vjezd do jámy původní vytěženou 
zeminou skladovanou na mezideponii na staveništi, která bude hutněna také po 
vrstvách tloušťky 150 – 200 mm. 
 Nad nádrží na AdBlue není navržena roznášecí deska, protože tato nádrž je 
umístěna bokem v zatravněné ploše a nepředpokládá se takové zatížení jako u nádrží 
na pohonné hmoty, které jsou umístěny pod pojížděnou plochou před výdejními 
stojany. 
 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
 Zde je uveden pouze stručný výpis prováděných kontrol, detailní popis je 
uveden v kontrolním a zkušebním plánu. 
 

8.1. Kontrola vstupní 
 

Kontroluje se především geometrická přesnost přeměřením rozměrů 
jednotlivých etap výkopů, které musí odpovídat projektové dokumentaci. Povolené 
odchylky při přiložení 3 m latě jsou pro půdorysnou plochou max. ± 20 – 40 mm, pro 
svislou plochu ± 25 – 50 mm, pro svahování je max. prohlubeň pod latí 50 mm (u 
svahování se lať přikládá v podélném směru). U rýh se kontroluje kolmost jak u 
napojení jednotlivých rýh ve vodorovném směru, tak i kolmost mezi dnem rýhy a 
svislou stěnou. Kontroluje se čistota základové spáry. Nesmí být rozbahněná, zmrzlá 
nebo obsahovat velké kameny či hroudy hlíny, srovnaná a bez mechanického 
poškození. V opačném případě se vrstva takto buď rozbahněné, nebo promrzlé zeminy 
musí odstranit a nahradit vhodným, zhutněným materiálem.  

Také se musí zkontrolovat dodaný materiál a prvky bednění, jestli odpovídá 
tomu, který byl navržen v projektu a také jeho množství a zkontrolují se dodací listy, 
které se pak přiloží ke stavebnímu deníku. Při dodání nádrží musí výrobce doložit 
Technické podmínky dodávky, Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, protokol o 
kontrole a zkouškách nádrží a certifikát o ověření neelektrického zařízení pro prostředí 
s nebezpečím výbuchu. 

Při dodávce bednění se provede zkouška sednutí kužele a zkontroluje se na 
dodacím listu čas, kdy byla do suché betonové směsi přimíchána voda z důvodu doby 
trvání tuhnutí a tvrdnutí betonu. Betonárka je v tomto případě vzdálena jen 6,7 km a 
konstrukce jsou jednoduché, takže bude dost času na uložení čerstvého betonu do 
bednění a jeho zhutnění. 

 
8.2. Kontrola mezioperační 

 
V průběhu prací se kontroluje před betonáží provedení bednění, které musí 

odpovídat výkresu bednění. Mezní odchylka svislosti bednění je ± h/200 (max. 300 
mm). Vnitřní hrany opěrných prvků +3, -0 mm. Spoje mezi tabulemi musí být 
dostatečně těsné, aby nedocházelo k vytékání jemných částic betonu, a zkontrolují se 
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prostupy bedněním pro drenážní potrubí pod nádržemi. Bednění musí být opatřeno 
odbedňovacím přípravkem. 

Ukládání čerstvého betonu nesmí probíhat z větší výšky než 1,5 m, aby nedošlo 
k rozmísení složek betonu, a kontroluje se hutnění uloženého betonu. V době tuhnutí a 
tvrdnutí betonu je důležité kontrolovat klimatické podmínky a přizpůsobit tomu 
ošetřování betonu. 

 Kontroluje se rovinnost provedených základových konstrukcí. Poloha 
vodorovná ± 25 mm, poloha svislá ± 20 mm. Přímost povrchu: v rovině ve styku 
s bedněním ± 9 mm / 2 m lati, v rovině bez styku s bedněním ± 15 mm / 2 m lati. 
Přímost hran ± 8 mm / 1 m lati (max. 20 mm). 

Kontroluje se poloha ocelových sedel, které zajišťují později vodorovnou polohu 
nádrží. Nádrže musí být uloženy v sedlech tak, aby později navařené vstupní šachty 
směřovaly svisle vzhůru. Za přítomnosti stavbyvedoucího a dozoru investora provede 
dodavatelská firma jiskrovou zkoušku vnějšího pláště nádrží předepsaným napětím 14 
kV a tlakovou zkoušku meziplášťového prostoru. Stavbyvedoucí také zkontroluje 
navrtání vík a navaření vstupních šachet nádrží na pohonné hmoty, které provede 
dodavatel až na stavbě po usazení nádrží. Provede se především kontrola svarů. 

Před zasypáním nádrží se vizuálně zkontroluje, jestli jsou nádrže po celé ploše 
obaleny geotextilií. 

Během zásypů se kontroluje jejich hutnění v jednotlivých vrstvách a 
požadovaný stupeň zhutnění. 

 
8.3. Kontrola výstupní 
 
Kontrola rovinnosti roznášecí desky. Poloha vodorovná ± 25 mm, poloha svislá 

± 20 mm. Přímost povrchu: v rovině ve styku s bedněním ± 9 mm / 2 m lati, v rovině 
bez styku s bedněním ± 15 mm / 2 m lati. Přímost hran ± 8 mm / 1 m lati (max. 20 mm). 

Kontrola výškové polohy vstupních šachet a vstupu k monitorovací šachtě, 
která musí být v případě nádrží na pohonné hmoty ve výšce upraveného terénu, tj. -
0,200 m. Přejezdové poklopy se na šachty osadí až po provedení asfaltového koberce. 

U betonových skruží je třeba zkontrolovat utěsnění jejich spojů pěnou, a 
osazení vodotěsného poklopu, aby do monitorovací šachty nezatékala voda, a tím 
pádem bylo možné ze dna šachty odebírat vzorky. 

 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 
 Všichni pracovníci a osoby pohybující se po staveništi musí být seznámeny 
s podmínkami o bezpečnosti práce a používáním osobních ochranných pomůcek a 
podepíší protokol o tom, že se tohoto školení zúčastnili a provede se zápis do 
stavebního deníku. Všechny činnosti na stavbě budou vykonávat osoby způsobilé 
k dané činnosti a s potřebnou kvalifikací. 

- NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV č. 495/2001 Sb. O rozsahu a bližších podmínkách poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 

- NV č. 494/2001 Sb. O způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 

- NV č. 378/2001 Sb. O bližších požadavcích na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Podrobný popis bude rozepsán v plánu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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10. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A EKOLOGIE 
 

 Odpadový materiál vzniklý během stavební činnosti bude likvidován v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad bude ukládán do kontejnerů 
umístěných na staveništi a připraven pro pozdější odvoz. Přednostně se budou třídit 
materiály vhodné k recyklaci (dřevo, železo, plasty atd.). Jejich opětovné využití má 
přednost před umístěním na skládce. 

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech 
k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu 
odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není 
možné a evidence odpadů ze stavby. 

 

Dle vyhlášky 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznamu je zařazení odpadů 
z této etapy výstavby (zemní práce) následující: 

 

Název odpadu Katalogové 

číslo 

Kategorie Zp ůsob nakládání s 

odpadem 

Beton 17 01 01 O Skládka nebo recyklace 

Dřevo 17 02 01 O Materiálové využití nebo 

spalovna, resp. skládka 

Plasty 17 02 03 O Materiálové využití 

Železo a ocel 17 04 05 O Materiálové využití 

Směsné kovy 17 04 07 O Materiálové využití 

Jiné izolační materiály, které jsou 

nebo obsahují nebezpečné látky 

17 06 03 O Spalovna nebo skládka 

nebezpečného odpadu 

Izolační materiály neuvedené pod 

čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 O Skládka nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O Materiálové využití 

Plastové obaly 15 01 02 O Materiálové využití 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O Spalovna nebo skládka 

 

 Všechny stroje musí být před výjezdem ze staveniště očištěny od nánosů 
bahna, aby nedocházelo ke znečištění veřejné komunikace. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
 1.1. Obecné informace o stavbě 
 
 Stavba se nachází u dálnice D5 Plzeň – Rozvadov na 123 km, na katastrálních 
územích Málkovice, Kurojedy a Lobzy u Ošelína. Nadmořská výška místa stavby je 
okolo 512 m n. m. 
 Projekt Zástavba odpočívek Málkovice, čerpací stanice, napojení inženýrských 
sítí řeší dobudování zakonzervovaných ploch, které byly určeny pro dálniční odpočívky. 
Stavba je rozdělena na pravou a levou stranu a to z pohledu od Plzně směrem na 
Rozvadov. Obě strany mají zhruba stejný objem prací. 
 

 
Obr.1 Foto budoucího staveniště a hotové stavby 

 
 Hlavní stavbou je jednopodlažní provozní budova, která slouží jako prodejna a 
sociální zázemí pro motoristy a obslužné prostory pro systém výdeje pohonných hmot. 
Dispozice provozní budovy se skládá z: 

- Prodejna 
- Kancelář vedoucího, denní místnost zaměstnanců se šatnou a hygienickým 

příslušenstvím 
- Sklady, technické zázemí 
- 1 bezbariérové WC, WC muži, WC ženy pro veřejnost a sprcha 
- Úklidová místnost 

Budova je zděná z cihelných tvárnic Porotherm. Čelní fasáda je prosklená. Vodorovné 
konstrukce jsou navrženy z panelů Spiroll tl. 250 mm, uložených na betonových 
věncích. 
  Na provozní budovu navazuje přestřešení výdejních ploch s výdejními stojany. 
Přestřešení bude provedeno svařovanou ocelovou rámovou konstrukcí tvaru TT 
z otevřených a uzavřených válcovaných profilů. Plocha pod výdejními stojany bude 
provedena z drátkobetonu C30/37-XF4. Plocha bude z důvodů úniku úkapů oddělena 
od ostatních zpevněných ploch přejezdnými hranami. Vyspádování plochy bude 
sklonem 0,5 % do uličních vpustí, které budou zaústěny do bezodtokové havarijní 
jímky. 
 V blízkosti výdejní plochy budou osazeny podzemní ocelové dvouplášťové 
nádrže na pohonné hmoty od firmy Baest Machines & Structures a.s. 
 Za provozní budovou bude sklad pro uložení nářadí potřebné k údržbě 
zpevněných i nezpevněných ploch. Jedná se o přenosný ocelový kontejner. 
 V rámci tohoto projektu jsou řešeny také zpevněné plochy před výdejní plochou, 
objízdné plochy okolo čerpací stanice a přilehlé chodníky. Řešení ostatních 
zpevněných ploch v areálu odpočívek je v rámci jiné samostatné projektové 
dokumentace. 
 Součástí této stavby je také provedení vodovodní přípojky a následných 
areálových rozvodů. Odkanalizování odpočívek, splašková kanalizace a čistírna 
odpadních vod, řešení retence dešťových vod a požární nádrže. 
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 Dále pak přípojka vysokého napětí, trafostanice, areálové rozvody nízkého 
napětí a venkovní osvětlení. 
 
Členění na stavební objekty a provozní soubory: - Levá strana 
 SO 112_L Komunikace a zpevněné plochy čerpací stanice 
 SO 312_L Areálový vodovod 
 SO 314_L Splašková kanalizace 
 SO 315_L Usazovací, požární a retenční nádrž s ORL 
 SO 413_L Silnoproudé areálové rozvody 
 SO 414_L Venkovní osvětlení 
 SO 711_L Provozní budova čerpací stanice 
 SO 712_L Přestřešení výdejních stojanů 
 SO 713_L Nádrže PHM 
 SO 714_L Technický sklad 
 SO 715_L Reklamní prvky 
 SO 811_L Sadové úpravy 
 PS 11_L Skladování a výdej PH 
 PS 12_L Skladování a výdej AdBlue 
 PS 13_L Technologická elektroinstalace 
 
 1.2. Informace k řešené etapě 

 
Provozní budova je založena na železobetonových základových pasech. 

Zemina v podloží je tvořena nehomogenním násypovým tělesem dálnice, a proto již 
během výkopových prací byly vytvořeny hutněné polštáře z makadamu a štěrkopísku. 

Všechny vrstvy budou hutněny na hodnotu 150 kPa pomocí vibračního pěchu. 
- 100 mm štěrkopísku zahutněného do stávajícího podloží 
- 300 mm hutněného makadamu frakce 32 – 64 mm 
- 300 mm hutněného štěrkopísku frakce 16 – 32 mm 

Polštáře jsou rozšířeny o 0,5 m na každou stranu od hran budoucích základových 
pasů. 
 Na polštáře se nejdřív provede podkladní beton o tloušťce 100 mm a rozšířený 
na každé straně o 100 mm od hrany základů. Výztuž základů bude z oceli B500B a 
beton třídy C 25/30 a třídy prostředí XC2. Šířka pod průčelím budovy je 0,8 m a výška 
1 m. Pod ostatním obvodovým zdivem je šířka pasů 0,7 m a výška 0,5 m. Pod vnitřními 
nosnými stěnami je šířka pasů 0,8 a 0,6 m a výška 0,5 m. 

Na železobetonové monolitické základové pasy se ještě vyzdí základové zdivo 
z betonových tvárnic (ztracené bednění) tloušťky 400 mm pod obvodovými stěnami 
kromě průčelí budovy a 300 mm pod vnitřními nosnými stěnami. 

Současně se základovými konstrukcemi budou betonovány také kontrolní 
šachty a šachta rozvaděče v chodníku u provozní budovy. Stěny kontrolních šachet 
budou betonovány do oboustranného bednění a stěny a dno šachty pod rozvaděčem 
budou vyztuženy Kari sítí 100/100/6,5. 
 Nad základovými pasy bude základová deska tloušťky 120 mm z betonu třídy C 
25/30 a třídy prostředí XC2 vyztužená svařovanou Kari sítí 150/150/4. Sítě budou 
zakotveny do základových pasů 

Založení konstrukce přestřešení stojanů je navrženo na základových patkách o 
rozměrech 1,2 x 5,3 m a výšce 0,6 m a dalších o rozměrech 1,2 x 6,8 m a výšce 0,6 m. 
Základová spára patek je v úrovni -1,800 m. Základové patky jsou navrženy z betonu 
třídy C 25/30 a třídy prostředí XC2. Pod základy bude 300 mm hutněná vrstva 
štěrkopísku frakce 4 – 64 mm. Ve zbylé ploše dna jámy se provede 300 mm vrstva 
z původní zeminy zhutněná zeminovým válcem. Před zasypáním zbytku hlavní 
stavební jámy se přikotví sloupy přestřešení stojanů přes ocelové desky pomocí čtyř 
pozinkovaných šroubů vlepených do vrtaných otvorů v patkách, natáhne se veškeré 
potrubí a ochranné potrubí pro elektroinstalace mezi výdejními stojany, nádržemi a 
kontrolními šachtou č. 5, která je v chodníku u provozní budovy. 
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2. MATERIÁL 
 

 2.1. Výpis materiálu 
 
- Materiál pro základy provozní budovy: 

 
Materiál pod základy  
(koeficient nakyp ření) 

Frakce [mm] Objem [m 3] 
po zhutn ění 

Objem [m3] 
nakyp řený 

makadam (1,08) 32 - 64 41,4 44,71 
štěrkopísek (1,1) 16 - 32 55,2 60,72 
štěrkopísek (1,17) 4 - 64 83,8 98,05 

 
Materiál  Charakteristika  Množství  
Podkladní beton C 16/20, XC2, konzistence S3 9,18 m3 
Beton pro železobetonové pasy C 25/30, XC2, konzistence S3 43,36 m3 

Ocel pro železobetonové pasy B500B 3 902,4 kg 
Beton pro kontrolní šachty C 25/30, XC2, konzistence S3 1,38 m3 
Betonové tvárnice 
(pod obvodové zdivo) 

(d)500 x (š)400 x (v)250 mm 111 ks (30 ks/pal.) 
4 palety 

Betonové tvárnice Presbeton 
(pod vnitřní nosné zdivo) 

(d)500 x (š)300 x (v)250 mm 52 ks (40 ks/pal.) 
2 palety 

Beton na výplň ztraceného 
bednění 

C 25/30, XC2, konzistence S3 7,45 m3 

Zdící a spárovací malta ZSM40  2 pytle (40kg/pytel) 
Beton pro základovou desku C 25/30, XC2, konzistence S3 34,27 m3 
Ocel pro základovou desku Kari síť 150/150/4 (2x3 m) 13 ks 
Beton pro KŠ 5 (rozvaděč) C 25/30, XC2, konzistence S3 3,35 m3 
Ocel pro KŠ 5 (rozvaděč) Kari síť 100/100/6,5 (6x2,4 m) 1 ks 
Ochranné potrubí pro instalace PE DN 80 21,75 m 
Ochranné potrubí pro instalace PE DN 100 16,5 m 
Pásová ocel 30 x 4 mm 76 m 

 
- Materiál pro základy přestřešení stojanů: 

 
Materiál pod základy  
(koeficient nakyp ření) 

Frakce  [mm] Objem [m 3] 
po zhutn ění 

Objem [m3] 
nakyp řený 

štěrkopísek (1,17) 4 - 64 37,23 43,56 
 
Materiál  Charakteristika  Množství  
Beton pro základové patky C 25/30, XC2, konzistence S3 34,85 m3 

Ocel pro základové patky B500B 3 136,5 kg 
 

- Bednění: 
 
Základové pasy pod provozní budovy : 
Prvek:  Rozměry / balení  Počet kus ů 
Panel HS 120 x 90 43 ks 
Panel HSM 120 x 45 3 ks 
Ocelová vložka HSAS 120 x 5 1 ks 
Dorovnávací díl HSLA 120 2 ks 
Roh HSE 120 1 ks 
Vnější roh HSW 120 1 ks 
Panel HS 150 x 90 91 ks 
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Panel HS 90 x 60 9 ks 
Panel HSM 90 x 45 1 ks 
Panel HS 90 x 30 5 ks 
Doplňkový panel HSAP 90 x 15 5 ks 
Roh HSE 90 11 ks 
Vnější roh HSW 90 3 ks 
Dorovnávací díl HSLA 90 14 ks 
Ocelová vložka HSAS 90 x 6 1 ks 
Klip HSC  338 ks 
Závora HSR  34 ks 
Čelní kotva HST  36 ks 
Palcová matice DW 15  36 ks 
Táhlo DW 15 Délka 1 m 61 ks 
Táhlo DW 15 Délka 1,2 m 41 ks 
Držák distančního táhla HSAH  204 ks 
Zátka Ø 20 mm (balení 500 ks) 1246 ks (3 balení) 
Napínák HANDSET HLS  204 ks 
Děrovaná páska Balení 25 m 105,5m (5 balení) 
Konzola nízká HSK 60  11 ks 
Podlážka 80 x 170 10 ks 
Základové patky p řestřešení výdejních stojan ů: 
Panel HS 150 x 90 48 ks 
Panel HS 90 x 60 48 ks 
Doplňkový panel HSAP 90 x 15 8 ks 
Vnější roh HSW 90 32 ks 
Ocelová vložka HSAS 90 x 5 16 ks 
Klip HSC  336 
Čelní kotva HST  32 ks 
Palcová matice DW 15  32 ks 
Táhlo DW 15 Délka 2 m 80 ks 
Držák distančního táhla HSAH  160 ks 
Zátka Ø 20 mm (balení 500 ks) 656 ks (2 balení) 
Napínák HANDSET HLS  160 ks 
Děrovaná páska Balení 25 m 120 m (5 balení) 
Základová deska:  
Překližka 24/200 mm 323 m 
Bednící sloupek 105  216 ks 
Bednící krček DW15  216 ks 
Kontrolní šachty:  
Řezivo tl. 16 mm 13,7 m2 
Hřebíky  Cca. 500 ks 
 

Separační přípravek PERI Clean 
Pozn.: Prvky bednění lze používat opakovaně a z toho důvodu se objedná jen 
nezbytně nutné množství. Počítá se i s bedněním pro betonové konstrukce spojené 
s montáží ocelových nádrží, které jsou popsány v předchozím technologickém 
předpisu. Návaznost bednění konstrukcí musí být co nejtěsnější, aby se ušetřili 
náklady za pronájem bednění. 
 

- Ostatní materiál: 
 
Materiál  Charakteristika  Množství  
Geodetické kolíky - dřevěné 30 x 30 x 500 mm cca. 100 ks 
Ocelové pruty Nastříkané značícím sprejem 

Délka cca 1 m 
32 ks 
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Vápenný hydrát  1 pytel 
Provázek   

 
2.2. Doprava materiálu 
  
 2.2.1. Doprava primární (mimo staveništ ě) 
 
Čerstvý beton bude objednán v betonárce th-beton s.r.o. v Čečkovicích 

vzdálené 6,7 km a dopravován pomocí čerpadla s domíchávačem SCHWING Stetter 
FBP 21. Čas trvání dopravy při průměrné rychlosti 80 km/h je cca 5 min. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Obr. 8 Trasa dopravy betonu 

 
 Betonové tvárnice pro ztracené bednění budou dopraveny na paletách 
nákladním automobilem Tatra T 810 -1R1R26/351 s hydraulickou rukou. Tímto 
automobilem bude dopravena i betonářská výztuž, pytle s maltovou směsí pro 
základové zdivo, bednění a ochranné potrubí pro elektroinstalace mezi šachtami. 
 Sypké materiály pro polštáře pod základy budou přivezeny sklápěčem Tatra T 
158-8P5R44.231 s korbou o objemu 18 m3. 
 

2.2.2. Doprava sekundární (po staveništi) 
 

Sypké materiály pro polštáře pod základy budou po staveništi přepravovány 
pomocí sklápěče Tatra T 158-8P5R44.231 a stavebních koleček. Na sklápěč bude 
materiál nakládán pásovým nakladačem Caterpillar 963 D. Bednění a výztuž bude 
přenášena ručně. Pro bednění je použit systém PERI Handset, který je určen pro 
menší konstrukce a manipulace s ním je jednoduchá. Betonová směs bude do bednění 
ukládána čerpadle s domíchávačem SCHWING Stetter FBP 21. Betonové tvárnice 
budou ze skládky na místo zabudování převezeny stavebními kolečky (malé množství 
tvárnic). 
 

2.3. Skladování materiálu 
 
 Zásypové materiály budou skladovány na zpevněné ploše do výšky max. 2 m. 
Bednění bude skladováno na paletách podle jednotlivých typů dílů a spojovací prvky 
bednění budou uloženy v ocelových koších. Výztuž bude skladována na zpevněné, 
odvodněné ploše na prokladcích, aby nedošlo k jejímu znečištění zeminou nebo 
zkroucení. Betonové tvárnice budou složeny na paletách na zpevněné ploše. Palety 
tvárnic jsou obaleny igelitem už z výroby a není nutné je dodatečně zakrývat. 
 Pytle s maltovou směsí, odbedňovací přípravek a geodetické kolíky budou 
v krytém, uzamykatelném skladu.  
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3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 

Před prováděním základových konstrukcí provozní budovy musí být dokončeny 
zemní práce a provede se jejich převzetí. Během převzetí pracoviště se kontroluje 
geometrická přesnost provedení výkopových prací dle projektové dokumentace. 
Přeměří se rozměry, překontroluje se kolmost pravých úhlů jak ve vodorovném směru, 
tak i ve styku dna a stěn rýh. Povolené odchylka při přiložení 3 m latě je pro 
půdorysnou plochu max. ± 20 – 40 mm, pro svislou plochu ± 25 – 50 mm, pro 
svahování je max. prohlubeň pod latí 50 mm (u svahování se lať přikládá v podélném 
směru). Kromě geometrické přesnosti se také kontroluje čistota základové spáry, která 
nesmí obsahovat velké hroudy hlíny či balvany. Zemina nesmí být promrzlá ani 
rozbahněná, v takovém případě se musí tato část zeminy odstranit a nahradit vhodným 
zhutněným materiálem. 

Pro základové patky pro přestřešení výdejních stojanů musí být kromě zemních 
prací také hotové a zasypané podzemní nádrže pro pohonné hmoty a AdBlue, protože 
před prováděním základových patek se částečně zasype a zhutní dno hlavní stavební 
jámy na výškovou úroveň -1,800 m. 

Převzetí proběhne mezi jednotlivými vedoucími pracovních čet za přítomnosti 
stavbyvedoucích a stavebního dozoru. O převzetí pracoviště se provede zápis do 
stavebního deníku s podpisy všech zúčastněných osob. 

 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

4.1. Klimatické podmínky 
 
Pro betonáž základových konstrukcí nesmí průměrná denní teplota klesnout 

pod 5°C a teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, jinak by došlo k zastavení 
hydratace. Maximální denní teplota nesmí přesáhnout 30°C, jinak musí být tuhnoucí a 
tvrdnoucí a beton ošetřován kropením a přikrýván plachtami. Kropení ale nesmí začít 
dříve jak za 24 hodin po uložení betonu do bednění, aby nedocházelo k vymývání 
cementu. Kropení probíhá nejlépe po dobu 7 dnů. Při velkých dešťových srážkách se 
konstrukce musí také zakrýt plachtami, aby nedošlo k vymývání cementu. Dále je třeba 
dobrá viditelnost (dohlednost min. na 10 m). 

V klimatických podmínkách, které nebudou vyhovovat těmto výše uvedeným 
požadavkům, je třeba práce přerušit a pokračovat v nejbližší době, kdy to bude možné. 
 

4.2. Zařízení staveniště 
 

- Oplocení staveniště: 
Systémové průhledné oplocení výšky 2 m na pevných a mobilních stojkách. 

V místě vjezdu a výjezdu budou osazeny vjezdové brány. 
 

- Buňkoviště – kanceláře, šatny 
V prostoru za budoucím provozním objektem bude zbudováno buňkoviště. 

Kancelář zhotovitele stavby, šatny pracovníků včetně hygienického zařízení. Objekt 
bude sestaven z typových stohovatelných buněk o rozměru 6 x 2,5 mm. Buňkoviště je 
umístěno na panelové roznášecí ploše složené ze dvou vrstev panelů. Buňky budou 
dodány zkompletované včetně povrchových úprav, elektropříslušenství a zařizovacích 
předmětů. 

- Skladba jednotlivých buněk: 
- 1 ks kancelář ředitele 

� 2x pracovní stůl 
� 3x židle 
� 1x skříň na výkresy 
� 2x uzamykatelná skříň s policemi 
� 1x věšák na kabáty 
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� odpadkový koš 
- 2 ks šatny pracovníků 

� 20x skříněk v každé buňce (2ks/1 pracovníka) 
� 2x tyč na pověšení ramínek s mokrými oděvy 

- 1 ks umývárna muži 
� 3x umyvadlo 
� 2x sprchový kout 
� 1x zásobníkový ohřívač vody 150 l 

 
- Mobilní chemická WC: 
Jedno bude umístěno u vjezdu na stavbu, jedno u výjezdu vedle vrátnice a další 

dvě vedle buňkoviště. 
 

- Uzamykatelný sklad: 
S pevnou podlahou, umístěný vedle buňkoviště. Bude sloužit pro uskladnění 

drobné mechanizace, nářadí a materiálu. 
 

- Kontejnery na odpad 
 

- Vrátnice: 
Umístěna u vjezdu a na výjezdu. 

 
- Myčka vozidel stavby: 
Bude umístěna u výjezdu ze stavby a bude sloužit k očištění pneumatik vozidel 

stavby před tím, než vjedou na veřejnou komunikaci, aby nedocházelo k jejímu 
znečištění. 
 

V této fázi výstavby by už měly být hotové přípojky inženýrských sítí, na které 
připojíme dočasné staveništní přípojky a již nebude třeba náhradních zdrojů (cisterna, 
vyvážecí jímka a elektrocentrála). 
 

4.3. Instruktáž pracovníků 
 

 Pracovníci stavby absolvují povinně školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, používání osobních ochranných pomůcek, o provozu staveniště, pracovní době 
včetně přestávek a nakládání s odpady. Všichni pracovníci podepíší protokol o tom, že 
byli proškoleni a provede se zápis do stavebního deníku. 

 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Pracovník  Počet Kvalifikace  
Vedoucí čety 1 Střední vzdělání s maturitní 

zkouškou 
Geodet 3 Střední vzdělání s maturitní 

zkouškou 
Obsluha autodomícháváče a čerpadla 1 Strojní průkaz 
Obsluha nakladače 1 Strojní průkaz 
Obsluha jeřábu 1 Strojní průkaz 
Vazač 2 Průkaz vazače 
Řidič nákladního automobilu 2 Řidičský průkaz - skupina C 
Betonář 3 Střední vzdělání s výučním 

listem 
Zedník 1 Střední vzdělání s výučním 

listem 
Pomocný dělník na stavbě 3 Bez požadavků 
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6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 

6.1. Velká mechanizace 
 

- Nákladní automobil Tatra T 810 -1R1R26/351 
� doprava bednění, výztuže, betonových tvárnic a ostatního materiálu 

- Sklápěč Tatra T 158-8P5R44.231, objem korby – 18 m3 
� doprava zásypového materiálu 

- Pásový nakladač Caterpillar 963 D 
� nakládání zásypových materiálů na sklápěč 

- Čerpadlo s domíchávačem SCHWING Stetter FBP 21 
� doprava a uložení čerstvého betonu do bednění 

- Zeminový válec Caterpillar CP54 
� zhutnění zásypu dna hlavní stavební jámy  

- Autojeřáb T 815, nosnost 28 tun 
� pro vytažení zápor pažení 

 
6.2. Malá mechanizace 
 
- Úhlová bruska GWS 15-150 CIH Professional 
- Stavební míchačka Atika Comet 130/230 V 
- Přenosný svařovací agregát FÉNIX 160 
- Vibrační pěch Wacker BS 60-4 
- Řetězová pila Husqvarna 135 
- Vibrační lišta Masalta MCD-4 Honda GX 35 
- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor HERVISA PERLES AV 525T 
- Geodetická souprava s nivelačním přístrojem a teodolitem 

 
6.3. Ruční nářadí 
 
- Stavební kolečko     3 ks 
- Kbelík     2 ks 
- Krumpáč     1 ks 
- Lopata     4 ks 
- Hrábě     1 ks 
- Lžíce     2 ks 
- Palice     1 ks 
- Kladivo     3 ks 
- Kleště     3 ks 
- Klíč 27 mm    2 ks 
- Pila     1 ks 
- Olovnice     2 ks 
- Vodováha 2 m    2 ks 
- Vodováha 0,6 m    2 ks 
- Pásmo 50 m    1 ks 
- Svinovací metr 5 m   7 ks 
- Rozprašovač odbedňovacího přípravku 1 ks 
- Značkovací sprej 

 
6.4. Osobní ochranné pomůcky 
 
- Reflexní vesty 
- Přilby 
- Pracovní oděv 
- Pracovní obuv s pevnou špičkou 
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- Holínky 
- Chrániče sluchu (sluchátka nebo špunty) 
- Ochranné brýle 
- Svářečská helma 

 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
 
Základy provozní budovy: 
 

- Hutněné polštáře pod základy provozní budovy: 
 Jednotlivé zásypové materiály budou dovezeny na místo uložení ze skladovací 
plochy pomocí stavebních koleček. 
 V první vrstvě bude štěrkopísek frakce 16 – 32 mm a tloušťce 100 mm. A první 
vrstva bude zahutněna do stávajícího podloží. Další vrstvu tvoří makadam frakce 16 – 
32 mm a tloušťce 300 mm. Poslední vrstva je opět ze štěrkopísku frakce 16 – 32 mm a 
tloušťce 300 mm. Polštáře budou od hrany základů rozšířeny na každou stranu o 0,5 
m. 
 Všechny polštáře budou hutněny po vrstvách 100 mm na hodnotu 150 kPa 
pomocí vibračního pěchu Wacker BS 60-4. 

- Podkladní beton: 
Geodet nejdříve provede zaměření přenesením z laviček a zatluče na příslušné 

body kolíky, mezi kterými natáhne provázek a podle něj se vápnem vyznačí hrany 
podkladního betonu. Podkladní beton je rozšířen od hrany budoucích základů o 100 
mm. Před podkladním betonem bude vložen do výkopu zemnící pásek dle výkresu 
uzemnění, který bude později připojen k hromosvodu. Na podkladní beton bude použit 
beton třídy C 16/20 třídy prostředí XC2. Beton bude ukládán čerpadlem 
s domíchávačem SCHWING Stetter FBP 21 a nesmí být ukládán z větší výšky než 1,5 
m, aby nedošlo k rozmísení složek betonu. Jeden z betonářů bude usměrňovat 
koncovou hadici čerpadla a další bude hráběmi nahrubo rozhrnovat čerstvý beton. 
V rozích a ve vzdálenostech po 2 m se urovnají místa na tloušťku 100 mm a 
vodováhou se urovnají do vodorovné roviny. Mezi nimi se pak latí a vodováhou urovná 
zbytek podkladního betonu. Následují 3 dny technologické přestávky. 

- Železobetonové základové pasy: 
Bednění opatřené odbedňovacím přípravkem se sestaví dle výkresu bednění 

(schéma bednění na obr. č. 13). Bednění se začíná skládat v rozích a postupuje 
směrem do středu stěn, kde se zbytkové rozměry doplní vyrovnávajícími prvky. 
V oblasti průčelí budovy, kde bude bednění výšky 1,2 m, se ještě přidá nízká konzola 
výšky 0,6 m s podlážkami, aby byl lepší přístup do bednění jak pro ukládání výztuže, 
tak pro betonáž základových pasů. Šířka základů pod průčelím budovy je 0,8 m a 
výška je 1 m. Pod zbytkem obvodových stěn je základ šířky 0,7 m a výšky 0,5 m. Pod 
vnitřními nosnými stěnami je šířka základů 0,8 a 0,6 m a výšky 0,5 m. Železobetonové 
základové pasy budou z třídy betonu C 25/30 a třídy prostředí XC2. 

Do bednění vazači uloží výztuž dle výkresu výztuže. Před započetím betonáže 
je třeba zkontrolovat provedení výztuže, bednění, a jestli je bednění opatřeno 
odbedňovacím přípravkem. Čerstvý beton bude do bednění ukládán čerpadlem 
s domíchávačem SCHWING Stetter FBP 21 a nesmí být ukládán z větší výšky než 1,5 
m, aby nedošlo k rozmísení složek betonu. Jeden z betonářů bude usměrňovat 
koncovou hadici čerpadla, další bude nahrubo rozhrnovat vrstvy a třetí bude provádět 
hutnění betonu. Betonáž bude probíhat po vrstvách 150 – 200 mm, které budou 
hutněny vysokofrekvenčním ponorným vibrátorem HERVISA PERLES AV 525T dokud 
se na povrchu neobjeví cementové mléko. V poslední vrstvě se urovnají menší plochy 
po vzdálenostech 2 m do vodorovné plochy pomocí vodováhy a příslušné výšky 
základu dle projektové dokumentace, tj. -0,500 m a pod průčelím budovy -0,300 m. 
Potom se mezi těmito body urovná zbytek povrchu základových pasů pomocí dřevěné 
latě a vodováhy do vodorovné polohy. Bednění se ještě z vnější strany očistí, aby se 
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usnadnilo čištění prvků během odbedňování. Po dobu 3 – 7 dnů je třeba ještě 
ošetřovat beton kropením před nadměrným vysušováním. Po uplynutí technologické 
přestávky dlouhé 7 dní se základové pasy odbední a prvky bednění se očistí pro další 
použití a uloží opět na skládce. 

 
Obr. 13 Schéma bednění základových pasů provozní budovy 

 
- Železobetonové zdivo z betonových tvárnic (ztracené bednění): 

Na základové pasy se s výjimkou oblasti průčelí budovy vyzdí základové zdivo 
z jedné vrstvy betonových tvárnic na zdící maltu ZSM40. Pod obvodovými stěnami 
bude tloušťka základového zdiva 400 mm, odsazené od hrany základových pasů na 
každé straně o 150 mm. Pod vnitřními nosnými stěnami bude základové zdivo tloušťky 
300 mm, odsazené od hran základových pasů na každé straně o 150 a 250 mm. Do 
tvárnic se na některých místech musí vyříznout otvor pro protažení ochranného potrubí 
pro elektroinstalace mezi kontrolními šachtami. Velikost potrubí bude DN 80 a DN 100. 
Tvárnice se vyplní betonem až při betonování základové desky, protože do tvárnic 
bude zatažena výztuž základové desky. 

- Kontrolní šachty uvnitř objektu: 
Nejdříve se vybetonují kontrolní šachty č. 1, 2, 3 a 4. Polohu šachet dle výkresu 

základů vyměří geodet. V rozích šachet se zatlučou kolíky, mezi nimi se natáhne 
provázek a podle něj se vyvápní obvod šachet. Bednění se natře odbedňovacím 
přípravkem. Provede se bednění, stěny šachet budou v oboustranném bednění. 
Rozměry šachet č. 2, 3 a 4 jsou 0,8 x 0,8 m a výška 0,4 m. Velikost šachty č. 1 je 3,0 x 
0,6 m a výška 0,4 m. Tloušťka stěn šachet je 0,2 m a tloušťka dna šachet je 0,1 m. 
V bednění se musí vynechat otvory pro ochranné potrubí pro elektroinstalace mezi 
kontrolními šachtami. Velikost potrubí DN 80 a DN 100. Položí se ochranné potrubí 
z PE mezi šachtami dle výkresu základů a provizorně se utěsní proti vnikání 
nežádoucího materiálu. Šachty budou z prostého betonu třídy C 25/30 a třídy prostředí 
XC2. Z důvodu malých rozměrů konstrukce šachet se bude čerstvý beton z mixu 
vypouštět do stavebního kolečka a z něho ukládat do bednění lopatou. Hutnění se 
bude provádět průběžně propichováním kusem výztuže. Po dobu 3 – 7 dnů je třeba 
ještě ošetřovat beton kropením před nadměrným vysušováním.  Po uplynutí 7 dnů 
technologické přestávky se šachty odbední. 
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Před vytvořením poslední šachty pro podlahovou vpusť, se provede zásyp rýh 
z vnitřní strany objektu původní zeminou a zhutní se vibračním pěchem Wacker BS 60-
4. Potom se uvnitř objektu mezi základy provede zásyp štěrkopískem frakce  4 - 64 
mm do výšky -0,400 m, tj. tloušťky 200 mm. Zásyp se zhutní po vrstvách tloušťky 100 
mm vibračním pěchem Wacker BS 60-4 na hodnotu 150 kPa. 

Šachta pro podlahovou vpusť se provede obdobně jako předchozí. Rozměry 
jsou 0,7 x 0,7 m a výška 0,3 m. Tloušťka stěn šachty je 0,2 m a tloušťka dna je 0,1 m. 

Po odbednění poslední šachty se dokončí štěrkopískový zásyp do úrovně -
0,300 m, tj. tloušťky 100 mm. Zásyp bude zhutněn vibračním pěchem Wacker BS 60-4 
na hodnotu 150 kPa. 

- Základová deska a výplň betonových tvárnic: 
  Po obvodě základové desky a kolem kontrolních šachet se provede bednění 
opatřené odbedňovacím přípravkem (obvod základové desky je shodný s obvodem 
základového zdiva). Základová deska je tloušťky 120 mm z betonu třídy C 25/30 a třídy 
prostředí XC2 a bude vyztužena Kari sítí 150/150/4. Vazači provedou výztuž desky a 
zakotví ji do betonových tvárnic základového zdiva. Před betonáží se musí provést 
kontrola provedení výztuže a bednění. Beton bude do bednění ukládán čerpadlem 
s domíchávačem SCHWING Stetter FBP 21 a nesmí být ukládán z větší výšky než 1,5 
m, aby nedošlo k rozmísení složek betonu. Nejdříve se beton uloží do ztraceného 
bednění a zhutní se ponorným vibrátorem. Potom se vybetonuje základová deska. 
Jeden betonář bude usměrňovat koncovou hadici čerpadla a další dva budou čerstvý 
beton nahrubo rozhrnovat hráběmi. Potom se uprostřed vytvoří vodorovná plocha 
s výškou 120 mm. Od tohoto bodu se nivelačním přístrojem vytvoří síť dalších ploch po 
2 m. Podle nich pomocí latě a vodováhy srovná zbytek betonu. Nakonec se deska 
zhutní vibrační lištou Masalta MCD-4 Honda GX 35, dokud se na povrchu neobjeví 
cementové mléko. Po dobu 3 – 7 dní je třeba ještě ošetřovat beton kropením před 
nadměrným vysušováním. Po uplynutí technologické přestávky dlouhé 5 dní se 
základová deska odbední a prvky bednění se očistí pro další použití a uloží opět na 
skládce. 

- Kontrolní šachta pod rozvaděč (kontrolní šachta č. 5): 
  Šachtu vyměří geodet dle výkresu, v rozích zatluče kolíky, mezi nimi natáhne 
provázek a vápnem vyznačí obvod šachty. Jedna stěna je přímo u základu provozní 
budovy a není třeba tam dělat bednění. Provede se bednění pro šachtu o rozměrech 
1,7 x 1,3 m a výšky 1,1 m. Tloušťka stěn šachty je 0,25 m a tloušťka dna je 0,1 m. 
V bednění se vynechají otvory pro ochranné potrubí DN 100 pro elektroinstalace mezi 
kontrolní šachtou č. 5 a výdejními stojany a před betonáží se tyto ochranné trouby 
položí a provizorně utěsní proti vnikání nežádoucího materiálu. Do bednění se provede 
výztuž z Kari sítě 100/100/6,5. Před betonáží se musí provést kontrola provedení 
výztuže a bednění. Šachta je navržena z betonu třídy C 25/30 a třídy prostředí XC2. 
Z důvodu malých rozměrů konstrukce šachty se bude čerstvý beton z mixu vypouštět 
do stavebního kolečka a z něho ukládat do bednění lopatou. Hutnění se bude provádět 
průběžně propichováním kusem výztuže. Po dobu 3 – 7 dní je třeba ještě ošetřovat 
beton kropením před nadměrným vysušováním. Po uplynutí 7 dní technologické 
přestávky se šachty odbední. 
 
Základy pro p řestřešení výdejních stojan ů: 
 

- Hutněné polštáře pod základové patky: 
  Geodet provede zaměření základových patek podle výkresu základů a v rozích 
patek zatluče kusy betonářské výztuže nabarvené značícím sprejem. Dno stavební 
jámy se už částečně zasype na úroveň -1,800 m, tj. vrstvou tloušťky 300 mm. Zásyp se 
provede původní vytěženou zeminou s výjimkou oblastí pod budoucími základovými 
patkami, kde budou štěrkopískové polštáře z frakce 4 – 64 mm a budou rozšířené o 0,5 
m na všechny strany od hran patky. Zásypový materiál bude dopraven na místo 
uložení sklápěčem Tatra T 158-8P5R44.231, na který bude materiál naložen 
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nakladačem Caterpillar 963 D. Hutnění polštářů bude probíhat po vrstvách tloušťky 100 
mm hutnícím pěchem Wacker BS 60-4 na hodnotu 150 k Pa. Ostatní zemina bude 
hutněna po vrstvách tloušťky 150 mm zeminovým válcem Caterpillar CP54, ale v okolí 
uložených nádrží se použije jen hutnící pěch. 

- Železobetonové základové patky: 
Mezi zatlučenými kusy betonářské výztuže, které označují rohy základových 

patek, se natáhne provázek a podle něj se vyvápní obvody základových patek. Na 
prvky bednění se nanese odbedňovací přípravek. Vytvoří se bednění pro patky dle 
výkresu bednění. Patky jsou navrženy o rozměrech 1,2 x 5,3 m a 1,2 x 6,8 m a výšky 
0,6 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 14 Schéma bednění základových patek 
 
Beton je navržen třídy C 25/30 a pro třídu prostředí XC2. Výztuž patek je z oceli 

B500B. Vazači provedou výztuž dle výkresu výztuže. Před betonáží se musí 
zkontrolovat provedení výztuže a bednění. Čerstvý beton bude ukládán do bednění 
čerpadlem s domíchávačem SCHWING Stetter FBP 21, a ukládání nesmí probíhat 
z větší výšky jak 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení složek betonu. Jeden z betonářů 
usměrňuje koncovou hadici čerpadla a další dva ho pomáhají rozhrnovat a hutnit 
jednotlivé vrstvy ponorným vibrátorem HERVISA PERLES AV 525T dokud se na 
povrchu vrstvy neobjeví cementové mléko. Hutnění se bude provádět po vrstvách 
tloušťky 150 mm. Poslední vrstva se nejdřív nahrubo rozhrne hráběmi a potom se 
uprostřed patky urovná kousek plochy do požadované výšky a vodováhou do 
vodorovné polohy. Od toho místa se nivelačním přístrojem urovnají další body po 
vzdálenostech 2 m. Potom se zbytek betonu uhladí latí a vodováhou podle těchto 
bodů. Po dobu 3 – 7 dní je třeba ještě ošetřovat beton kropením před nadměrným 
vysušováním. Po uplynutí 7 dní technologické přestávky se patky odbední. 

- Zásyp hlavní stavební jámy: 
Zásyp se provede původní vytěženou zeminou do úrovně -0,600 m, tj. do 

úrovně hrubých terénních úprav. Tloušťka zásypu je tedy 1,2 m. Zásyp bude hutněný 
po vrstvách tloušťky 200 mm zeminovým válcem Caterpillar CP54, kromě míst kde 
jsou uloženy podzemní nádrže a okolo instalací u výdejních stojanů. Tato místa budou 
hutněna vibračním pěchem Wacker BS 60-4. Během zásypu hlavní stavební jámy se 
bude postupně demontovat bednění. Výdřeva se bude odstraňovat ode dna podle 
postupu zásypu. Ocelové pažnice se vytáhnou za pomoci autojeřábu. 
 
POZN.: Před provedením zásypu hlavní stavební jámy musí být hotové veškeré 
instalace a potrubí spojené s provozními soubory PS 11_L Skladování a výdej PH, PS 
12_L Skladování a výdej AdBlue a PS 13_L Technologická elektroinstalace. Ochranné 
potrubí po protažení všech kabelů bude důkladně ucpáno tmelem Lukopren. Tyto 
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práce provede jako subdodávku firma Baest Machines & Structures a.s., která bude 
dodávat i podzemní ocelové nádrže. 
 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
 Zde je uveden pouze stručný výpis prováděných kontrol, detailní popis je 
uveden v kontrolním a zkušebním plánu. 
 

8.1. Kontrola vstupní 
 

Kontroluje se především geometrická přesnost přeměřením rozměrů 
jednotlivých etap výkopů, které musí odpovídat projektové dokumentaci. Povolené 
odchylky při přiložení 3 m latě jsou pro půdorysnou plochou max. ± 20 – 40 mm, pro 
svislou plochu ± 25 – 50 mm, pro svahování je max. prohlubeň pod latí 50 mm (u 
svahování se lať přikládá v podélném směru). U rýh se kontroluje kolmost jak u 
napojení jednotlivých rýh ve vodorovném směru, tak i kolmost mezi dnem rýhy a 
svislou stěnou. Kontroluje se čistota základové spáry. Nesmí být rozbahněná, zmrzlá 
nebo obsahovat velké kameny či hroudy hlíny, srovnaná a bez mechanického 
poškození. V opačném případě se vrstva takto buď rozbahněné, nebo promrzlé zeminy 
musí odstranit a nahradit vhodným, zhutněným materiálem. 

Také se musí zkontrolovat dodaný materiál a prvky bednění, jestli odpovídá 
tomu, který byl navržen v projektu a také jeho množství a zkontrolují se dodací listy, 
které se pak přiloží ke stavebnímu deníku. 

Při dodávce betonu se provede zkouška sednutí kužele a zkontroluje se na 
dodacím listu čas, kdy byla do suché betonové směsi přimíchána voda z důvodu doby 
trvání tuhnutí a tvrdnutí betonu. Betonárka je v tomto případě vzdálena jen 6,7 km a 
konstrukce jsou jednoduché, takže bude dost času na uložení čerstvého betonu do 
bednění a jeho zhutnění. 

 
8.2. Kontrola mezioperační 

 
V průběhu prací se kontroluje před betonáží provedení bednění, které musí 

odpovídat výkresu bednění. Mezní odchylka svislosti bednění je ± h/200 (max. 300 
mm). Vnitřní hrany opěrných prvků +3, -0 mm. Spoje mezi tabulemi musí být 
dostatečně těsné, aby nedocházelo k vytékání jemných částic betonu, a zkontrolují se 
prostupy bedněním pro ochranné potrubí elektroinstalací a kanalizačního ležatého 
potrubí. Bednění musí být opatřeno odbedňovacím přípravkem. 

Ukládání čerstvého betonu nesmí probíhat z větší výšky než 1,5 m, aby nedošlo 
k rozmísení složek betonu, a kontroluje se hutnění uloženého betonu. V době tuhnutí a 
tvrdnutí betonu je důležité kontrolovat klimatické podmínky a přizpůsobit tomu 
ošetřování betonu. 

 Kontroluje se rovinnost provedených základových konstrukcí. Poloha 
vodorovná ± 25 mm, poloha svislá ± 20 mm. Přímost povrchu: v rovině ve styku 
s bedněním ± 9 mm / 2 m lati, v rovině bez styku s bedněním ± 15 mm / 2 m lati. 
Přímost hran ± 8 mm / 1 m lati (max. 20 mm). 

U základového zdiva z betonových tvárnic se kontroluje rovinnost ± 10 mm / 1 
m lati a svislost ± 20 mm a tloušťka spár. 

Během zásypů a podsypů se kontroluje jejich hutnění v jednotlivých vrstvách a 
požadovaný stupeň zhutnění.  Před zasypáním hlavní stavební jámy se musí 
zkontrolovat provedení a úplnost všech instalací k provozním souborům výdeje 
pohonných hmot a AdBlue. 
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8.3. Kontrola výstupní 
 
Rozměry základových konstrukcí se nejdříve přeměří pásmem. Kontroluje se 

rovinnost provedených základových konstrukcí. Poloha vodorovná ± 25 mm, poloha 
svislá ± 20 mm. Přímost povrchu: v rovině ve styku s bedněním ± 9 mm / 2 m lati, 
v rovině bez styku s bedněním ± 15 mm / 2 m lati. Přímost hran ± 8 mm / 1 m lati (max. 
20 mm). 

Kontrola rovinnosti základové desky. Poloha vodorovná ± 25 mm, poloha svislá 
± 20 mm. Přímost povrchu: v rovině ve styku s bedněním ± 9 mm / 2 m lati, v rovině 
bez styku s bedněním ± 15 mm / 2 m lati. Přímost hran ± 8 mm / 1 m lati (max. 20 mm). 

U provedených zásypů se kontroluje úroveň zhutnění a rovinnost. 
 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 
 Všichni pracovníci a osoby pohybující se po staveništi musí být seznámeny 
s podmínkami o bezpečnosti práce a používáním osobních ochranných pomůcek a 
podepíší protokol o tom, že se tohoto školení zúčastnili a provede se zápis do 
stavebního deníku. Všechny činnosti na stavbě budou vykonávat osoby způsobilé 
k dané činnosti a s potřebnou kvalifikací. 

- NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV č. 495/2001 Sb. O rozsahu a bližších podmínkách poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 

- NV č. 494/2001 Sb. O způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 

- NV č. 378/2001 Sb. O bližších požadavcích na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Podrobný popis bude rozepsán v plánu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
10. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A EKOLOGIE 
 

 Odpadový materiál vzniklý během stavební činnosti bude likvidován v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad bude ukládán do kontejnerů 
umístěných na staveništi a připraven pro pozdější odvoz. Přednostně se budou třídit 
materiály vhodné k recyklaci (dřevo, železo, plasty atd.). Jejich opětovné využití má 
přednost před umístěním na skládce. 

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech 
k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu 
odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není 
možné a evidence odpadů ze stavby. 
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Dle vyhlášky 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznamu je zařazení odpadů 
z této etapy výstavby (zemní práce) následující: 

 

Název odpadu Katalogové 

číslo 

Kategorie Zp ůsob nakládání s 

odpadem 

Beton 17 01 01 O Skládka nebo recyklace 

Dřevo 17 02 01 O Materiálové využití nebo 

spalovna, resp. skládka 

Plasty 17 02 03 O Materiálové využití 

Železo a ocel 17 04 05 O Materiálové využití 

Směsné kovy 17 04 07 O Materiálové využití 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O Materiálové využití 

Plastové obaly 15 01 02 O Materiálové využití 

Dřevěné obaly 15 01 03 O Spalovna nebo skládka 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O Spalovna nebo skládka 

 

 Všechny stroje musí být před výjezdem ze staveniště očištěny od nánosů 
bahna, aby nedocházelo ke znečištění veřejné komunikace. 
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a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

V prostoru staveniště se nenacházejí žádné stávající inženýrské sítě. Vybudování 
přípojek inženýrských sítí je součástí tohoto projektu a bude probíhat současně se 
stavbou čerpací stanice a dálničních odpočívek. Pozdější zřízení staveništních přípojek 
bude zakresleno ve výkresu zařízení staveniště. Dokud nebudou přípojky hotové, a 
nebude možné na ně napojit staveništní přípojky, budou použity jiné zdroje: 

Voda: 

- Pro potřeby stavby bude použit mobilní zdroj – cisterna Tatra 815, objem 
nádrže 10 m3 

Elektrická energie: 

- Pro potřeby stavby bude řešena dodávka elektrické energie pomocí mobilní 
elektrocentrály na naftu. 

Beton: 

- Čerstvý beton bude objednán v betonárce th-beton, s.r.o. v Čečkovicích, 
vzdálené 6,7 km a dopraven autodomíchávačem s čerpadlem. 

Zásypové materiály: 

- Materiály pro zásypy a polštáře základů budou dovezeny z firmy AZS 98, s.r.o. - 
Stříbro, vzdálené 12,5 km a dopraveny sklápěčem Tatra T185. 
 

b) odvodn ění staveništ ě 

Je třeba zabránit zaplavení kanalizace výkopovým materiálem. Do kanalizace 
může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentačních jímkách 
umístěných v prostoru staveniště. 

Odvodnění staveniště po dobu výkopu a provádění základových konstrukcí a 
odvodnění stavebních jam nádrží je navrženo pomocí přečerpávání. V prostoru 
staveniště budou zřízeny jímky, do kterých bude svedena voda. Jímky budou zároveň 
plnit funkci usazovací jímky – usazení kalů. Z těchto jímek bude voda přečerpávána do 
dešťové kanalizace zakončené v jihovýchodním rohu staveniště. 

 
c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je řešeno z již vybudovaných 
napojovacích a odbočovacích pruhů na dálnici D5. Po dobu stavby je třeba omezit 
nejvyšší povolenou rychlost v okolí stavby, jelikož většina stavebních strojů navržených 
pro tuto stavbu dosahují nejvyšší rychlosti 80 – 85 km/h a těžko by se při výjezdu ze 
stavby zařazovali z napojovacího pruhu. Také se provede zúžení jízdních pruhů a tím 
se tak rozšířili napojovací a odbočovací pruhy. Značka oznamující sjezd z dálnice se 
dočasně přeškrtne oranžovou páskou, aby civilní vozidla nejezdila na stavbu, a u 
výjezdu ze stavby se umístí značka s varováním: „Pozor, výjezd vozidel stavby“. 

Napojení na technickou infrastrukturu představuje vybudování přípojek vody, 
elektro VN a kanalizace. 

Přípojka vody bude vedena z obce Kurojedy, ze stávajícího vodovodu DN 50. 

Napojovací bod elektro bude na sloupu nadzemního vedení VN 35 kV, které se 
nachází severozápadně od odpočívek. Přípojka VN bude zakončena v trafostanici, 
která bude v majetku investora. 

V okolí se nenachází žádné telekomunikační vedení, které by pokrylo potřeby 
čerpací stanice a tak se uvažuje s bezdrátovým připojením od mobilních operátorů. 

Odvod dešťových a splaškových vod bude řešen jednotnou kanalizací, zaústěnou 
do vodního toku Šárka na jihovýchodě odpočívek. 
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d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba se nachází v nezastavěném území obce Málkovice. Plochy pro stavbu byly 
zakonzervovány během výstavby dálnice a již tehdy se uvažovalo s výstavbou 
odpočívek a čerpací stanice. Zásahy do okolí budou tedy minimální. 

Stavba se nachází na pozemcích, jejichž vlastníkem je Ředitelství silnic a dálnic 
ČR a jsou předmětem nájemní smlouvy. Pozemky jsou vedeny jako ostatní plochy, 
dálnice a jsou v katastrálních územích Málkovice, Kurojedy a Lobzy u Ošelína.  

Stavba vyžaduje úpravu stávajícího odvodňovacího příkopu na levé odpočívce. 
Příkop bude v celé délce zatrubněn. 
 

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d řevin 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dálnice D5. Jiná ochranná pásma a jiné 
zóny nejsou stavbou dotčeny. Stavba nezasahuje ani do zemědělského půdního fondu 
a ani do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Staveniště pro odpočívky je v současné době nezastavěné a plánovaná výstavba si 
nevyžádá žádné demoliční práce. 

Na ploše pro výstavbu se nachází vzrostlá zeleň. Jedná se o dřeviny, které zde 
byly vysazeny v rámci stavby dálnice D5. Veškeré tyto dřeviny budou vykáceny. O 
povolení ke kácení bude podána žádost. Jako náhrada za vykácenou zeleň jsou 
navrženy na nezastavěných plochách sadové úpravy, kterými se tak stavba začlení do 
okolní krajiny. 
 

f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé) 

Realizace stavby nevyžaduje žádné zábory dočasné ani trvalé. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, 

jejich likvidace 

Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Vybourané 
materiály a odpad budou na staveništi tříděny a budou ukládány buď přímo na vozidla, 
nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně 
budou odpady druhotně využity. To bude mít přednost před jejich uložením na skládku. 

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich 
převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění 
odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a 
evidence odpadů ze stavby. 

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadů: 

• Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, průmyslový odpad 
apod.)  bude ukládán na mezideponii v prostoru staveniště a odvážen na 
vhodnou skládku. 

• Vytěžená přebytečná zemina  bude odvážena bez mezideponování na 
vhodnou skládku. 

• Odpadní dešťové vody ze staveniště a voda vyčerpaná ze stavebních jam 
budou vypouštěny do kanalizace vedoucí do jihovýchodního rohu hlavního 
staveniště.  Voda vypouštěná ze staveniště do kanalizace musí být vedena 
přes usazovací jímky, ve kterých bude zbavena nečistot způsobujících 
zanesení kanalizace.  



66 
 

Škodliviny obsažené ve výfukových plynech dopravních prostředků a stavebních 
strojů se spalovacími motory nesmí překračovat množství uvedené v platných 
vyhláškách a předpisech o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Nasazení těchto strojů bude omezeno na nejmenší možnou míru a budou prováděny 
pravidelné technické kontroly. 

Dle vyhlášky 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznamu je zařazení odpadů 
z této stavby uvedeno v jednotlivých technologických předpisech 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

V celém prostoru bude v rámci přípravných prací provedena skrývka ornice. Část 
ornice bude uložena na mezideponii pro zpětné ohumusování volných ploch. Zbytek 
ornice bude odvezen na skládku ve Stříbře a nabídnut pro zemědělské využití. 
Přebytečná vytěžená zemina z výkopu stavebních jam a rýh bude odvezena také na 
řízenou skládku ve Stříbře. 

Zemina vytěžená při realizaci inženýrských sítí bude ukládána podél rýhy a bude 
použita pro zpětný zásyp rýhy. V místech, kde to nebude možné, bude vytěžená 
zemina uložena na mezideponii a bude použita pro zpětný zásyp rýhy. Zemina 
nevhodná pro zpětný zásyp bude bez mezideponování odvezena na řízenou skládku. 

 
i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Ochrana proti hluku a vibracím: 

Zhotovitel stavby je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní 
zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 
zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.) Povolené hladiny hluku 
stanovuje NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 

Škodliviny obsažené ve výfukových plynech dopravních prostředků a stavebních 
strojů se spalovacími motory nesmí překračovat množství uvedené v platných 
vyhláškách a předpisech o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Nasazení těchto strojů bude omezeno na nejmenší možnou míru a budou prováděny 
pravidelné technické kontroly. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou a betonovou směsí. Případné 
znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla přepravující sypké 
materiály musí být překryta plachtou, suť je možné i zkrápět vodou z důvodu omezení 
prašnosti. U výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha využita k očištění vozidel 
vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby také zajistí kropící vůz s kartáči pro případné 
čištěné veřejných komunikací a skrápění vnitrostaveništní komunikace, v případě 
tvorby prachu. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace: 

Jedná se o odvádění dešťových vod ze stavebních jam, provozních, výrobních a 
skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po 
předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště. 
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j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři výstavb ě na staveništi, 
posouzení pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. U vjezdu na staveniště 
bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením 
zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. Na viditelném místě 
u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací a musí být 
vyvěšeno až do ukončení prací a předání stavby investorovi. Na staveništi musí být 
vyvěšena taky telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných 
bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení: 

- NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV č. 495/2001 Sb. O rozsahu a bližších podmínkách poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 

- NV č. 494/2001 Sb. O způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 

- NV č. 378/2001 Sb. O bližších požadavcích na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy 

Investor je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště dodavateli. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato 
opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti 
musí být udržován pořádek a čistota. Protipožární pomůcky musí být udržovány 
v pohotovosti. 

 Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze přezkoušený elektrikář. 
Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru ČEZ. 

 Pro práce vykonávané na staveništi bude dle § 15, odst. 2 zákona č.309/2006 
Sb. zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a 
orientace, z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy 
vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů zařízení staveniště. 
 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

Po dobu stavby je třeba omezit nejvyšší povolenou rychlost v okolí stavby, jelikož 
většina stavebních strojů navržených pro tuto stavbu dosahují nejvyšší rychlosti 80 – 
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85 km/h a těžko by se při výjezdu ze stavby zařazovali z napojovacího pruhu. Také se 
provede zúžení jízdních pruhů a tím se tak rozšířili napojovací a odbočovací pruhy. 
Značka oznamující sjezd z dálnice se dočasně přeškrtne oranžovou páskou, aby civilní 
vozidla nejezdila na stavbu, a u výjezdu ze stavby se umístí značka s varováním: 
„Pozor, výjezd vozidel stavby“. 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby 

za provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.) 

Stavba nebude nijak omezena provozem na dálnici, ani žádným jiným, jelikož bude 
probíhat v nezastavěném území. 

Stavba se nenachází v oblasti ohrožené účinky vnějšího prostředí, jako jsou 
povodně, agresivní podzemní vody, bludné proudy a poddolování. 

 
n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Výstavba čerpací stanice, vybudování inženýrských sítí a výstavba zpevněných 
ploch spolu bezprostředně souvisí. Realizace bude probíhat současně, aby se 
jednotlivé stavby mohli propojit. 

Stavba čerpací stanice bude založena na pláni, která bude stabilizována a 
zhutněna v rámci hrubých terénních úprav, provedených v první etapě. 

V první fázi budou osazeny podzemní nádrže a dále budou pokračovat základové 
konstrukce, na které bude navazovat výstavba a montáž nadzemních konstrukcí. 
Nakonec se dokončí vnitřní instalace a technologie čerpání pohonných hmot. 

Společně s výstavbou pozemních staveb bude probíhat výstavba přípojek vody, 
elektro a kanalizace. 

Konečnou fází výstavby bude vybudování finálních zpevněných a nezpevněných 
ploch a osazení reklamních prvků. 

Stavba bude předána do užívání jako celek v termínu po dokončení všech 
stavebních objektů. 
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1. Technická zpráva za řízení staveništ ě 
 

1.1. Informace o rozsahu staveništ ě 

Staveniště se nachází na zakonzervovaných plochách u dálnice D5 Plzeň – 
Rozvadov na 123 km. Na těchto plochách se již během stavby dálnice počítalo 
s výstavbou odpočívek a čerpací stanice. Staveniště se rozkládá celkem na třech 
katastrálních územích, tj. Málkovice, Kurojedy a Lobzy u Ošelína. Nadmořská výška 
staveniště se pohybuje okolo 512 m n. m. Všechny pozemky staveniště jsou v majetku 
Ředitelství silnic a dálnic ČR a jsou předmětem nájemní smlouvy.  
 Plocha staveniště je asi 1215 m2 a leží v mírném svahu upadajícím směrem 
k severovýchodu. 
 Pro zabezpečení staveniště bude najata agentura, která zajistí ostrahu mimo 
pracovní dobu. Je to z důvodu zabezpečení strojů a materiálu. 
 

1.1.1. Předpokládané úpravy staveništ ě 

 Na ploše celého staveniště se odstraní veškerá stávající zeleň, která byla 
vysázena během úprav okolí dálnice při její stavbě, protože tato zeleň je v kolizi 
s plánovanou stavbou. Po dokončení stavby bude tato zeleň nahrazena jinou 
v prostorách nezpevněných ploch odpočívek. 
 Nenachází se zde žádné stavby, které by vyžadovali demoliční práce. Příkop 
vedený podél staveniště na jižní straně bude po celé délce zatrubněn a zasypán. 
V rámci úprav staveniště se ještě provede skrývka ornice po celé ploše. Část ornice 
bude ponechána na staveništi pro pozdější ohumusování nezpevněných ploch a 
zbytek bude odvezen na řízenou skládku ve Stříbře vzdálenou 12,5 km. 
 
  1.1.2. Oplocení staveništ ě 

 Před zahájením prací na stavbě, bude celé staveniště uzavřeno průhledným 
mobilním oplocením výšky 2 m. Staveniště bude průjezdné a tak na konci 
odbočovacího pruhu bude jedna brána šířky 7 m pro vjezd a další pro výjezd před 
napojovacím pruhem. Celková délka oplocení včetně vjezdových bran je 513,5 m. 
 
  1.1.3. Trvalé deponie a mezideponie 

 Zemina, která již nebude na stavbě využita, bude odvezena na skládku ve 
Stříbře vzdálenou 12,5 km. Na skládku bude odvezeno 956,6 m3 ornice a 2082,7 m3 
ostatní vytěžené zeminy. Ve východní části staveniště bude zřízena mezideponie, kde 
se uskladní ornice o objemu 258,7 m3, do výšky 1,5 m a plošně bude zabírat 173 m2. 
Ostatní zemina bude uskladněna do výšky 2,2 m, na ploše 715 m2 a o objemu 1572,55 
m3. 
 

1.1.4. Příjezdy a p řístupy na staveništ ě 

Vzhledem k tomu, že staveniště je u dálnice a není zde jiná přístupová cesta, 
tak je staveniště řešeno jako průjezdné, a tudíž jsou v mobilním oplocení zřízeny dvě 
uzamykatelné brány o šířce 7 m. Jedna slouží pro vjezd a druhá pro výjezd. U obou 
bran bude dočasně postavena stavební buňka jako vrátnice kvůli evidenci příchodů a 
odchodů pracovníků a pohybu vozidel s materiálem. 

 
1.2. Sítě technické infrastruktury 

Součástí projektu čerpací stanice je také zbudování přípojek inženýrských sítí. 
Proto do doby jejich vybudování a možnosti napojit na ně dočasné staveništní přípojky 
bude využito náhradních zdrojů. Těmi budou cisterna s pitnou vodou, mobilní fekální 
tank a elektrocentrála na benzín. Pro komunikace bude sloužit mobilní telefon. Vedení 
později zbudovaných přípojek je zakresleno ve výkresu situace zařízení staveniště. 
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1.2.1. Napojení staveništ ě na zdroje vody 

Jako dočasný zdroj vody bude použita cisterna Tatra 815 s objemem nádrže 10 
m3. Později bude zřízena dočasná přípojka pro potřeby staveniště. Přípojka vody pro 
budoucí objekt je vedena až z obce Kurojedy směrem k čerpací stanici na pravé straně 
dálnice ve směru Plzeň – Rozvadov, kde se také nachází vodoměrná šachta společná 
pro obě čerpací stanice a odtud je vedena pod dálnicí k čerpací stanici na levé straně, 
která je předmětem tohoto projektu. Zde bude napojena staveništní přípojka, která 
bude sloužit především pro umývárny pracovníků a dále pak pro potřeby samotné 
stavby jako je ošetřování betonu, čištění systémového bednění a pro mycí rampu u 
výjezdu ze stavby. 

 
1.2.2. Napojení staveništ ě na zdroj elekt řiny 

 Do doby vybudování staveništní přípojky bude na staveništi umístěna mobilní 
elektrocentrála na naftu Kipor KDE35STA3 s výstupním napětím 400/50 V/Hz. Přípojka 
pro budoucí objekty bude začínat na sloupu vysokého napětí, které vede 
severozápadně od staveniště a bude odtud vedeno v zemi. Vysoké napětí povede 
k trafostanici na pravé straně a odtud povede rozvod nízkého napětí pod dálnicí na 
levou stranu. Tady se provede napojení staveništní přípojky. Ta bude sloužit pro 
provoz buňkoviště, mobilního osvětlení, myčku pneumatik, stavební míchačky a 
dalšího drobného nářadí. 
 

1.2.3. Odvod splašk ů ze staveništ ě 

Náhradní řešení do vybudování přípojek kanalizace bude mobilní fekální tank, 
do kterého budou napojeny odpady z umýváren. Jako WC budou sloužit mobilní toalety 
TOI umístěné u buňkoviště a u obou vrátnic. Po vybudování jednotné kanalizace 
jihovýchodně od staveniště povede přípojka na pravé straně dálnice a pak pod dálnicí 
na levou stranu, kde se opět napojí dočasná staveništní přípojka. 

 
1.2.4. Odvodn ění staveništ ě 

  Odvodnění staveniště bude provedeno drenážním potrubím DN 160, které bude 
zaústěno do usazovacích jímek a odtud bude po usazení kalů vypuštěno do jednotné 
kanalizace. Do usazovacích jímek bude také přečerpávána dešťová voda ze 
stavebních jam. 
 

1.3. Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob 

Staveniště bude po celém obvodě oploceno mobilním oplocením do výšky 2 m 
a brány budou uzamykatelné na řetěz s visacím zámkem. U obou bran budou na 
oplocení cedulky s varováním: „Na staveniště vstup zakázán“. Jelikož je stavba 
v nezastavěném území a jediná přístupová cesta je z dálnice, tak se nepředpokládá 
v okolí staveniště pohyb pěších osob. Během stavby nebude žádné břemeno na 
autojeřábu přesahovat hranice staveniště. 

 
1.4. Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných 

zájmů 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dálnice D5. Jiná ochranná pásma a jiné 
zóny nejsou stavbou dotčeny. Stavba nezasahuje ani do zemědělského půdního fondu 
a ani do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Po dobu stavby je třeba omezit nejvyšší povolenou rychlost v okolí stavby, jelikož 
většina stavebních strojů navržených pro tuto stavbu dosahují nejvyšší rychlosti 80 – 
85 km/h a těžko by se při výjezdu ze stavby zařazovali z napojovacího pruhu. Také se 
provede zúžení jízdních pruhů a tím se tak rozšířili napojovací a odbočovací pruhy. 
Značka oznamující sjezd z dálnice se dočasně přeškrtne oranžovou páskou, aby civilní 
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vozidla nejezdila na stavbu, a u výjezdu ze stavby se umístí značka s varováním: 
„Pozor, výjezd vozidel stavby“. 

 
1.5. Řešení zařízení staveništ ě 

1.5.1. Stavby za řízení staveništ ě 

Pro účely zařízení staveniště budou použity mobilní buňky. Hlavní buňkoviště, 
které bude složeno z kanceláře stavbyvedoucího, šaten pracovníků a umývárny, bude 
umístěno za budoucím objektem provozní budovy. U hlavního buňkoviště budou také 
dvě mobilní toalety TOI. Dále u obou bran bude umístěna jedna vrátnice a mobilní 
toaleta. Pro staveniště budou tedy zapůjčeny tyto objekty: 

- 1x kancelář 
- 2x šatna pracovníků 
- 1x umývárna muži 
- 2x vrátnice 
- 2x uzamykatelný sklad 
- 4x mobilní toaleta 
Rozměry, parametry a vybavení buněk jsou uvedeny v příloze 1 - Stavby 

zařízení staveniště a jejich příslušenství. 
 

1.5.2. Horizontální doprava 

 Pro hlavní komunikaci po staveništi bude sloužit komunikace o šířce 5,3 m, 
která již byla vybudována během stavby dálnice. Za budoucí provozní budovou bude u 
buňkoviště ještě zřízena provizorní komunikace ze zhutněného štěrkopísku frakce 16 – 
32 mm tloušťky 150 mm o šířce 2,5 m. 

Stroje pro zemní práce jsou navrženy na pásech a pro jejich dopravu je navržen 
tahač Iveco AT 440S45 TY/P, 6x2 s podvalníkem Goldhofer STN-L 3-39/80 F2 „Bau“. 
Zemina a další sypké materiály budou přepravovány sklápěčem Tatra T 158 o objemu 
korby 18 m3. Ostatní materiál bude dopraven nákladním automobilem Tatra T 810 
s hydraulickou rukou. 

 
1.5.3. Vertikální doprava 

Zemina bude nakládána na sklápěče pásovým nakladačem Caterpillar 963D. 
Pro uložení ocelových nádrží, betonových skruží a přepravu palet s prvky bednění 
bude sloužit autojeřáb T 815 s nosností 28 tun. 

 
1.5.4. Uskladn ění materiálu 

 Drobné nářadí, spojovací materiál, drenážní potrubí, chráničky, geotextilie a 
pytle s maltovou směsí a cementem budou skladovány v uzamykatelném krytém 
skladu. Ornice a vytěžená zemina bude skladována ve východní části staveniště. 
Ornice bude skladována do výšky 1,5 m a ostatní zemina bude skladována do výšky 
2,2 m. Prvky bednění budou skladovány na paletách k tomu určených a spojovací 
prvky bednění budou uloženy v ocelových koších. Výztuž a skruže budou uskladněny 
na dřevěných prokladcích, aby nedošlo k jejich znečištění zeminou. 
 

1.6. Napojení na inženýrské sít ě a dimenze staveništních p řípojek 

 1.6.1. Vodovodní p řípojka 

Jako dočasný zdroj vody bude použita cisterna Tatra 815 s objemem nádrže 10 
m3. Až bude vybudována přípojka pro čerpací stanici, tak na ní bude napojena 
dočasná staveništní přípojka DN 20 mm. Výpočet přípojky je uveden v příloze č. 2 této 
zprávy a místo napojení a vedení přípojky je zakresleno ve výkresu č. 10 Situace 
zařízení staveniště. 
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1.6.2. Elektro p řípojka 

Do doby vybudování staveništní přípojky bude na staveništi umístěna mobilní 
elektrocentrála na naftu Kipor KDE35STA3 s výstupním napětím 400/50 V/Hz. Po 
vybudování přípojky elektrické energie pro budoucí objekty na ní bude napojena také 
dočasná staveništní přípojka. Výpočet maximálního příkonu je uveden v příloze č.2  
této zprávy a místo napojení a vedení přípojky je zakresleno ve výkresu č. 10 Situace 
zařízení staveniště. 

 
 1.6.3. Kanaliza ční přípojka 

Náhradní řešení do vybudování přípojek kanalizace bude mobilní fekální tank, 
do kterého budou napojeny odpady z umýváren. Jako WC budou sloužit mobilní toalety 
TOI umístěné u buňkoviště a u obou vrátnic. Po vybudování přípojky kanalizace se na 
ní napojí dočasná staveništní přípojka DN 100. Budou do ní svedeny jak splaškové 
vody z buňkoviště, tak i dešťové vody ze stavebních jam vedené přes usazovací jímky. 

 
1.7. Popis staveb za řízení staveništ ě vyžadující ohlášení 

Stavební ohlášení je třeba vyřídit pro mobilní oplocení staveniště a pro stavební 
buňky. Pro tyto objekty bude vydáno stavebním úřadem samostatné povolení. 

 
1.8. Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a 
ochrany zdraví 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. U vjezdu na 
staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením 
zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. Na viditelném místě 
u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací a musí být 
vyvěšeno až do ukončení prací a předání stavby investorovi. Na staveništi musí být 
vyvěšena taky telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných 
bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení: 

- NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV č. 495/2001 Sb. O rozsahu a bližších podmínkách poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 

- NV č. 494/2001 Sb. O způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 

- NV č. 378/2001 Sb. O bližších požadavcích na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy 

Investor je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště dodavateli. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato 
opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 
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Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti 
musí být udržován pořádek a čistota. Protipožární pomůcky musí být udržovány 
v pohotovosti. 

 Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze přezkoušený elektrikář. 
Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru ČEZ. 

 Pro práce vykonávané na staveništi bude dle § 15, odst. 2 zákona č.309/2006 
Sb. zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

 
1.9. Podmínky pro ochranu životního prost ředí 

Likvidace odpadů: 

Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Vybourané 
materiály a odpad budou na staveništi tříděny a budou ukládány buď přímo na vozidla, 
nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně 
budou odpady druhotně využity. To bude mít přednost před jejich uložením na skládku. 

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech 
k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu 
odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není 
možné, a evidence odpadů ze stavby. 

Ochrana proti hluku a vibracím: 

Zhotovitel stavby je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od 
okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 
zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.) Povolené hladiny hluku 
stanovuje NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 

Škodliviny obsažené ve výfukových plynech dopravních prostředků a 
stavebních strojů se spalovacími motory nesmí překračovat množství uvedené 
v platných vyhláškách a předpisech o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazení těchto strojů bude omezeno na nejmenší možnou míru a 
budou prováděny pravidelné technické kontroly. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou a betonovou směsí. Případné 
znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla přepravující sypké 
materiály musí být překryta plachtou, suť je možné i zkrápět vodou z důvodu omezení 
prašnosti. U výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha využita k očištění vozidel 
vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby také zajistí kropící vůz s kartáči pro případné 
čištěné veřejných komunikací a skrápění vnitrostaveništní komunikace, v případě 
tvorby prachu. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace: 

Jedná se o odvádění dešťových vod ze stavebních jam, provozních, výrobních 
a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po 
předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště. 
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1.10. Orienta ční lhůty výstavby hrubé spodní stavby 

- Projektová příprava: 

Zpracování projektové dokumentace  04/2013 

  Stavební povolení - vydání    07/2013 

- Realizace stavby: 

Zahájení stavby     07/2013 

Předpokládaný termín ukončení   10/2013 
 

2. Výkresová část 
 
 2.1. Situace za řízení staveništ ě M 1:200 

Situace zařízení staveniště je ve výkresu č. 10. Zde jsou zakresleny všechny 
objekty zařízení staveniště, staveništní komunikace, oplocení a staveništní přípojky. 

 



78 
 

3. Příloha 1 - Stavby za řízení staveništ ě a jejich p říslušenství 
 

3.1. Technické parametry stavební bu ňky 

  3.1.2. Vrátnice [1] 

 

 
Obr.15 Vrátnice 

 
Počet kusů 2 ks 

Rozměry  

Délka 1980 mm 

Šířka 1980 mm 

Výška 2600 mm 

Technické údaje 
Elektrická přípojka 380 V / 32 A 

Elektrická zásuvka 2 ks 

Elektrické topidlo 1 ks 

Vnit řní vybavení 
Stůl 1 ks 

Židle 1 ks 

Věšák na kabáty 1 ks 

Odpadkový koš 1 ks 
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  3.1.3. Kancelá ř stavbyvedoucího [1] 

  
Obr.16 Buňka pro kancelář a šatny 

 

Počet kusů 1 ks 

Rozměry  

Délka 6058 mm 

Šířka 2438 mm 

Výška 2800 mm 

Technické údaje 
Elektrická přípojka 380 V / 32 A 

Elektrická zásuvka 3 ks 

Elektrické topidlo 1 ks 

Okna s plastovou žaluzií  

Vnit řní vybavení 
Stůl 2 ks 

Židle 3 ks 

Věšák na kabáty 1 ks 

Odpadkový koš 1 ks 

Skříň na výkresy 1 ks 

Uzamykatelná skříň s policemi 2 ks 
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3.1.4. Umývárna [1] 

 
Obr.17 Umývárna 

 

Počet kusů 1 ks 

Rozměry  

Délka 6058 mm 

Šířka 2438 mm 

Výška 2800 mm 

Technické údaje 
Přípojka vody 3/4 “ 

Odpad DN 100 

Elektrická přípojka 380 V / 32 A 

Elektrické topidlo 1 ks 

Zásobníkový ohřívač vody 300 l 

Okna s plastovou žaluzií  

Vnit řní vybavení (na 1 bu ňku) 
Sprchový kout 5 ks 

Mycí žlab se třemi kohoutky 2 ks 
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  3.1.5. Šatna pracovník ů [1] 

Pro šatnu pracovníků bude použito stejného typu stavební buňky jako pro 
kancelář stavbyvedoucího. Během stavby se počítá, že se po staveništi bude 
pohybovat asi 20 pracovníků. 

Počet kusů 2 ks 

Rozměry  

Délka 6058 mm 

Šířka 2438 mm 

Výška 2800 mm 

Technické údaje 
Elektrická přípojka 380 V / 32 A 

Elektrická zásuvka 3 ks 

Elektrické topidlo 1 ks 

Okna s plastovou žaluzií  

Vnit řní vybavení (na 1 bu ňku) 
Skříňky (2 ks na 1 pracovníka) 20 ks 

Tyč na pověšení ramínek s mokrými oděvy 2 ks 
 

3.1.6. Sklad [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.18 Sklad 
Počet kusů 2 ks 

Rozměry  

Délka 6058 mm 

Šířka 2438 mm 

Výška 2591 mm 
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3.2. Technické parametry cisterny na pitnou vodu [2] 

Cisterna bude zajišťovat dodávku pitné vody do doby vybudování vodovodní 
přípojky.  
Typ cisterny Tatra T 815 

Rozměry  

Délka 8,36 m 

Šířka 2,50 m 

Výška 3,05 m 

Technické údaje 
Objem nádrže 10 m3 

Celková hmotnost včetně náplně 22 400 kg 

Délka připojovacích savic ve vozidle 40 m 

Max. výstupní tlak vody 200 kPa 
 

3.3. Technické parametry fekálního tanku [3] 

Fekální tank bude sloužit pro odvod splaškových vod z umývárny, dokud se 
nevybuduje přípojka kanalizace. Tank je dodáván bez izolace a bez manipulačních 
zásuvek. 

 
 

Obr.19 Fekální tank 
 

Typ tanku FK 20’ 

Počet 1 ks 

Rozměry  

Délka 6058 mm 

Šířka 2438 mm 

Výška 610 mm 

Technické údaje 
Objem tanku 7 m3 

Manipulační poklop 500 / 500 mm 1 ks 

Odsávací otvor s hadicovou koncovkou 1 ks 

Čistící otvor 1 ks 

Vnitřní nátěr gumolak 
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3.4. Technické parametry elektrocentrály [4] 

 

Mobilní elektrocentrála bude na 
staveništi jako zdroj elektrické energie do doby 
vybudování přípojky. 

 

 

 

 

 

 

Obr.20 Elektrocentrála 
 

Typ elektrocentrály Kipor KDE35STA3 

Počet 1 ks 

Rozměry 1700 x 850 x 1000 mm 

Hmotnost 850 kg 

Technické údaje 
Palivo Diesel 

Objem nádrže 120 l 

Běh na plnou nádrž 13,5 h 

Jmenovitý výkon 22,4 kW 

Výstupní napětí 400/50 V/Hz 
 

3.5. Technické parametry mobilní toalety (TOI) [1] 

 
 

 
 

Obr.21 Mobilní WC 
 

 
 

Typ toalety TOI TOI Fresh 

Počet 4 ks 

Rozměry 
Hloubka 1200 mm 

Šířka 1200 mm 

Výška 2300 mm 

Hmotnost 82 kg 

Vybavení 
Fekální nádrž 250 l 

Dvojité odvětrávání 

Pisoár 

Držák toaletního papíru 

Jeřábová oka 

Zrcadlo 

Háček na oděvy 
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3.6. Technické parametry mycí rampy [5] 

Bude umístěna u výjezdu ze staveniště pro očištění vozidel stavby. 
 

 
Obr.22 Mycí rampa 

 

Typ mycí rampy Express Top 

Počet 1 ks 

Rozměry 
Délka 13,3 m 

Šířka 6,9 m 

Výška 2,5 m 

Hmotnost včetně nádrže 8 000 kg 

Technické údaje 
Nosnost 15 tun na nápravu 

Maximální rozchod kol 2,7 m 

Maximální šířka podvozku 3,0 m 

Objem vody v nádrži 25 m3 

Připojení vody 1,5” – 2“ 

Výkon mycího systému 2 x 6,5 kW 

Příkon 400 V / 50 Hz 

Přívod elektrické energie Kabel 5 x 15 mm2 + uzemnění 
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3.7. Technické parametry oplocení [6] 

Jelikož se stavba nachází v nezastavěném území, tak postačí průhledné 
mobilní oplocení. Celková délka oplocení je 513,5 m. 

 

Obr.23 Průhledné mobilní oplocení 
 

Typ plotu Normal (3500 Zn/-) 

Počet plotových dílců 147 ks 

Počet nosných patek VRA 146 ks 

Pant na bránu 8 ks 

Rozměry 
Délka 3500 mm 

Výška 2000 mm 

Hmotnost 13 kg 

Technické údaje 
Rozteč ok v. 6 x 300 / š. 100 mm 

Síla drátu výplně 3,3 x 3,3 mm 

Vertikální trubka 42 mm, tl. 1 mm 

Horizontální trubka 25 mm, tl. 1 mm 

Zinkováno před svařením 
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3.8. Technické parametry mobilního osv ětlení [7] 

Vzhledem k ročnímu období, kdy bude probíhat realizace (7/2013 – 10/2013) se 
nepočítá, že budou probíhat práce po setmění. Osvětlení je tedy hlavně z důvodu 
zabezpečení staveniště proti krádežím. 

 

 

Obr.24 Osvětlení staveniště 
 

Halogenový reflektor 500 IP 44 s p řipojovacím kabelem 
Počet 5 ks 

Rozměry (š x v x h) 190 x 160 x 150 mm 

Délka kabelu 5 m 

Výkon 500 W 

Příkon 350 W 

Objímka R 7s 

Staveništní teleskopický stativ Brobusta ST 300 
Počet 5 ks 

Výška stativu 1200 – 3000 mm 

Trubky podstavce 950 mm 
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4. Příloha 2 - Dimenze staveništních p řípojek 
 

 4.1. Výpočet maximální pot řeby vody pro za řízení staveništ ě 

Účel MJ Množství MJ  Střední norma Pot řebné množství v 
l 

Voda pro provozní ú čely:   

- - - - - 

Voda pro hygienické ú čely: 
Sprchování prac. 20 40 800 

Hygien. účely prac./ 
směna 

20 45 900 

Voda pro technologické ú čely: 
Ošetřování 
betonu 

m2 249,6 10 2496 

 

 
 

Qn … Spotřeba vody v l/s 

Pn … Potřeba vody v l/den 

kn … koeficient nerovnoměrnosti pro danou etapu 

t … směna (8 hod) 

 

Navržená vodovodní přípojka je DN 20 mm. 
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4.2. Výpočet maximálního p říkonu elektrické energie pro za řízení 
staveništ ě  

 

P1 - Instalovaný p říkon elektromotor ů 
Přístroj Štítkový p říkon 

[kW] 
Počet ks kW celkem 

Úhlová bruska GWS 15-150 CIH 
Professional 

1,5 1 1,5 

Přenosný svařovací agregát FÉNIX 
160 

5,2 1 5,2 

Vibrační lišta Masalta MCD-4 
Honda GX 35 

1,1 1 1,1 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor 
HERVISA PERLES AV 525T 

0,755 1 0,755 

Stavební míchačka Atika Comet 
130/230 V 

0,6 1 0,6 

Mycí rampa Express Top 16 1 16 

Součet: 25,155 

P2 - Instalovaný p říkon vnit řního osv ětlení 
Vnit řní osv ětlení P říkon [kW/m 2] m 2 kW celkem 
Kancelář 0,02 15 0,3 

Šatna 0,006 30 0,18 

Umývárna 0,006 15 0,09 

Sklad 0,008 30 0,24 

Součet: 0,81 

P3 - Instalovaný p říkon vn ějšího osv ětlení 
Vnější osv ětlení Štítkový p říkon 

[kW] 
Počet ks kW celkem 

Halogenový reflektor 500 IP 44 0,35 5 1,75 

Součet: 1,75 
 

 
 

 
 
 

Výkon navržené elektrocentrály je sice jen 22,4 kW, ale nepředpokládá se, že 
všechny tyto přístroje či osvětlení budou zapojeny zároveň v jednu chvíli.  
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- NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

- NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV č. 495/2001 Sb. O rozsahu a bližších podmínkách poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

- NV č. 494/2001 Sb. O způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 

- NV č. 378/2001 Sb. O bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpo čet JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
1 Technologická etapa - spodní stavba Měrná jednotka m2
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
07LI21014 Zástavba odpo čívek Málkovice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 07LI21014
Rozpočtoval Počet listů 7

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 2 436 215 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 4 584 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 6 515 709 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 6 643 Mimostaveništní doprava 244 080

ZRN celkem 8 963 150 Zařízení staveniště 268 695

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 8 963 150 Ostatní náklady neuvedené 0

9 475 926 Ostatní náklady celkem 512 775
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

1                             Technologická etapa s podní stavba

9 475 926 Kč
1 989 944 Kč

0 Kč
0 Kč

11 465 870 Kč

Valbek spol. s.r.o., Valbek spol. s.r.o.
Valbek spol. s.r.o., Valbek spol. s.r.o.
Monstera International a.s., Monstera International a.s.

Lydie Čeňková

ZRN+ost.náklady+HZS
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07LI21014 Zástavba odpo čívek Málkovice Rozpočet : 1
1 Technologická etapa - spodní stavba

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 Přípravné a přidružené práce 26 040 0 0 0 0
12 Odkopávky a prokopávky 166 208 0 0 0 0
13 Hloubené vykopávky 307 950 0 0 0 0
15 Roubení 3 837 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 54 048 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 466 002 0 0 0 0
21 Úprava podloží a základ.spáry 38 997 0 0 0 0
27 Základy 999 730 0 0 0 0
31 Zdi podpěrné a volné 29 374 0 0 0 0
32 Zdi přehradní a opěrné 13 921 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 810 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 329 297 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 4 584 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 6 643 1 784 0
M99 Ostatní práce "M" 0 0 0 6 513 925 0

CELKEM  OBJEKT 2 436 215 4 584 6 643 6 515 709 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 2 440 799 0
Oborová přirážka 0 0,0 2 440 799 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 440 799 0
Mimostaveništní doprava 0 10,0 2 440 799 244 080
Zařízení staveniště 0 3,0 8 956 507 268 695
Provoz investora 0 0,0 8 956 507 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 8 963 150 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 8 963 150 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Technologická etapa spodní stavba

512 775
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07LI21014 Zástavba odpo čívek Málkovice Rozpočet: 1
1 Technologická etapa - spodní stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce

1 111201102R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 m2 1 200,00 21,70 26 040,00

Celkem za 11 Přípravné a p řidružené práce 26 040,00
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

2 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 1 215,31 45,20 54 931,82

35,36

298,69

701,93

179,32
3 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 1 372,09 53,00 72 720,83

236,75

357,80

236,80

225,60

107,40

76,22

76,90

37,92

16,70
4 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 1 372,09 28,10 38 555,76

236,75

357,80

236,80

225,60

107,40

76,22

76,90

37,92

16,70

Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky 166 208,42
Díl: 13 Hloubené vykopávky

5 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 29,49 260,50 7 681,75

29,49
6 131201102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 373,22 161,00 60 088,71

100*0,055+100*0,135+43,28*0,296+43,28*0,16+96,86*0,158+96,86*0
,229

100*0,158+100*0,229+100*0,229+76,9*0,135+68,31*0,072

98,48*0,251+16*0,158+16*0,0765+56,27*0,111+56,27*0,057

35,76*0,113+65,23*0,194

Jáma pro nádrž 
AdBlue:2,255*6,045*1,5+(6,045*1,5)/2+1,5*2,255+(1,5*1,5)/2

35,76*0,113+65,23*0,194

Hrubé terénní 
úpravy:21,66*0,932+21,66*0,659+58,67*0,658+58,67*0,731+96,33*0,
562+96,33*0,692

100*0,562+100*0,599+100*0,962+100*0,307+100*0,846+100*0,302

100*0,739+100*0,239+100*0,541+100*0,24+100*0,398+100*0,211

100*0,616+100*0,207+100*0,616+100*0,165+100*0,457+100*0,195

100*0,269+100*0,235+100*0,144+100*0,199+100*0,055+100*0,172

100*0,739+100*0,239+100*0,541+100*0,24+100*0,398+100*0,211

100*0,616+100*0,207+100*0,616+100*0,165+100*0,457+100*0,195

100*0,269+100*0,235+100*0,144+100*0,199+100*0,055+100*0,172
100*0,055+100*0,135+43,28*0,296+43,28*0,16+96,86*0,158+96,86*0
,229

100*0,158+100*0,229+100*0,229+76,9*0,135+68,31*0,072

98,48*0,251+16*0,158+16*0,0765+56,27*0,111+56,27*0,057

Na ploše celého staveniště

Ornice:((8,81*1,12)/2)*0,2+(18,54*5,51)*0,2+((18,54*7,52)/2)*0,2
(13,1*79,9)*0,2+((26,4*16,18)/2)*0,2+(16,18*12,74)*0,2+((12,74*4,25)/
2)*0,2

(20,07*41,97)*0,2+((1,62*8,08)/2)*0,2+(79,64*33,41)*0,2
((3,02*7,67)/2)*0,2+(7,67*30,39)*0,2+((24,94*36,38)/2)*0,2+(36,38*5,4
5)*0,2

V oblasti čerpací stanice

Hrubé terénní 
úpravy:21,66*0,932+21,66*0,659+58,67*0,658+58,67*0,731+96,33*0,
562+96,33*0,692

100*0,562+100*0,599+100*0,962+100*0,307+100*0,846+100*0,302

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Technologická etapa spodní stavba

Na ploše celého staveniště
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07LI21014 Zástavba odpo čívek Málkovice Rozpočet: 1
1 Technologická etapa - spodní stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Technologická etapa spodní stavba

343,09

30,13
7 131201102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 152,35 161,00 24 528,91

43,70

3,02

22,84

29,75

21,04

31,15

0,85
8 131201103R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 1 619,88 76,20 123 435,16

1 540,48

72,58

1,85

4,98
9 131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 33,59 21,50 722,19

33,59
10 131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 373,22 21,50 8 024,27

343,09

30,13
11 131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 1 619,88 21,50 34 827,51

1 540,48

72,58

1,85

4,98
12 131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 152,35 21,50 3 275,60

43,70

3,02

22,84

29,75

21,04

31,15

0,85
13 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 96,26 395,50 38 070,83

2,9*1,23*0,6+(2,9*0,6*0,6)/2+(0,98*0,6*0,6)
(2,2*5,88*0,55)+(2,38*0,55*0,55)/2+(4,2*0,55*0,55)/2+13,53*1,98*0,5
5
(15,73*0,55*0,55)/2+(9,55*0,55*0,55)/2+20,425*1,98*0,55+(24,385*0,
55*0,55)/2
(18,625*0,55*0,55)/2+13,53*1,98*0,55+(13,53*0,55*0,55)/2+(9,55*0,5
5*0,55)/2
20,425*2*0,55+(20,425*0,55*0,55)/2+(18,625*0,55*0,55)/2+2,8*1,8*0,
55

2,8*0,55*0,55

(7,842*2,57)/2+2,57*2,57+(5,14*1,377)/2+(7,71*2,57)/2

Stavební 
jáma:29,794*23,667*1,57+20,44*7,584*1,57+(9,366*13,323*1,57)/2+(
20,44*5,739*1,57)/2

Svahy stavební 
jámy:(13,168*1,57)/2+(29,794*1,57)/2+(31,251*1,57)/2+(5,25*1,57)/2+
(12,991*1,57)/2

Rohy svahů:((1,57*1,57)/4)*3

Vjezd do jámy:((4,71*1,57)/2)+((0,818*3,14)/4)*2

Rýhy pro základy pod provozním 
objektem:(2,2*18,205*0,8)+(18,025*0,8*0,8)/2+(16,225*0,8*0,8)/2+(2,
2*0,8*0,8)/2

Stavební 
jáma:29,794*23,667*1,57+20,44*7,584*1,57+(9,366*13,323*1,57)/2+(
20,44*5,739*1,57)/2

Svahy stavební 
jámy:(13,168*1,57)/2+(29,794*1,57)/2+(31,251*1,57)/2+(5,25*1,57)/2+
(12,991*1,57)/2

Rohy svahů:((1,57*1,57)/4)*3

Vjezd do jámy:((4,71*1,57)/2)+((0,818*3,14)/4)*2

Jáma pro nádrž 
AdBlue:2,255*6,045*1,7+(6,045*1,7)/2+1,7*2,255+(1,7*1,7)/2

Jáma pro nádrže 
PHM:7,8*14,9*2,57+(14,9*2,57)/2+7,8*2,57+(4,059*2,57)/2

2,9*1,23*0,6+(2,9*0,6*0,6)/2+(0,98*0,6*0,6)
(2,2*5,88*0,55)+(2,38*0,55*0,55)/2+(4,2*0,55*0,55)/2+13,53*1,98*0,5
5
(15,73*0,55*0,55)/2+(9,55*0,55*0,55)/2+20,425*1,98*0,55+(24,385*0,
55*0,55)/2
(18,625*0,55*0,55)/2+13,53*1,98*0,55+(13,53*0,55*0,55)/2+(9,55*0,5
5*0,55)/2
20,425*2*0,55+(20,425*0,55*0,55)/2+(18,625*0,55*0,55)/2+2,8*1,8*0,
55

2,8*0,55*0,55

Jáma pro nádrže 
PHM:7,8*14,9*2,57+(14,9*2,57)/2+7,8*2,57+(4,059*2,57)/2

(7,842*2,57)/2+2,57*2,57+(5,14*1,377)/2+(7,71*2,57)/2

Rýhy pro základy pod provozním 
objektem:(2,2*18,205*0,8)+(18,025*0,8*0,8)/2+(16,225*0,8*0,8)/2+(2,
2*0,8*0,8)/2

94



07LI21014 Zástavba odpo čívek Málkovice Rozpočet: 1
1 Technologická etapa - spodní stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Technologická etapa spodní stavba

72,80

23,46
14 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 11,93 395,50 4 719,90

11,93
15 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 96,26 23,80 2 290,99

72,80

23,46
16 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 11,93 23,80 284,03

11,93

Celkem za 13 Hloubené vykopávky 307 949,85
Díl: 15 Roubení
17 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 41,21 67,40 2 777,86

41,21
18 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 41,21 25,70 1 059,22

41,21

Celkem za 15 Roubení 3 837,08
Díl: 16 Přemíst ění výkopku
19 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 956,61 56,50 54 048,45

35,36

298,69

701,93

179,32

-258,70

Celkem za 16 Přemíst ění výkopku 54 048,45
Díl: 17 Konstrukce ze zemin
20 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 1 481,04 14,40 21 327,00

1 540,48

77,46

1,85

4,98

-100,68

-43,05
21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 270,52 61,20 16 555,74

294,36

-23,84Roznášecí deska nádrží:-(8*14,9*0,2)

0

Zůstane na staveništi:-(45,01*0,2+771,49*0,2+78,79*0,2+398,19*0,2)

Stavební 
jáma:29,794*23,667*1,57+20,44*7,584*1,57+(9,366*13,323*1,57)/2+(
20,44*5,739*1,57)/2

Svahy stavební 
jámy:(19,392*1,57)/2+(29,794*1,57)/2+(31,251*1,57)/2+(18,241*1,57)/
2

Rohy svahů:((1,57*1,57)/4)*3

Vjezd do jámy:((4,71*1,57)/2)+((0,818*3,14)/4)*2
K odvozu ze stavby:-
((6,8*1,2*0,6*4)+(5,3*1,2*0,6*4)+(13,14*20,04*0,25))
K odvozu ze stavby:-
((8*14,9*0,2)+(Pi*0,875^2*1,05)+(Pi*0,85^2*1,05*7))

Částečný zásyp hlavní stavební 
jámy:(29,794*23,667+20,44*7,584+(9,366*13,323)/2+(20,44*5,739)/2)
*0,3

Pažení hlavní jámy podél 
komunikace:1,57*1,57+6,85*1,57+2*1,7*1,57+6,045*3,27+1,7*1,7

Pažení hlavní jámy podél 
komunikace:1,57*1,57+6,85*1,57+2*1,7*1,57+6,045*3,27+1,7*1,7

Ornice:((8,81*1,12)/2)*0,2+(18,54*5,51)*0,2+((18,54*7,52)/2)*0,2
(13,1*79,9)*0,2+((26,4*16,18)/2)*0,2+(16,18*12,74)*0,2+((12,74*4,25)/
2)*0,2

(20,07*41,97)*0,2+((1,62*8,08)/2)*0,2+(79,64*33,41)*0,2
((3,02*7,67)/2)*0,2+(7,67*30,39)*0,2+((24,94*36,38)/2)*0,2+(36,38*5,4
5)*0,2

Rýhy pro zlepšení zákl. poměrů pod základovými 
pasy:17,905*1,6*0,7+5,88*1,6*0,7+(13,53+22,405+11,85)*1,38*0,7

21,025*1,4*0,7+3,4*1,2*0,7

Rýhy pro základy pod nádrže:(7,8*1,7*0,225)*4

Rýhy pro zlepšení zákl. poměrů pod základovými 
pasy:17,905*1,6*0,7+5,88*1,6*0,7+(13,53+22,405+11,85)*1,38*0,7

21,025*1,4*0,7+3,4*1,2*0,7

Rýhy pro základy pod nádrže:(7,8*1,7*0,225)*4

95



07LI21014 Zástavba odpo čívek Málkovice Rozpočet: 1
1 Technologická etapa - spodní stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Technologická etapa spodní stavba

22 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 46,07 61,20 2 819,44

46,07
23 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 199,79 61,20 73 427,15

1 107,05

114,91

15,79

1,28

-34,85

-0,94

-3,46
24 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 29,19 61,20 1 786,61

3,32

25,80

0,08
25 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 7,22 61,20 441,79

7,22
26 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,64 61,20 1 263,17

20,64
27 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 48,95 280,50 13 729,97

16,43

18,21

14,30
28 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 30,96 348,00 10 774,08

30,96
29 175103111R00 Obsyp objektu m3 373,06 373,50 139 339,40

538,27

-165,00

-0,21
30 175103111R00 Obsyp objektu m3 19,49 373,50 7 278,95

29,49

-10,00
31 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B T 623,02 252,40 157 249,47

898,91

-275,55

-0,34
32 583419043 Kamenivo drcené frakce  32/63 B Pardubický kraj T 51,70 387,00 20 009,14

51,70

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 466 001,92
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry
33 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC m 18,20 39,30 715,26
34 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 6 076,53 6,30 38 282,13

176,80
HTU-Zhutnění upravené 
pláně:(8,81*1,12)/2+18,54*5,51+(18,54*7,52)/2

Nádrž AdBlue:-10

Obsyp nádrží pískem:(8*14,9*2,9+8*2,9*2,9+14,9*2,9*2,9)*1,67

Nádrže:-(85+80)*1,67

Monitorovací šachta:-(Pi*0,15^2*2,9)*1,67

Obsyp drenáží pod nádržemi:(12,9*8*0,3)*1,67

10,78*0,6*0,55*2+10,78*0,55*0,55+4,08*0,6*0,55*2+4,08*0,55*0,55

Obsyp drenáží pod nádržemi:12,9*8*0,3

Obsyp nádrží pískem:8*14,9*2,9+8*2,9*2,9+14,9*2,9*2,9

Nádrže:-(85+80)

Monitorovací šachta:-(Pi*0,15^2*2,9)

Obsyp nádrže 
AdBlue:2,255*6,045*1,5+(6,045*1,5)/2+1,5*2,255+(1,5*1,5)/2

(33*0,0995)+(70,07*0,157)+(71,07*0,012)+(71,07*0,15)

(2,17*0,036)

Vstup do jámy AdBlue:(3,5*1,5*2)/2+(3,5*1,5*0,75)/2

Pískové lože nádrží phm:12,9*8*0,2

Zásyp rýh z vnitřní strany 
objektu:17,605*0,6*0,8+(17,605*0,8*0,8)/2+4,88*0,6*0,55+(4,88*0,55*
0,55)/2
21,785*0,6*0,55+(21,785*0,55*0,55)/2+8,03*0,6*0,55*2+8,03*0,55*0,5
5

(5,25*1,2)/2+(12,991*1,2)/2+((1,2*1,2)/4)*3+((6,275*1,2)/2)

((0,818*3,14)/4)*2

Základové patky:-(1,2*5,3*0,6*4+1,2*6,8*0,6*4)

Monitorovací šachta:-(Pi*0,5^2*1,2)

Vstupní šachty:-(0,6*0,6*1,2*8)

HTU-zásypy:(22,41*0,059)+(30,67*0,012)+(30,67*0,053)+(0,22*0,006)

0

Vstup do jámy phm:(7,71*2,57*4)/2+(7,71*2,57*0,65)/2

Zásyp hlavní stav. jámy + 
vstup:29,794*23,667*1,2+20,44*7,584*1,2+(9,366*13,323*1,2)/2

(20,44*5,739*1,2)/2+(13,168*1,2)/2+(29,794*1,2)/2+(31,251*1,2)/2
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07LI21014 Zástavba odpo čívek Málkovice Rozpočet: 1
1 Technologická etapa - spodní stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Technologická etapa spodní stavba

1 493,47

3 509,66

896,60

Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry 38 997,39
Díl: 27 Základy
35 271531112R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm m3 41,38 1 030,00 42 619,86

41,38
36 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 41,38 1 110,00 45 930,14

41,38
37 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 13,79 1 110,00 15 310,01

13,79
38 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 84,03 777,00 65 289,37

85,19

-1,17
39 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 37,22 777,00 28 923,05

37,22
40 273313621R00 Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25) m3 3,62 2 640,00 9 563,40

3,62
41 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 (B 30) m3 39,31 2 730,00 107 311,11

39,81

-0,51
42 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 (B 30) m3 23,32 2 730,00 63 668,79

23,84

-0,01

-0,50
43 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 9,00 517,00 4 652,38

9,00
44 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 9,16 517,00 4 735,72

9,16
45 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 4,12 517,00 2 130,04

4,12
46 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 9,00 78,10 702,81

9,00
47 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 9,16 78,10 715,40

9,16
48 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 4,12 78,10 321,77

4,12
49 273361411R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 0,23 24 420,00 5 555,55

50 273361411R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 0,11 24 420,00 2 588,52

51 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) m3 9,17 2 560,00 23 477,76

9,17
52 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) m3 9,60 2 640,00 25 344,00

9,60

Roznášecí deska nádrží phm

Podkladní 
beton:(14,31*0,9*2+21,785*0,9+4,88*0,9+16,905*1+21,785*1+4,08*0,
8)*0,1

Zákl. prahy nádrží phm:0,5*8*0,6*4

Roznášecí deska na nádržích:8*0,2*2+14,9*0,2*2

Zákl. deska nádrže AdBlue:8,05*0,2*2+2,25*0,2*2

Bednění zákl. desky:(23,185*2+14,31*2)*0,12

Roznášecí deska na nádržích:8*0,2*2+14,9*0,2*2

Zákl. deska nádrže AdBlue:8,05*0,2*2+2,25*0,2*2

Základová deska provozního objektu

13,1*79,9+(26,4*16,18)/2+16,18*12,74+(12,74*4,25)/2

20,07*41,97+(1,62*8,08)/2+79,64*33,41

(3,02*7,67)/2+7,67*30,39+(24,94*36,38)/2+36,38*5,45

Roznášecí deska nad nádržemi:14,9*8*0,2

Monitorovací šachta:-(Pi*0,15^2*0,2)

Vstupní šachty:-(0,6*0,6*0,2*7)

Bednění zákl. desky:(23,185*2+14,31*2)*0,12

Druhá vrstva - 
makadam:(23,785*1,6+23,785*1,38+12,15*1,38*2+21,025*1,4+3,4*1,
2)*0,3

Třetí vrstva - 
štěrkopísek:(23,785*1,6+23,785*1,38+12,15*1,38*2+21,025*1,4+3,4*1
,2)*0,3

První vrstva zahutněná do 
podloží:(23,785*1,6+23,785*1,38+12,15*1,38*2+21,025*1,4+3,4*1,2)*
0,1

Podsyp základové desky 
štěrkopískem:(22,085*8,43+11,08*4,48+10,75*4,48)*0,3

Šachty:-(0,8*0,8*0,3*3+3*0,6*0,3+0,7*0,7*0,1)

Polštáře pod patky:2,2*6,3*0,3*4+2,2*7,8*0,3*4

Zákl. deska AdBlue:8,05*2,25*0,2

Základová deska:23,185*14,31*0,12

Prostupy šachet:-(0,8*0,8*0,12*3+0,7*0,7*0,12+3*0,6*0,12)
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07LI21014 Zástavba odpo čívek Málkovice Rozpočet: 1
1 Technologická etapa - spodní stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Technologická etapa spodní stavba

53 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30) m3 43,36 2 730,00 118 372,25

25,31

18,05
54 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 40,80 382,00 15 585,60

40,80
55 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 113,91 382,00 43 513,62

84,57

29,35
56 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 113,91 78,10 8 896,37

84,57

29,35
57 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 40,80 78,10 3 186,48

40,80
58 274361214R00 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10 505 t 3,90 32 470,00 126 697,94
59 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 (B 30) m3 34,85 2 730,00 95 135,04

34,85
60 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 69,60 382,50 26 622,00

69,60
61 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 69,60 78,10 5 435,76

69,60
62 275361214R00 Výztuž základových patek do 12 mm z oceli 10 505 t 3,14 31 670,00 99 332,96
63 279312011R00 Beton základových zdí prostý C 25/30  (B 30) m3 1,68 2 755,00 4 625,65

0,58

1,01

0,09
64 279321411R00 Železobeton základových zdí C 25/30  (B 30) m3 1,26 2 765,00 3 486,67

1,26

Celkem za 27 Základy 999 729,99
Díl: 31 Zdi podp ěrné a volné
65 311112330RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 30 cm zalití 

tvárnic betonem C 25/30 m2 6,64 1 212,00 8 049,26

6,64
66 311112340RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 40 cm zalití 

tvárnic betonem C 20/25 m2 14,07 1 516,00 21 324,51

14,07

Celkem za 31 Zdi podp ěrné a volné 29 373,77
Díl: 32 Zdi p řehradní a op ěrné
67 328351010R00 Obednění konstrukcí šachet ploch rovinných m2 13,70 799,00 10 942,31

1,76

2,33

8,93

0,68
68 328352010R00 Odbednění konstrukcí šachet ploch rovinných m2 13,70 205,50 2 814,32

1,76

2,33

8,93

0,68

KŠ č. 2, 3, 4:0,8*0,4*4+0,4*0,3*4

KŠ č. 1:(3*0,4+0,6*0,4)+(2,6*0,3+0,35*0,3)

KŠ č. 5:(1,7*1,1+1,3*1,1*2)+(1,2*1*2+0,9*1*2)

šachta pro vpusť:0,7*0,2*4+0,3*0,1*4

Základové zdivo vnitřní:(22,085+4,48)*0,25

Základové zdivo obvodové:(22,815+14,01*2+5,43)*0,25

KŠ č. 2, 3, 4:0,8*0,4*4+0,4*0,3*4

KŠ č. 1:(3*0,4+0,6*0,4)+(2,6*0,3+0,35*0,3)

KŠ č. 5:(1,7*1,1+1,3*1,1*2)+(1,2*1*2+0,9*1*2)

šachta pro vpusť:0,7*0,2*4+0,3*0,1*4

Bednění patek:(1,2*0,6*2+5,3*0,6*2)*4+(1,2*0,6*2+6,8*0,6*2)*4

Bednění patek:(1,2*0,6*2+5,3*0,6*2)*4+(1,2*0,6*2+6,8*0,6*2)*4

KŠ č. 1:3*0,6*0,1+3*0,3*0,2*2+0,35*0,3*0,2*2

KŠ č. 2, 3, 4:(0,8*0,8*0,1*3+0,8*0,3*0,2*2+0,4*0,3*0,2*2)*3

šachta pro vpusť:0,7*0,7*0,1+0,7*0,1*0,2*2+0,3*0,1*0,2*2

KŠ č. 5:1,7*1,3*0,1+1,7*1*0,2*2+0,9*1*0,2*2

Základové pasy 
ŽB:(17,605+16,905)*1+(5,58+14,31+23,185+14,31+21,785+8,03+8,03
+4,88)*0,5

(10,78*2+10,405*2+4,08*4)*0,5

Základové pasy 
ŽB:(17,605+16,905)*1+(5,58+14,31+23,185+14,31+21,785+8,03+8,03
+4,88)*0,5

(10,78*2+10,405*2+4,08*4)*0,5

Zákl. prahy nádrží phm:(8*0,6*2+0,5*0,6*2)*4

Patky pro zastřešení:1,2*5,3*0,6*4+1,2*6,8*0,6*4

Železobetonové 
pasy:1,02*0,8*1*2+15,55*0,8*1+5,58*0,7*0,5+12,91*0,7*0,5+13,61*0,
7*0,5

23,185*0,7*0,5+21,785*0,8*0,5+4,08*0,6*0,5

Zákl. prahy nádrží phm:(8*0,6*2+0,5*0,6*2)*4
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07LI21014 Zástavba odpo čívek Málkovice Rozpočet: 1
1 Technologická etapa - spodní stavba

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt : Technologická etapa spodní stavba

69 328368211R00 Výztuž ŽB konstrukcí šachet svařovanou sítí t 0,01 31 680,00 164,74

0,01

Celkem za 32 Zdi p řehradní a op ěrné 13 921,36
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
70 894421111RT1 Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, 

do 0,5 t kus 1,00 387,00 387,00
71 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na 

kroužek kus 1,00 422,50 422,50

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 809,50
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
72 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 1 524,52 216,00 329 297,17

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 329 297,17
Díl: 721 Vnit řní kanalizace
73 721171114R00 Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 315 mm m 4,00 1 133,00 4 532,00
74 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,11 470,00 51,72

Celkem za 721 Vnit řní kanalizace 4 583,72
Díl: M23 Montáže potrubí
75 230191014R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 90x5,1mm m 21,75 43,40 943,95
76 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 16,50 50,90 839,85
77 286134632 Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17  90x5,4 mm m 21,75 143,68 3 125,04
78 286134633 Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17  110x6,6 mm m 16,50 213,21 3 517,97

Celkem za M23 Montáže potrubí 8 426,81
Díl: M99 Ostatní práce "M"
79 1 Ocelová dvouplášť. nádrž 85m3 ks 1,00 3 163 900,00 3 163 900,00
80 2 Ocelová dvouplášť. nádrž 80m3 ks 1,00 2 977 800,00 2 977 800,00
81 3 Dvouplášť. nádrž, AdBlue 10m3 ks 1,00 372 225,00 372 225,00

Celkem za M99 Ostatní práce "M" 6 513 925,00

KŠ č. 5:0,0052
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  Stroje pro výkopové práce jsou navrženy jako pásové z důvodu nesoudržné 
zeminy v podloží stavby. 

 

1. Pásový dozer Caterpillar D6T [1] 
Použití: pro skrývku ornice a hrubé terénní úpravy. 

 

 
Obr.25 Dozer Caterpillar 

 
1 Rozchod pásů 1880 mm 

2 Šířka základního stroje  
-Přes radiální čepy 2640 mm 

-Bez radiálních čepů (standartní desky pásů) 2440 mm 

3 Výška stroje od hrany záběrových lišt desek pásů  

-Po komínek výfuku 3143 mm 

-S konstrukcí ROPS 3195 mm 

4 Délka pásů ve styku s terénem 2664 mm 

5 Délka základního stroje 3860 mm 

-Vícenožový rozrývač +1403 mm 

-Radlice SU +1235 mm 

-Naviják +517 mm 

6 Výška záběrových lišt desek pásů 65 mm 

7 Světlá výška 383 mm 

8 Výška tažného zařízení 576 mm 

-od dosedací plochy desek pásů 511 mm 

Plocha styku pásů s terénem 2,98 m2 

Provozní hmotnost 18 393 kg 

Přepravní hmotnost 14 776 kg 

Objem radlice SU 5,61 m3 

Šířka radlice SU 3260 mm 

Výška radlice SU 1412 mm 

Hloubkový dosah 473 mm 
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2 Pásový naklada č Caterpillar 963 D [1] 
Použití: pro naložení zeminy vytěžené dozerem na sklápěč. 

 
Obr.26 Nakladač Caterpillar 

1 Celková šířka stroje bez lopaty  

-se standardními pásy – desky pásů 550 mm 2400 mm 

2 Výška stroje k vršku kabiny 3335 mm 

3 Délka k předku pásu 4749 mm 

4 Celková délka stroje 6941 mm 

5 Světlá výška 471 mm 

6 Hloubkový dosah 138 mm 

7 Úhel najíždění v poloze převážení 15° 

8 Výška lopaty v poloze převážení 457 mm 

9 Maximální zaklopení u země 43° 

10 Maximální zaklopení při převážení 50° 

11 Dosah při plném zdvihu a 45° výsypném úhlu 1373 mm 

12 Výsypná výška při plném zdvihu  a 45° výsypném úhlu 2915 mm 

13 Maximální zaklopení při úplném zvednutí 52° 

14 Maximální vyklopení při úplném zvednutí 53° 

-úhel zkosení 63° 

15 Výška závěsného čepu lopaty 3940 mm 

16 Celková výška stroje při zcela zvednuté lopatě 5402 mm 

17 Výška k vršku sedačky s opěrkou hlavy 2790 mm 

18 Výška k vršku komínku výfuku 2953 mm 

Víceúčelová lopata  

-hmotnost 1 942 kg 

-šířka lopaty 2575 mm 

-objem lopaty 1,9 m3 

-jmenovitá nosnost navršené lopaty 4 214 kg 

Provozní hmotnost 20 470 kg 
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3 Sklápěč Tatra T158-8P5R44.231 [2] 
Použití: pro odvoz zeminy ze stavby na skládku a pro dovoz zásypových materiálů. 

 

 
Obr.27 Sklápěř Tatra 

 
Šířka vozidla 2550 mm 

Rozvor kol  

-předních 1942 mm 

-zadních 1774 mm 

Světlá výška 280 mm 

Provozní hmotnost vozidla 12 400 kg 

-podíl na přední nápravy 2 x 4 400 kg 

-podíl na zadní nápravy 2 x 4 000 kg 

Max. technická přípustná hmotnost 42 000 kg 

-největší tech. přípustná hmotnost na přední nápravy 2 x 8 000 kg 

-největší tech. přípustná hmotnost na zadní nápravy 2 x 13 000 kg 

Užitečné zatížení 29 600 kg 

Max. rychlost (s omezovačem rychlosti) 85 km/hod 

Vnější stopový průměr zatáčení 20,0 ± 1,0 m 

Stoupavost při 42 000 kg 46 % 

Jednostranně sklopná korba se zadním čelem 18 m3 
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4. Pásové rypadlo 320 D [1] 
Použití: pro výkop stavebních jam a rýh. 

 
Obr.28 Rypadlo Caterpillar 

 
1 Přepravní výška s lopatou  

-s násadou 2500 mm 3050 mm 

-s násadou 2920 mm 3120 mm 

2 Přepravní délka  

-s násadou 2500 mm 9460 mm 

-s násadou 2920 mm 9460 mm 

3 Přepravní šířka  

-s deskami pásů 600 mm 2980 mm 

-s deskami pásů 800 mm 3180 mm 

4 Rozvor pásového podvozku 3650 mm 

5 Délka pásu 4455 mm 

6 Světlá výška 450 mm 

7 Rozchod pásů 2380 mm 

8 Obrysový poloměr otočné nástavby 2750 mm 

9 Výška k vršku kabiny 2950 mm 

10 Světlá výška protizávaží 1020 mm 

Provozní hmotnost  

-s deskami pásů 600 mm 21 895 kg 

-s deskami pásů 800 mm 22 565 kg 

Maximální rychlost pojezdu 5,7 km/hod 

 
Specifikace lopat: 

Šířka [mm] Objem [m 3] Hmotnost lopaty [kg] 
600 0,44 564 

750 0,59 593 

1000 0,86 698 

1200 1,08 784 

1250 1,13 801 

1300 1,19 819 

1400 1,30 854 

1500 1,41 889 
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Pracovní dosahy – Výložník R (5680 mm) 

 
Obr.29 Dosah rypadla 

 
Typ násady R2.5B1 R2.9B1 
Délka násady 2500 mm 2920 mm 

1 Maximální hloubkový dosah 6270 mm 6690 mm 

2 Maximální dosah na opěrné rovině 9430 mm 9830 mm 

3 Maximální výškový dosah 9320 mm 9520 mm 

4 Maximální výsypná výška 6320 mm 6520 mm 

5 Minimální výsypná výška 2620 mm 2200 mm 

6 Maximální hloubkový dosah při 
vodorovném dnu 2,5 m 

 
6080 mm 

 
6520 mm 

7 Maximální hloubkový dosah při svislé 
stěně 

 
5760 mm 

 
6180 mm 
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5. Zeminový válec Caterpillar CP54 [1] 
Použití: pro urovnání zemní pláně během hrubých terénních úprav a zásypů jámy 
v oblasti výdeje pohonných hmot. 

 

 
Obr.30 Zemní válec Caterpillar 

A Celková délka 5570 mm 

B Celková šířka 2300 mm 

C Šířka běhounu 2130 mm 

D Tloušťka pláště běhounu 25 mm 

E Průměr běhounu 1295 mm 

F Výška s přístřeškem a konstrukcí ROPS/FOPS 3070 mm 

G Výška kabiny s konstrukcí ROPS/FOPS 3070 mm 

H Rozvor 2900 mm 

I Světlá výška spodku stroje 524 mm 

J Světlá výška nad obrubníkem 524 mm 

Vnitřní poloměr zatáčení 3680 mm 

Vnější poloměr zatáčení 5810 mm 

Hmotnost stroje  

-stroj s otevřenou pracovní plošinou 11 100 kg 

-stroj s kabinou ROPS/FOPS a klimatizací 11 530 kg 

Hmotnost působící na běhoun  

-stroj s otevřenou pracovní plošinou 6 180 kg 

-stroj s kabinou ROPS/FOPS a klimatizací 6 300 kg 

Vibrační systém 
Kmitočet  

-Velká amplituda 31 Hz 

-Malá amplituda 31 Hz 

Volitelně měnitelný kmitočet 23,3 – 31 Hz 

Jmenovitá amplituda  

-Vysoká 1,7 mm 

-Nízká 0,85 mm 

Odstředivá síla  

-Maximální 266 kN 

-Minimální 133 kN 
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6. Autoje řáb Tatra 815, nosnost 28 tun [2] 
Použití: pro uložení podzemních nádrží na pohonné hmoty. 

 
Obr.31 Jeřáb Tatra 

Délka 10,7 m 

Šířka 2,5 m 

Šířka s vysunutými opěrami 5,16 m 

Výška ve složeném stavu 3,7 m 

Hmotnost autojeřábu 30 500 kg 

Délka základního výložníku 9,5 – 26 m 

Délka výložníku s nástavci 33,9 – 38,9 m 

Rozvor kol 4090 mm 

Ovládání autojeřábu Mechanické 

Výkon motoru 230 kW 

Maximální rychlost 80 km/hod 

Nosnost 28 000 kg 

Úhel otáčení 360° 

 
Obr.32 Textilní úvazky 

 
Textilní úvazky – dvoupramenné RSG-2-11200 LS [3] 
Nosnost 45° 11 200 kg 

Nosnost 60° 8 000 kg 

Délka minimální (bez kování) 1 m 

Délka maximální (bez kování) 20 m 

Kování  

1 x KR 15,0 Hmotnost 3,3 kg            Nosnost 8 000 kg 

4 x KK 16 Hmotnost 1,1 kg            Nosnost 8 000 kg 

2 x LS 8,0 Hmotnost 6,3 kg          Nosnost 15 000 kg 
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Obr.33 Dosah jeřábu 
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7. Tahač Iveco AT 440S45 TY/P, 6x2 [4] 
Použití: pro dovezení pásových strojů a zemního válce na stavbu. Dovoz nádrží na 
pohonné hmoty zajišťuje dodavatel (Firma Baest a.s.). 
 

 
Obr.34 Tahač Iveco 

 
A Rozvor kol 3200 + 1395 mm 

B Celková délka 6815 mm 

C Začátek kabiny od osy přední nápravy 1410 mm 

D Převis rámu od osy zadní nápravy 778 mm 

E Maximální šíře kabiny 2550 mm 

F Konec kabiny od osy přední nápravy 940 mm 

K Výška kabiny 2995 mm 

L Výška rámu (zatíženo/nezatíženo) 1017/985 mm 

M Rozchod kol přední nápravy 2040 mm 

N Rozchod kol zadní nápravy 1821 mm 

P Světlá výška 230 mm 

Celková hmotnost vozidla (legislativní/konstrukční) 26 000 / 27 000 kg 

Pohotovostní hmotnost 8 475 kg 

Celková hmotnost soupravy 48 000 / 50 000 kg 

Povolené zatížení přední nápravy 7 500 kg 

Povolené zatížení zadní nápravy (legislativní/konstrukční) 2 x 9500 / 2 x 10 500 
kg 
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8. Návěs Goldhofer STN-L 3-39/80 F2 „Bau“ [5] 
Použití: pro dovezení pásových strojů a zemního válce na stavbu. Dovoz nádrží na 
pohonné hmoty zajišťuje dodavatel (Firma Baest a.s.). 

 

 
 

 
Obr.35 Podvalník Goldhofer 

 
Zatížení točnice 20 000 kg 

Zatížení náprav 3 x 10 000 kg 

Celková hmotnost návěsu 50 000 kg 

Pohotovostní hmotnost v zákl. provedení 9 800 kg 

Nosnost cca. 50 000 kg 

Ložná plocha 8400 x 2550 mm 

Ložná výška v zatíženém stavu 885 mm +140/-60 mm 

Nájezdové rampy:  

Nosnost 50 000 kg na pár 

Délka 2850 mm 

Šířka 720 mm 

Vnější šířka ramp 480 – 2990 mm 
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9. Nákladní automobil Tatra T 810 -1R1R26/351 [2] 
Použití: pro dopravu betonářské výztuže a bednění. 

 

 

 
Obr.36 Nákladní automobil Tatra 

 
Rozvor kol  

-předních 3540 mm 

-zadních 1200 mm 

Max. technická přípustná hmotnost 15 500 kg 

Užitečné zatížení 8 500 kg 

Max. rychlost (s omezovačem rychlosti) 85 km/hod 

Stoupavost při 15 500 kg 100 % 

Hydraulická ruka PM 21,5S 1840 kg / 9,9 m 

 4600 kg / 4,2 m 

Délka valníku 4500 mm 
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10. Vibrační kladivo ICE 14RF [6] 
Použití: bude připojeno na již navržený autojeřáb Tatra T 815 pro zaberanění 
ocelových zápor I 300. 
 

 
 

Obr.37 Vibrační kladivo 
 

Excentrický moment 0 – 14 kgm 

Maximální odstředivá síla 0 – 812 kN 

Maximální frekvence 2300 rpm 

Max. amplituda bez svorky 11,4 mm 

Max. hydraulický výkon 213 kW 

Max. provozní tlak 350 bar 

Dynamická hmotnost bez svorky 2 460 kg 

Dynamická hmotnost se svorkou 2 950 kg 

Celková hmotnost bez svorky 3 560 kg 

Celková hmotnost se svorkou 4 050 kg 
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11. Čerpadlo s domícháva čem SCHWING Stetter FBP 21 [7] 
Použití: pro dopravu a ukládání betonové směsi 

 

 
Obr.38 Čerpadlo s domíchávačem Schwing 

 

Čerpací jednotka BP 600 RK 
Dopravní výkon 61 m3/h 

Maximální tlak 71 bar 

Maximální počet zdvihů 32 

Dopravní válec (průměr x zdvih) 200 mm x 1000 

Zdvihový objem, 2 válce 62,8 l 

Násypka 260 l 

Výložník KVM 21  

Dopravní potrubí 100 mm 

Vertikální dosah 21,5 m 

Horizontální dosah 17,3 m 

Počet ramen 3 ks 

Koncová hadice 100 x 3000 mm 

Úhel zdvihu 90° 

Úhel ramene 1 180° 

Úhel ramene 2 275° 

Pracovní rádius otoče 365° 

Domícháva č AM 7 FHC+  

Jmenovitý obsah 7 m3 

Nástavba čerpadla s domícháva čem FBP 24  

Celková přípustná hmotnost 32 t 

Dopravované množství betonu 4,5 m3 (při 2,4 t/m3) 
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Obr. 39 Dosah čerpadla 
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12. Stavební mícha čka Atika Comet 130/230 V  [8] 
 
Použití: pro zdící maltu na základové zdivo 
z betonových tvárnic ztraceného bednění. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 40 Stavební míchačka 

Objem bubnu 130 l (0,13 m3) 

Objem hotové směsi 85 l ( 0,085m3) 

Motor 230/50 V/Hz 

Příkon motoru 0,6 kW 

Váha 53 kg 

 

13. Vibrační pěch Wacker BS 60-4 [9] 
 

Použití: pro zhutnění násypů okolo základových pasů 
a podzemních nádrží na pohonné hmoty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.41 Vibrační pěch Wacker 

Rozměry 675 x 345 x 965 mm 

Velikost hutnící plochy 280 x 330 mm 

Pracovní hmotnost 70 kg 

Přepravní hmotnost 76 kg 

Hutnící síla 13,2 kN 

Max. rychlost 12,5 m/min 

Zhutněná plocha 247 m2 

Motor Benzínový 

Obsah 86 cm3 

Max. jmenovitý výkon 2,1 kW 

Spotřeba paliva 1,2 l 

Objem palivové nádrže 3 l 
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14. Řetězová pila Husqvarna 135 [10] 
 

Použití: pro odstranění křovin během 
přípravných prací. 
 
 
 
 
 
 

Obr. 42 Řetězová pila Husqvarna 
 

Hmotnost (bez řezacího zařízení) 4,4 kg 

Rozteč řetězu 3/8“ LP 

Doporučená délka vodící lišty 36 – 40 cm 

Rychlost řetězu na max. výkon 17,1 m/s 

Výstupní výkon 1,5 kW 

Maximální otáčky motoru při zatížení 9000  ot./min 

Maximální doporučené otáčky motoru 12000 ot./min 

Rychlost při volnoběhu 2900 ot./min 

 
15. Úhlová bruska GWS 15-150 CIH Professional [11] 

 
Použití: zkracování výztuže, 
otvory ve ztraceném bednění pro 
průchod instalací. 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.43 Úhlová bruska BOSCH 
 

Jmenovitý příkon 1500 W 

Volnoběžné otáčky 9300/min 

Výstupní výkon 860 W 

Závit hřídele brusky M 14 

Průměr kotouče 150 mm 

Hmotnost 2,4 kg 

Dělící kotouč na kov Expert for metal Průměr 150 mm 

Dělící kotouč na kámen Expert for stone Průměr 150 mm 
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16. Přenosný sva řovací agregát FÉNIX 160 [12] 
 

Použití: pro svařování výztuže v bednění a napojení vstupních 
šachet k nádržím na pohonné hmoty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 44 Svařovací agregát 
 

Rozměr 3150 x 1120 x 2250 mm 

Hmotnost 4,1 kg 

Vstupní napětí 230 V (-40% / +15%) 

Jištění 16 A 

Rozsah proudu 10 – 150 A 

 
17. Vibrační lišta Masalta MCD-4 Honda GX 35 [9] 
 

Použití: pro zhutnění základové desky 
a desky nad nádržemi na pohonné 
hmoty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 45 Vibrační lišta 

 
Hmotnost (s lištou 1800 mm) 12,7 kg 

Výkon 1,1/1,5 kW/PS 

Lišta MCB-6 1800 mm 

-hmotnost 4,36 kg 

Lišta MCB-9 2400 mm 

-hmotnost 5,81 kg 

Lišta MCB-10 3000 mm 

-hmotnost 7,27 kg 
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18. Vysokofrekven ční ponorný vibrátor HERVISA PERLES AV 
525T [13] 
 

Použití: pro zhutnění základových pasů 
a patek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 46 Ponorný vibrátor 
 
 

Průměr hlavice 52 mm 

Délka hadice (možno prodloužit o 10 m) 50 m 

Napětí 42 V / 200 Hz 

Příkon 755 W 

Proud 9 A 

Vibrační výkon 35 m3/hod 

Hmotnost 13 kg 
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č.
Předmět kontroly:               

ZEMNÍ PRÁCE
Popis kontroly Legislativa

Kontrolu 

provede

Četnost 

kontroly

Způsob 

kontroly

Výsledek 

kontroly

Vyhověl/

nevyhov.

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prověřil

Kontrolu 

převzal

1 Převzetí staveniště 1.1 Kontrola přístupových cest, 

ohraničení a zajištění staveniště

NV591/2006Sb 

PD

HSV, TDI Jednorázově Vizuální

SD

Jméno:    

Datum: 

Podpis:

Jméno:      

Datum: 

Podpis:

Jméno:    

Datum: 

Podpis:
1.2 Kontrola PD, Smlouvy o dílo, 

stavebního povolení a dalších 

dokumentů

V.499/2006Sb. 

ČSN, TP, VL, 

POŽP

HSV, TDI Jednorázově Vizuální

SD

Jméno:     

Datum: 

Podpis:

Jméno:      

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
1.3 Kontrola vyměřených stávajících sítí 

na staveništi

ČSN 73 6006 PD HSV, TDI, 

G

Jednorázově Vizuální, 

měření
SD, 

protokol

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
1.4 Kontrola zaměřených geodetických 

bodů

ČSN 74 0420-1                 HSV, G Jednorázově Vizuální, 

měření protokol

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
2 Odstranění a ochrana zeleně 2.1 Kontrola odstranění a ochrany zeleně ČSN 83 9061 

V.395/1992 Sb

M Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
3 Připravenost staveniště 3.1 Kontrola oplocení, osvětlení a 

objektů zařízení staveniště, 

skladovací plochy

PD, TP HSV, TDI Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
4 Stroje pro zemní práce 4.1 Kontrola technického stavu strojů Technický list 

stroje

M, STR Průběžně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
4.2 Kontrola zabezpečení strojů při 

přerušení prací

NV591/2006Sb 

Technický list 

stroje

M, STR Průběžně Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
4.3 Kontrola způsobilosti dělníků Strojní průkazy HSV, M Jednorázově Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
5 Převzetí a skladování 

materiálu

5.1 Kontrola materiálu pro záporové 

pažení, lavičky, atd.

Dodací listy, PD, 

TP

HSV, M Každá 

dodávka

Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

6 Klimatické podmínky 6.1 Kontrola vhodných klimatických 

podmínek pro zemní práce

TP M Denně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
7 Sejmutí ornice 7.1 Kontrola správnosti sejmutí ornice a 

její čistoty

ČSN 73 3050   

PD, TP

M Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
7.2 Kontrola uložení ornice ČSN 73 3050   

TP

M Jednorázově Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
8 Geologický průzkum 8.1 Kontrola geologického průzkumu a 

podzemní vody

ČSN 73 3050     

PD, GP

HSV, GL V každé etapě 

výkopů

Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
9 Hrubé terénní úpravy 9.1 Rovinnost a zhutnění zemní pláně ČSN 73 3050   

PD, TP

M, G Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
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10 Zaměření stavebních jam a 

rýh

10.1 Kontrola vytyčení stavebních jam a 

rýh

ČSN 73 0420-1        

ČSN 73 0205       

PD, TP

HSV, G Jednorázově Měření

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
10.2 Kontrola zřízení laviček ČSN 73 3050  

PD, TP

M, G Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
11 Výkopové práce 11.1 Kontrola strojního výkopu a přeprava 

zeminy

ČSN 73 3050       

PD, TP

M Průběžně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
12 Odvodnění výkopu 12.1 Kontrola odvodnění výkopu ČSN 73 3050    

ČSN EN 1997-1 

TP

M Průběžně Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
13 Pažení a svahování 13.1 Kontrola svahování jam a rýh ČSN 73 3050    

PD, TP

M Průběžně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
13.2 Kontrola pažení hlavní stavební jámy ČSN 73 3050    

PD, TP, SV

HSV, ST Průběžně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
14 Zabezpečení výkopu 14.1 Zabezpečení výkopu proti pádu 

fyzických osob, strojů a předmětů

NV591/2006Sb 

NV362/2005Sb

HSV,TDI Průběžně Vizuální, 

měření SD 

protokol

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

15 Kontrola provedení zemních 

prací

15.1 Kontrola geometrického provedení 

dle PD

ČSN 73 3050    

ČSN 73 0212-3 

PD, TP

HSV     

TDI

Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

15.2 Kontrola čistoty základové spáry ČSN 73 0205    

TP

HSV    TDI Jednorázově Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
15.3 Kontrola pažení a svahování ČSN 73 3050   

PD, SV

HSV, TDI, 

ST

Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

č.

Předmět kontroly:               

OSAZENÍ NÁDRŽÍ PHM A 

AdBlue

Popis kontroly Legislativa
Kontrolu 

provede

Četnost 

kontroly

Způsob 

kontroly

Výsledek 

kontroly

Vyhověl/

nevyhov.

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prověřil

Kontrolu 

převzal

16 Převzetí zemních prací 16.1 Kontrola geometrického provedení 

dle PD

ČSN 73 3050    

ČSN 73 0212-3 

PD, TP

HSV     

TDI

Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
16.2 Kontrola čistoty základové spáry ČSN 73 0205    

TP

HSV    TDI Jednorázově Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
16.3 Kontrola pažení a svahování ČSN 73 3050   

PD, SV

HSV, TDI, 

ST

Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
17 Převzetí pracoviště 17.1 Kontrola oplocení, osvětlení a 

objektů zařízení staveniště, 

skladovací plochy, staveništní 

přípojky

PD, TP HSV, TDI Jednorázově Vizuální, 

měření
SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

2. Kontrolní a zkušební plán pro osazení nádrží pro  PHM a AdBlue
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18 Stroje 18.1 Kontrola technického stavu strojů Technický list 

stroje

M, STR Průběžně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
18.2 Kontrola zabezpečení strojů při 

přerušení prací

NV591/2006Sb 

Technický list 

stroje

M, STR Průběžně Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
18.3 Kontrola způsobilosti dělníků Strojní průkazy HSV, M Jednorázově Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
19 Převzetí materiálu a 

skladování

19.1 Kontrola dodávky bednění a jeho 

skladování

Dodací list, 

technický list, 

PD, TP

HSV, M Každá 

dodávka

Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
19.2 Kontrola dodané oceli Dodací list, ČSN 

EN 10080, PD, 

TP

HSV, M Každá 

dodávka

Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
19.3 Kontrola dodaného betonu - zkouška 

sednutí kužele

Dodací list, ČSN 

EN 12 350-2, PD

HSV, M Každá 

dodávka

Vizuální, 

zkoušky SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
19.4 Kontrola ocelových dvouplášťových 

nádrží, vstupních šachet a poklopů

Certifikáty, 
protokoly o 
zkouškách, 
dodací list, PD

HSV, M Každá 

dodávka

Vizuální, 

měření
SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

19.5 Kontrola dodávky a skladování 

ostatního doplňkového materiálu

Dodací listy, PD, 

TP

HSV, M Každá 

dodávka

Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
19.6 Kontrola dodaných zásypových 

materiálů a jejich skladování

Dodací listy, PD, 

TP

HSV, M Každá 

dodávka

Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

20 Klimatické podmínky 20.1 Kontrola vhodných klimatických 

podmínek pro práce, které se budou 

v daný den provádět

TP M Denně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

21 Vytyčení bednění 21.1 Kontrola správného zaměření a 

vytyčení bednění

ČSN 73 0420        

ČSN 73 0205       

PD, TP

M Jednorázově 

(zákl.prahy, 

zákl. deska, 

roznášecí 

deska)

Vizuální, 

měření

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

22 Kontrola bednění 22.1 Kontrola provedení, prostupů, 

těsnosti, spojení dílců, stability, 

rozměrů. Opatření odbědňovacím 

přípravkem.

ČSN 73 2400, 

ČSN 73 0210-1, 

NV362/2005Sb 

PD, TP

M Jednorázově 

(zákl.prahy, 

zákl. deska, 

roznášecí 

deska)

Vizuální, 

měření

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

22.2 Čistota bednění před betonáží. TP M Jednorázově 

(zákl.prahy, 

zákl. deska, 

roznášecí 

deska)

Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

23 Kontrola provedení výztuže 23.1 Kontrola uložení, svarů, styků, krytí ČSN 73 2400   

ČSN EN 1992-1-

1, ČSN 13 670, 

PD, SV

HSV, TDI, 

ST

Jednorázově 

(roznášecí 

deska)

Vizuální, 

měření
SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
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24 Provádění betonáže 24.1 Ukládání a hutnění čerstvého 

betonu.

ČSN 73 2400, 

ČSN EN 1992-1-

1, TP

HSV, M Průběžně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
25 Ošetřování betonu 25.1 Kontrola kropení a ochrany před 

nepříznivými klimatickými 

podmínkami.

ČSN 73 2400,   

TP

HSV, M Průběžně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
26 Odbedňování 26.1 Kontrola postupu odstraňování 

bednění, očištění a uložení prvků

Technický list, 

TP

M Jednorázově 

(zákl.prahy, 

zákl. deska, 

roznášecí 

deska)

Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

27 Kontrola přesnosti provedení 

základových konstrukcí

27.1 Kontrola rovinnosti a přesnosti 

rozměrů základových konstrukcí

ČSN 73 2400, 

ČSN 73 0210-1, 

PD, TP

HSV, M Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
28 Drenážní potrubí 28.1 Kontrola polohy a spádu drenážního 

potrubí

ČSN 73 6005,    

PD, TP

M Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
29 Obsyp drenážního potrubí 29.1 Kontrola tloušťky obsypu a zhutnění ČSN 72 1006,    

PD, TP

M Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
30 Sedla ocelových nádrží 30.1 Kontrola ukotvení sedel a jejich 

polohy, kontrola šroubových spojů

ČSN 73 0210-1, 

PD, TP

M Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
31 Pískové lože 31.1 Kontrola tloušťky lože a zhutnění ČSN 72 1006,    

PD, TP

M Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
32 Dvouplášťové ocelové nádrže 32.1 Kontrola geometrické polohy dle PD 

a rovinnosti

ČSN 73 0210-1, 

PD, TP

HSV, M, 

TDI

Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
32.2 Kontrola izolace vnějšího pláště proti 

korozi elektrojiskrovou zkouškou 

napětím 14 kV.

ČSN 65 0201     

ČSN 65 0202     

ČSN 03 8350

HSV, M, 

TDI

Jendorázově Zkouška

SD, 

protokol

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

32.3 Tlaková zkouška meziplášťového 

prostoru

ČSN 65 0201     

ČSN 65 0202

HSV, M, 

TDI

Jednorázově Zkouška
SD, 

protokol

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
32.4 Kontrola přivaření vstupních šachet, 

kontrola svarů

ČSN 73 2601, 

postup dle 

výrobce

HSV, M Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
32.5 Kontrola ukotvení nádrží k 

základovým prahům, kontrola svarů 

a šroubových spojů

ČSN 73 2601, 

PD, TP

HSV, M Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
32.6 Kontrola zaizolování nádrží geotextilií 

před zasypáním

PD, TP M Jednorázově Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
33 Pískový obsyp ocelových 

dvouplášťových nádrží

33.1 Kontrola provádění zásypu a 

zhutnění

ČSN 72 1006,    

PD, TP

M Průběžně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
34 Monitorovací šachta 34.1 Kontrola uložení potrubí šachty, 

svislost, těsnost

PD, TP M Průběžně 

během zásypu

Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í

126



35 Betonové skruže nad 

monitorovací šachtou

35.1 Kontrola osazení betonových skruží a 

jejich těsnost

PD, TP M Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
36 Roznášecí deska 36.1 Kontrola provedení železobetonové 

roznášecí desky

ČSN 73 2400, 

ČSN 73 0210-1, 

PD, TP

HSV, M Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

č.
Předmět kontroly:               

ZÁKLADOVÉ PRÁCE
Popis kontroly Legislativa

Kontrolu 

provede

Četnost 

kontroly

Způsob 

kontroly

Výsledek 

kontroly

Vyhověl/

nevyhov.

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prověřil

Kontrolu 

převzal

37 Převzetí zemních prací 37.1 Kontrola geometrického provedení 

dle PD

ČSN 73 3050    

ČSN 73 0212-3 

PD, TP

HSV     

TDI

Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
37.2 Kontrola čistoty základové spáry ČSN 73 0205    

TP

HSV    TDI Jednorázově Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
37.3 Kontrola pažení a svahování ČSN 73 3050   

PD, SV

HSV, TDI, 

ST

Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
38 Převzetí pracoviště 38.1 Kontrola oplocení, osvětlení a 

objektů zařízení staveniště, 

skladovací plochy, staveništní 

přípojky

PD, TP HSV, TDI Jednorázově Vizuální, 

měření
SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

39 Stroje 39.1 Kontrola technického stavu strojů Technický list 

stroje

M, STR Průběžně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
39.2 Kontrola zabezpečení strojů při 

přerušení prací

NV591/2006Sb 

Technický list 

stroje

M, STR Průběžně Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
39.3 Kontrola způsobilosti dělníků Strojní průkazy HSV, M Jednorázově Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
40 Převzetí materiálu a 

skladování

40.1 Kontrola dodávky bednění a jeho 

skladování

Dodací list, 

technický list, 

PD, TP

HSV, M Každá 

dodávka

Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
40.2 Kontrola dodané oceli Dodací list, ČSN 

EN 10080, PD, 

TP

HSV, M Každá 

dodávka

Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
40.3 Kontrola dodaného betonu - zkouška 

sednutí kužele

Dodací list, ČSN 

EN 12 350-2, PD

HSV, M Každá 

dodávka

Vizuální, 

zkoušky SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
40.4 Kontrola dodávky a skladování 

ostatního doplňkového materiálu

Dodací listy, PD, 

TP

HSV, M Každá 

dodávka

Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
40.5 Kontrola dodaných zásypových 

materiálů a jejich skladování

Dodací listy, PD, 

TP

HSV, M Každá 

dodávka

Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

3. Kontrolní a zkušební plán pro základové práce
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41 Klimatické podmínky 41.1 Kontrola vhodných klimatických 

podmínek pro provádění základů

TP M Denně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
42 Podkladní beton 42.1 Kontrola podkladního betonu, 

tloušťky a sklonu

PD, TP M, TDI Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
43 Vytyčení bednění 43.1 Kontrola správného zaměření a 

vytyčení bednění

ČSN 73 0420        

ČSN 73 0205       

PD, TP

M Jednorázově 

(zákl.patky, 

zákl. deska, 

zákl. pasy, 

šachty)

Vizuální, 

měření

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

44 Kontrola bednění 44.1 Kontrola provedení, prostupů, 

těsnosti, spojení dílců, stability, 

rozměrů. Opatření odbědňovacím 

přípravkem.

ČSN 73 2400, 

ČSN 73 0210-1, 

NV362/2005Sb 

PD, TP

M Jednorázově 

(zákl.patky, 

zákl. deska, 

zákl. pasy, 

šachty)

Vizuální, 

měření

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

44.2 Čistota bednění před betonáží. TP M Jednorázově 

(zákl.patky, 

zákl. deska, 

zákl. pasy, 

šachty)

Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

45 Zemnící pásek 45.1 Kontrola provedení a umístění 

zemnícího pásku

PD, TP M Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

46 Ochranné potrubí 46.1 Kontrola uložení ochranného potrubí 

pro elektroinstalace, těsnost 

prostupů chrániček bedněním před 

betonáží

PD, TP M Jednorázově Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

47 Kontrola provedení výztuže 47.1 Kontrola uložení, svarů, styků, krytí ČSN 73 2400   

ČSN EN 1992-1-

1, ČSN 13 670, 

PD, SV

HSV, TDI, 

ST

Jednorázově 

(zákl.patky, 

zákl. deska, 

zákl. pasy, 

šachty)

Vizuální, 

měření
SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

48 Provádění betonáže 48.1 Ukládání a hutnění čerstvého 

betonu.

ČSN 73 2400, 

ČSN EN 1992-1-

1, TP

HSV, M Průběžně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
49 Ošetřování betonu 49.1 Kontrola kropení a ochrany před 

nepříznivými klimatickými 

podmínkami.

ČSN 73 2400,   

TP

HSV, M Průběžně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
50 Odbedňování 50.1 Kontrola postupu odstraňování 

bednění, očištění a uložení prvků

Technický list, 

TP

M Jednorázově 

(zákl.patky, 

zákl. deska, 

zákl. pasy, 

šachty)

Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

51 Základové zdivo 51.1 Kontrola geometrické přesnosti a 

rovinnosti základového zdiva

ČSN EN 1996-2 

ČSN 73 0212-1 

ČSN 73 0205,    

PD

M Jednorázově Vizuální, 

měření
SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

52 Polštáře základů a zásypy 52.1 Kontrola tlouštěk vrstev zásypů a 

jejich zhutnění

ČSN 72 1006,    

PD, TP

M Průběžně Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
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53 Demontáž pažení 53.1 Kontrola postupu odstraňování 

pažení během zásypu hlavní stavební 

jámy

ČSN 73 3050    

PD, TP, SV

HSV, TDI, 

ST

Průběžně 

během 

provádění 

zásypu

Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

54 Kontrola přesnosti provedení 

základových konstrukcí

54.1 Kontrola rovinnosti a přesnosti 

rozměrů základových konstrukcí

ČSN 73 2400, 

ČSN 73 0210-1, 

PD, TP

HSV, M Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
55 Kontrola prostupů 55.1 Kontrola polohy prostupů základů PD HSV, TDI Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
56 Kontrola čistoty základů 56.1 Kontrola očištění základů od nánosů 

zeminy _

HSV, TDI Jednorázově Vizuální

SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
57 Zemnící pásek 57.1 Kontrola vyvedení zemnícího pásku PD HSV, TDI Jednorázově Vizuální, 

měření SD

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Jméno: 

Datum: 

Podpis:
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4. Seznam zkratek 
 
HSV – Hlavní stavbyvedoucí 

M - Mistr 

TDI – Technický dozor investora 

G – Geodet 

GL – Geolog 

STR – Strojník 

ST – Statik 

SD – Stavební deník 

PD – Projektová dokumentace 

TP – Technologický předpis 

VL – Vlastnický list 

POŽP – Podmínky ochrany životního prostředí 

GP – Geologický průzkum 

SV – Statický výpočet 
 
5. Seznam norem 
 

- Zákon č. 350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony; říjen 2012 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb; listopad 2006 

- NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích; prosinec 2006 

- NV č. 362/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky; srpen 2005 

- Vyhláška č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny; červen 1992 

- ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení; září 2003 

- ČSN 74 0420 Přesnost vytyčování staveb, srpen 2002 

- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; březen 2006 

- ČSN 73 3050 Zemné práce, obecná ustanovenia; září 1987 (zrušena březen 
2010), nahrazena: ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací; březen 2010 

- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti; duben 1995 

- ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 
pravidla; říjen 2006 
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- ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty; leden 1997 

- ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – 
Všeobecně; prosinec 2005 

- ČSN EN 12 350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím; 
říjen 2009 

- ČSN 73 2400 Provádění betonových konstrukcí - část 1: společná ustanovení; 
červenec 2001 

- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění - část 
1: Přesnost osazení; prosinec 1992 

- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby; listopad 2006 

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; září 1994 

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin; prosinec 1998 

- ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci; 
únor 2006 

- ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení, výdejní čerpací stanice; září 
1995 

- ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení; říjen 1996 

- ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí; červenec 1989 (zrušena srpen 
2011) nahrazena: ČSN EN 1091 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí; duben 2010 

 
6. Podrobný popis kontrol 
 
Kontrolní bod č. 1.1 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora zkontrolují, zda je zajištěn 
přístup na staveniště. Musí zde být označení zákazu vstupu nepovolaným osobám. 
Kontrola dopravního značení dočasné uzavírky dálnice. 
 
Kontrolní bod č. 1.2 
Kontrola úplnosti schválené projektové dokumentace, platnost stavebního povolení, 
územního rozhodnutí. Kontrola vlastnických listů, vyjádření dotčených orgánů a 
vlastníků stávajících inženýrských sítí, vytyčovací plán staveniště. Kontrola založení 
stavebního deníku. 
 
Kontrolní bod č. 1.3 
Kontrola a přeměření vytyčených stávajících sítí vedoucích přes staveniště včetně 
jejich ochranných pásem. 
 
Kontrolní bod č. 1.4 
Při převzetí staveniště se přebírají dva polohové body a jeden výškový. Ty se ještě pro 
kontrolu přeměří, jestli se shodují s projektovou dokumentací. 
 
Kontrolní bod č. 2.1 
Mistr zkontroluje odstranění křovin určených pokácení, jejich rozřezání a odvoz na 
příslušnou skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odstranění zeleně lze 
provádět jen v době vegetačního klidu, tj. (1.10. – 31.3.). Ke kácení není potřeba 
povolení, protože jde o rostliny s průměrem kmene do 80 cm. 
 
Kontrolní bod č. 3.1; 17.1; 38.1 
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Je třeba překontrolovat oplocení staveniště, jestli je souvislé a bez poškození, vstupy 
na staveniště, šířku vjezdových bran. Označení „Na staveniště vstup zakázán“ u všech 
vstupů. Výška oplocení musí být minimálně 1,8 m. Kontrola dostatečného osvětlení 
staveniště. Vizuální kontrolou a přeměřením se zkontroluje, zda všechny objekty 
zařízení staveniště jsou v počtu, vybavení a rozmístění dle výkresu Situace zařízení 
staveniště a podle technologických předpisů. Překontrolují se také staveništní přípojky, 
místa napojení a trasy vedení. V počátcích prací budou zřízeny náhradní zdroje jako 
cisterna na pitnou vodu, elektrocentrála a vyvážecí fekální tank. 
 
Kontrolní bod č. 4.1; 4.2; 4.3; 18.1; 18.2; 18.3; 39.1; 39.2; 39.3  
Technický list stroje: 

Stroje musí být označeny evidenčním číslem a názvem provozovatele stroje. 
Musí mít bezpečnostní sdělení, značky a tabulky v českém jazyce, bezpečnostní 
nátěry a předepsané zařízení pro zvukovou výstrahu. Dále musí být stroj vybaven 
provozními doklady, do kterých patří: 

- Provozní deník (pořizují se v něm záznamy o převzetí a předání stroje obsluze, 
záznamy o závadách a opravách a o závažných událostech při pracovní 
směně) 

- Revizní kniha stroje (dodává výrobce – obsahuje technické údaje o stroji, 
záznamy o provedených zkouškách a opravách) 

- Technická dokumentace 
 

Způsob zabezpečení stroje při přerušení prací nebo při přepravě je vždy 
uveden výrobcem v návodu k použití, který musí být v českém jazyce. Dále se musí 
řídit NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. (uvedeno v plánu BOZP) 

Stroj může obsluhovat pouze osoba, která má pro tuto činnost příslušnou 
odbornou způsobilost – strojní průkaz. 
 
Kontrolní bod č. 5.1 
Při přebírání každého materiálu se musí zkontrolovat dodací listy a materiál samotný, 
zkontroluje se množství, rozměry a typy, jestli souhlasí s navrženým materiálem v PD. 
Ocelové pažnice se budou skladovat na zpevněné ploše na dřevěných prokladcích. 
Řezivo pro pažení lavičky bude skladováno také na dřevěných prokladcích a bude 
zakryto plachtou. 
 
Kontrolní bod č. 6.1 
Kontrola klimatických podmínek probíhá každý den před zahájením prací. Teplota 
nesmí klesnout pod 0°C a nesmí dojít k dlouhodobým dešťům, které by způsobily 
rozbahnění zeminy. Zemina také nesmí promrznout. Pro zemní práce je nutná dobrá 
viditelnost. Dohlednost musí být min. na 10 m. V opačném případě se práce přeruší a 
pokračují v nejbližším možném termínu. 
 
Kontrolní bod č. 7.1 
Kontroluje se, zda byla odebrána ornice v tloušťce navržené v PD a TP, které vycházeli 
z provedených geologických průzkumů. Kontrola a přeměření se provádí během 
skrývky a po jejím skončení. Ornice nesmí obsahovat balvany, velké kořeny a jiné 
nevhodné materiály. 
 
Kontrolní bod č. 7.2 
Ornice nesmí být skladována do větší výšky než 1,5 m. Zkontroluje se také, jestli je 
uložena na místě, které bylo určeno v technologickém předpisu výkresu situace 
zařízení staveniště. 
 
Kontrolní bod č. 8.1 
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V každé etapě výkopových prací se ověří, jestli složení, uspořádání a mocnost vrstev 
odpovídá geologickému průzkumu provedenému pro vyhotovení projektové 
dokumentace. Kontroluje se také výskyt podzemní vody. 
 
Kontrolní bod č. 9.1 
Nivelačním přístrojem se kontroluje výška a rovinnost zemní pláně. Kontroluje se také 
její zhutnění, nesmí se objevit velké balvany, nakypřená místa atd. 
 
Kontrolní bod č. 10.1 
Kontroluje se teodolitem vytyčení dle projektové dokumentace dočasnými vytyčovacími 
kolíky. 
 
Kontrolní bod č. 10.2 
Kontroluje se přenesení bodů na lavičky, vzdálenost laviček od rohů výkopu (1,5 m), 
vzdálenost mezi lavičkami je 20 – 50 m. Kontrola se provádí teodolitem na začátku 
výkopových prací a pak v průběhu, jestli nedošlo k jejich porušení. 
 
Kontrolní bod č. 11.1 
Stroje se nesmí pohybovat u hrany výkopu blíže jak 0,5 m, aby nedošlo k sesuvu. 
Nikdo se nesmí pohybovat v prostoru dosahu pracovního stroje zvětšeném o rezervu 2 
m. Šířka jízdní dráhy pro odvoz zemin je při jednosměrném provozu min. 3,5 m, při 
obousměrném 7 m. Minimální poloměr je 20m. Doporučený sklon jízdní dráhy je 5 %, 
maximální 12 % (ve výjimečných případech lze povolit 15 %). 
 
Kontrolní bod č. 12.1 
Kontroluje se spádování drenáží a čerpání vody ze stavební jámy do usazovací jímky. 
Teprve po usazení pevných částí se voda smí vypouštět do dešťové kanalizace. 
Kontroluje se, jestli nejsou ucpaná síta čerpadel a jestli odvodnění funguje správně, 
aby nedocházelo k promáčení zeminy a sesuvům stěn výkopů. 
 
Kontrolní bod č. 13.1; 15.3; 16.3 
Zde bylo navrženo v projektové dokumentaci svahování 1:1, protože se jedná o zeminy 
nesoudržné a nehomogenní. Svahování se kontroluje přiložením 3 m latě, kde 
maximální prohlubeň pod latí může být 50 mm. Lať se přikládá v podélném směru. 
 
Kontrolní bod č. 13.2; 15.3; 16.3; 37.3 
Pažení se kontroluje dle návrhu v projektové dokumentaci a statického výpočtu. 
Záporové pažení do hloubky 4 m, může být provedeno jako volně stojící bez kotev. 
Minimální vetknutí zápor je 1,5 m. Osová vzdálenost zápor se pohybuje v rozmezí 1 - 3 
m. V tomto případě byla navržená vzdálenost 2 m. Kontroluje se tedy svislost zápor a 
jejich osová vzdálenost. Dále pak neporušenost výdřevy, jako mezery, praskliny nebo 
vyboulení. 
 
Kontrolní bod č. 14.1 
Staveniště se nachází v nezastavěném území. Proto postačí zábrany jen v místech, 
kde mezi komunikací a hranou výkopu je vzdálenost menší než 1,5 m. Zde budou 
umístěny mobilní zábrany výšky 1,1 m. Kontroluje se, jestli jsou na svém místě, tj. min 
0,5 m od hrany výkopu. 
 
Kontrolní bod č. 15.1; 16.1; 37.1 
Kontroluje se přesnost provedení výkopových prací v souladu s PD. Povolené odchylky 
při přiložení 3 m latě jsou pro půdorysnou plochou max. ± 20 – 40 mm, pro svislou 
plochu ± 25 – 50 mm. Kontrola se provádí latí, pásmem a nivelačním přístrojem. 
Kontroluje se taky kolmost napojení svislých stěn rýh, tak i napojení svislé stěny a dna 
rýhy. Kontrola svislosti se provádí olovnicí. 
 
Kontrolní bod č. 15.2; 16.2; 37.2 
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Základová spára nesmí obsahovat velké kameny, hroudy hlíny a jiné nežádoucí 
předměty. Taky nesmí být rozbahnělá a zmrzlá. V takovém případě se musí tato část 
zeminy odstranit a nahradit jiným vhodným materiálem. 
 
Kontrolní bod č. 19.1; 40.1 
Při dodání se kontrolují na dodacím listu i fyzicky druhy a množství prvků bednění. 
Skladování systémového bednění se řídí dle návodu výrobce, jednotlivé dílce musí být 
skladovány na paletách dle typu, drobný spojovací prvky se mají skladovat v ocelových 
koších. 
 
Kontrolní bod č. 19.2; 40.2 
Zkontroluje se dodací list a samotná výztuž (délky prutů, průměry profilů, naohýbaní a 
množství). V dodacím listu musí uveden typ oceli a její základní charakteristiky jako 
mez pevnosti v tahu, svařitelnost, druh povrchu atd.) Výztuž se skladuje dle 
jednotlivých druhů na dřevěných prokladcích a zpevněné ploše a označena štítky. Sítě 
v svitcích se skladuje ve svislé poloze. 
 
Kontrolní bod č. 19.3; 40.3 
Na dodacím listu se kontroluje množství betonu, druh cementu, třída pevnosti a 
prostředí, max. frakce kameniva, vodní součinitel, konzistence a obsah chloridů. Dále 
také čas naložení a smísení suché směsi s vodou. Na stavbě se provede zkouška 
sednutí kužele pro překontrolování konzistence čerstvého betonu. Pro všechny 
konstrukce zde byla navržena konzistence S3, tj. sednutí o 100 – 150 mm. 
 
Kontrolní bod č. 19.4 
Při dodávce nádrží se předávají a kontrolují tyto dokumenty:  

- Technické podmínky dodávky 
- Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku 
- Protokol o kontrole a zkouškách nádrží 
- Certifikát o ověření neelektrického zařízení pro prostředí s nebezpečím 

výbuchu. 
 
Kontrolní bod č. 19.5; 40.4 
Kontroluje se místo a způsob skladování materiálu dle technologického předpisu. 
Drobný materiál a materiál náchylný na povětrnost musí být skladován v krytém 
uzamykatelném skladu (např.: pytle s maltovou směsí, spojovací materiál atd.). 
 
Kontrolní bod č. 19.6; 40.5 
Sypké materiály se musí skladovat na zpevněné a odvodněné ploše do výšky 
maximálně 2 m. 
 
Kontrolní bod č. 20.1; 25.1; 41.1; 49.1 
Klimatické podmínky se kontrolují každý den před zahájením prací. Pro betonáž nesmí 
průměrná denní teplota klesnout pod +5°C a teplota povrchu betonu nesmí klesnout 
pod 0°C. Maximální denní teplota nesmí přesáhnout 30°C, jinak musí být beton 
ošetřován kropením a zakrýván plachtami. Kropení může začít až po 24 h, aby nedošlo 
k vymývání cementu. Při teplotě pod 10°C se nekropí. Přílišné dešťové srážky mohou 
způsobit vymývání cementu. Kropení se provádí po dobu 7 dní. 
Pro práci s jeřábem a svařování je také nutné kontrolovat rychlost větru, která nesmí 
být větší než 8 m/s. 
 
Kontrolní bod č. 21.1; 43.1 
Překontroluje se poloha bednění vytyčená přenesením z laviček. 
 
Kontrolní bod č. 22.1; 44.1 
Při sestavování systémového bednění je třeba dodržet návod k použití dle výrobce. 
Bednění musí být sestaveno tak, aby rozměry odpovídali projektové dokumentaci. 
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Mezní odchylka svislosti bednění je ± h/200 (max. 300 mm). Vnitřní hrany opěrných 
prvků +3, -0 mm. Spoje mezi tabulemi musí být dostatečně těsné, aby nedocházelo 
k vytékání jemných částic betonu, a zkontrolují se prostupy bedněním pro drenážní 
potrubí pod nádržemi. Bednění musí být opatřeno odbedňovacím přípravkem. 
 
Kontrolní bod č. 22.2; 44.2 
Uvnitř bednění se nesmí před betonáží nacházet nežádoucí předměty, prach, voda a 
mastnota. Bednění musí být natřeno vhodným odbedňovacím přípravkem, který 
nebude ovlivňovat vlastnosti betonu a není škodlivý pro životní prostředí. 
 
Kontrolní bod č. 23.1; 47.1 
Zkontroluje se před betonáží poloha výztuže a její uložení dle PD, krytí výztuže, čistota 
výztuže (nesmí být na ní zemina, rez, mastnota nebo odbedňovací přípravek, který by 
narušil spojení s betonem). Mezní odchylka od polohy předepsané v PD je ± 30 mm. 
Odchylka polohy os prutů v čelech svařovaných výztužných koster, stykovaných na 
místě, je pro průměry do ø40mm ± 5mm a nad ø40mm ± 10mm. Zkontrolují se svary 
nosné a nenosné dle PD. Krytí musí být zajištěno distančními podložkami, tloušťka 
krytí je ovlivněna třídou prostředí, pro kterou je konstrukce navržena. Při ukládání 
přímo na zeminu je krytí min. 75 mm, na podkladní beton min. 40 mm. Tolerance krycí 
vrstvy je + 5 až 10 mm. 
 
Kontrolní bod č. 24.1; 48.1 
Ukládání betonu se nesmí provádět z větší výšky jak 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení 
složek betonu. Postup betonáže a hutnění po vrstvách probíhá v souladu 
s technologickým předpisem. Tloušťka hutněné vrstvy by neměla být větší než 1,3 
násobek délky ponorného vibrátoru. Při hutnění následující vrstvy by měl vibrátor 
částečně projít i do předchozí hutněné vrstvy. U vibrační lišty by neměla být vrstva 
větší než 200 mm. Během hutnění se musí beton dostat do všech koutů bednění a 
výztuže, ale nesmí dojít k rozmísení betonu nebo přetěžování bednění. Zhutňování je 
hotové, pokud na povrch vystoupí cementové mléko. 
 
Kontrolní bod č. 26.1; 50.1 
Odbedňování se může provádět až podle pokynu mistra, kdy má beton dostatečnou 
pevnost, aby mohl přenést zatížení vlastní i dalších konstrukcí. Postup odbedňování 
probíhá dle návodu výrobce systémového bednění. Musí se dohlédnout na řádné 
očištění a skladování prvků. 
 
Kontrolní bod č. 27.1; 54.1; 36.1 

Rozměry základových konstrukcí se nejdříve přeměří pásmem. Kontroluje se 
rovinnost provedených základových konstrukcí. Poloha vodorovná ± 25 mm, poloha 
svislá ± 20 mm. Přímost povrchu: v rovině ve styku s bedněním ± 9 mm / 2 m lati, 
v rovině bez styku s bedněním ± 15 mm / 2 m lati. Přímost hran ± 8 mm / 1 m lati (max. 
20 mm). Kontrola rovinnosti základové desky. Poloha vodorovná ± 25 mm, poloha 
svislá ± 20 mm. Přímost povrchu: v rovině ve styku s bedněním ± 9 mm / 2 m lati, 
v rovině bez styku s bedněním ± 15 mm / 2 m lati. Přímost hran ± 8 mm / 1 m lati (max. 
20 mm). 
 
Kontrolní bod č. 28.1 
Přeměřením se zkontroluje poloha a spád drenážního potrubí. Těsnost prostupů 
bedněním a po betonáži je třeba zkontrolovat znovu, zda nedošlo k deformaci potrubí. 
 
Kontrolní bod č. 29.1; 31.1; 33.1; 46.1; 52.1 
Hutnění bude probíhat po vrstvách určených v PD a TP. Míra zhutnění se kontroluje 
především v místech, kde by nemusela být splněna požadovaná hodnota (v blízkosti 
objektů a na krajích zásypů). Pokud není předepsaná hodnota splněna, je třeba zásyp 
dohutnit, upravit nebo vyměnit. 
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Kontrolní bod č. 30.1 
Kontrola sedel se provede přeměřením jejich polohy dle PD. Počet šroubů musí 
odpovídat PD. Přesah šroubu po dotažení matice by měl být min. 2 závity. Měření 
utažení šroubů se provádí normalizovanými klíči. Tolerance utažení je 5 % z momentu 
předepsaného v projektové dokumentaci. 
 
Kontrolní bod č. 32.1 
Kontrola přeměřením jak polohového osazení tak výškového dle PD. Přeměření se 
provede pásmem a nivelačním přístrojem. 
 
Kontrolní bod č. 32.2 
Po usazení nádrží se musí provést zkouška protikorozní izolace vnějšího pláště. 
Zkouška se provádí jiskrovým defektoskopem napětím 14 kV a zjišťuje se celistvost 
nebo pórovitost izolace. 
 
Kontrolní bod č. 32.3 
Zkouška meziplášťového prostoru se provádí pro případ, že během přepravy nebo 
během ukládání nádrží došlo k poškození jednoho z plášťů a docházelo by tak k úniku 
ropných látek. Meziplášťový prostor je vyplněn suchým vzduchem o přetlaku 400 mBar 
(40 kPa), na každé nádrži jsou umístěny dva indikátory, které zjišťují pokles tlaku pod 
stanovenou mez, kterou uvede výrobce. 
 
Kontrolní bod č. 32.4 
Plochy pře svařováním musí být očištěny od mastnoty, prachu a vysušeny. 
Kontrolujeme také způsobilost pracovníka k provádění svarů (svářečský průkaz). Na 
hotovém svaru se kontrolují jeho rozměry přeměřením dle PD. Případně se svary ještě 
kontrolují ultrazvukem, aby se zjistilo, jestli se uvnitř nenachází dutá nesvařená místa. 
Šachty musí být svařeny důkladně po celém obvodě. Do vstupních šachet se nesmí 
dostávat žádná voda. 
 
Kontrolní bod č. 32.5 
Na ukotvení se kontrolují šroubové spoje a svary. Způsob těchto kontrol je uveden 
v bodech 30.1 a 32.4. 
 
Kontrolní bod č. 32.6 
Před zasypáním musí být nádrže obaleny geotextilií, aby se během provádění zásypu 
a jeho hutnění nádrže nepoškodily. Zkontroluje se vizuálně, jestli jsou nádrže obaleny 
po celé ploše. 
 
Kontrolní bod č. 34.1 
Kontroluje se svislost potrubí a spoje v průběhu provádění pískového obsypu nádrží. 
 
Kontrolní bod č. 35.1 
U betonových skruží se zkontroluje jejich poloha dle PD, utěsnění pěnou a vodotěsnost 
poklopu skruží. 
 
Kontrolní bod č. 42.1 
Kontroluje se tloušťka a rovinatost podkladní vrstvy. U podkladního betonu se 
kontroluje spád ve sklonu 2 % od středu na každou stranu, kvůli odtoku vody. 
 
Kontrolní bod č. 45.1; 57.1 
Kontroluje se uložení zemnícího pásku v bednění a jeho vyvedení z výkopu pro 
pozdější napojení na hromosvod. 
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Kontrolní bod č. 51.1 
U základového zdiva je třeba kontrolovat rovinnost, svislost a tloušťku spár. Zdění se 
provádí za teploty +5 až +30°C. Odchylka svislosti je max. ± 20 mm, odchylka 
rovinnosti v délce 1 m je max. ± 10 mm a v délce 10 m je max. ± 50 mm. Odchylka 
tloušťky vrstvy je větší z hodnot ± 5 mm nebo 5 % z tloušťky vrstvy. 
 
Kontrolní bod č. 53.1 
Je třeba dohlížet na to, aby pažení bylo odstraňováno současně s průběhem zásypu 
jámy a to ode dna směrem nahoru. Pro kontrolu odstraňování pažení je přítomen i 
statik. Při vytahování pažnic nesmí být poškozeny žádné okolní konstrukce v tomto 
případě je ohrožena především nádrž pro AdBlue. 
 
Kontrolní bod č. 55.1 
Překontrolují se a přeměří všechny prostupy základovými konstrukcemi jako 
kanalizační potrubí, chráničky elektroinstalací a kontrolní šachty. 
 
Kontrolní bod č. 56.1 
Základové konstrukce musí být očištěny od nánosů zeminy a prachu, aby byly 
připraveny pro další práce. 
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V souladu s § 15, odst.2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním 
předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby 
zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby 
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.  

 

1. Zemní práce 
 

1.1. Požadavky na zajišt ění bezpečnosti p řed zahájením zemních prací 

- Ověření projektových údajů o polohách inženýrských sítí nebo jiných 
pozemních i podzemních překážek. 

- Stanovení způsobu provádění zemních prací v ochranných pásmech 
inženýrských sítí s jejich provozovateli. 

- Vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s 
hloubkou jejich uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, 
kteří budou zemní práce provádět. 

- Zabezpečení okolních objektů a komunikací, jejichž stabilita by mohla být při 
provádění zemních prací ohrožena. 

Pozn.: dle projektové dokumentace se na staveništi žádné inženýrské sítě 
nenacházejí. 

 
1.2. Zajišt ění výkopových prací 

Při provádění výkopových prací musí být zabráněno: 

- Okraje výkopů musí být zajištěny v místech, kde je dopravní komunikace blíže 
než 1,5 m. Přechod musí být zřízen pro hloubky větší 0,5 m. Nepřesahuje-li 
hloubka výkopu 1,5 m, stačí u přechodu zábradlí po jedné straně, jinak musí být 
po obou stranách. (staveniště se zamezeným vstupem civilních osob) 

- zatěžování okrajů výkopů zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od 
hrany výkopu musí být ponechán volný pruh minimálně 0,5 m široký. 

- sesutí stěn výkopu, jehož stabilita se zajišťuje pažením, které je předepsáno 
v projektu (pažení je navrženo u výkopu, který je v těsné blízkosti hlavní 
staveništní komunikace a nebylo možné využít svahování). 

- vstupu do nezajištěného výkopu. 
- pro osoby pracující ve výkopu se zřídí bezpečný vstup pomocí žebříků a ramp. 

Rampy o sklonu větším než 1:5 musí být upraveny proti uklouznutí. 
 

1.3. Provád ění výkopových prací 

- Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí 
být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem. 

- Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v 
nebezpečném dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení 
stroje zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m. Pokud nemá strojník na celý 
ohrožený prostor, musí práci zastavit. 
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- Jednotlivé osoby provádějící ruční výkop nebo začišťování výkopu musí být 
rozmístěny tak, aby se neohrožovaly. 

- V případě nálezu výbušniny ve výkopu musí být práce přerušeny, dokud 
nedojde k odstranění. 

- Při mechanickém zhutňování válci nesmí být ohrožené stěny výkopů a okolní 
stavby 

- při práci ve výkopu hlubším než 1,3 m musí pracovník používat ochranou přilbu, 
na odlehlých pracovištích ve výkopech hlubších než 1,3 m nesmí pracovník 
pracovat samostatně. 

- výkopy u veřejných komunikací musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou 
a v případě snížené viditelnosti červeným světlem na začátku a konci výkopu. 
 
1.4. Zajišt ění stability st ěn výkopu 

- Svislé stěny výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce nad 1,5 m 
v nezastavěném území. V nesoudržných nebo promáčených zeminách i při 
hloubce menší. 

- Nejmenší šířka výkopu pro provádění prací je 0,8 m. 
- Pažení se odstraňuje odspodu během postupného zasypávání výkopu. 

 

1.5. Svahování výkopu 

- Při špatných povětrnostních podmínkách, které by ohrožovaly stabilitu svahu, 
se nesmí nikdo pohybovat pod nebo nad svahem. 

 
2. Betoná řské práce 
 
 2.1. Bednění 

- Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Při montáži i demontáži se 
musí postupovat dle podkladů výrobce bednění. 

- Před betonáží musí být bednění zkontrolováno a odstraněny případné závady. 
- Musí být zabráněno, aby pracovníci chodili přímo po uložené výztuži. 

 
2.2. Přeprava a ukládání betonové sm ěsi 

- Během ukládání betonové směsi čerpadlem je třeba domluvit způsob 
komunikace mezi obsluhou čerpadla a pracovníky provádějícími ukládání 
betonu do bednění. 

 

2.3. Odbedňování 

- Odbednění je možné provést až na pokyn odpovědné osoby. 
- Během odbedňování se v ohroženém prostoru nesmí pohybovat žádné 

nepovolané osoby. 
- Prvky bednění musí být ihned po demontáži očištěny a uskladněny na místo 

k tomu určené, aby nemohly způsobit případný úraz. 
 
2.4. Železářské práce  

  
- Zařízení a prostory pro výrobu a ukládání výztuže musí být uspořádány tak, aby 

nedocházelo ke zranění osob. 
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3. Zednické práce 
 

- Stroje pro výrobu malty se umístí tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob. 
- Zdící materiál musí být uložen tak, aby zůstal pracovní prostor min. 0,6 m. 
- Na čerstvě vyzděnou stěnu se nesmí vstupovat a nesmí se nijak zatěžovat. 

 
4. Montážní práce 
 

- Vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce dle dokumentace výrobce. 
- Způsob a místo upevnění vázacích prostředků musí být zvoleno tak, aby bylo 

možné jejich upevnění i uvolnění provést bezpečně. 
- Při odebírání dílců z dopravních prostředků nebo ze skládky se musí zajistit 

bezpečná poloha zbývajících dílců na ploše. 
- Nesmí se zvedat nebo přemisťovat břemena, která jsou zasypaná, upevněná 

nebo přimrzlá pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 
zařízení. 

- Fyzické osoby se v době přemísťování dílce zdržují v bezpečné vzdálenosti. Až 
po ustálení dílce nad místem montáže mohou provádět jeho osazení a 
zajištění. Po zajištění se dílec teprve uvolní od zdvihacího zařízení. 

- Následující dílec se smí osazovat až po ukončení osazení a ukotvení dílce 
předcházejícího. 

- Ocelové konstrukce musí být po celou dobu jejich montáže uzemněny. 
 
5. Svařování 
 

- Svářečské pracoviště a jeho ochranné pásmo pod pracovištěm ve výšce 
stanovené podle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, je nutno 
zabezpečit proti vstupu fyzických osob. (ochranné pásmo pro výšky nad 2 m je 
kruh o poloměru 10 m) 

- Osobní ochranné prostředky proti pádu musí být odolné proti propálení. 
- Svářecí práce nesmí provádět osoby, které k tomu nemají příslušné oprávnění. 

 
6. Používání stroj ů a nářadí na staveništi 
 

6.1. Stroje pro zemní práce 

- Stroje se pohybují od hran výkopů v takové vzdálenosti, aby nedošlo k jejich 
zřícení. 

- Pod stěnou výkopu pracuje stroj v takové vzdálenosti, aby nedošlo k jeho 
zasypání. 

- Při použití více strojů najednou musí být mezi nimi dodržována bezpečná 
vzdálenost. 

- Při práci stroje na svahu musí být použita taková manipulace, aby nedošlo 
k posunutí těžiště a převrácení stroje. 

- Při nakládání zeminy na dopravní prostředek je třeba zajistit manipulaci pouze 
nad ložnou plochou a nesmí do vozidla narážet. Pokud je nutná manipulace 
nad kabinou vozidla, nesmí se v ní nikdo zdržovat. Nakládání na ložnou plochu 
se musí provádět rovnoměrně. 

- Strojník nesmí opouštět pracovní místo, pokud není pracovní zařízení spuštěno 
na zem nebo uloženo v přepravní poloze. 

- Převisy, které vzniknou při rýpání, je třeba hned odstranit. 
- Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje. 
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6.2. Míchačky 

- Před spuštěním musí být míchačka řádně postavena a zajištěna. 
- Míchačka může být plněna pouze při rotujícím bubnu a při plnění lopatou je 

zakázáno zasahovat do bubnu. Během chodu míchačky se nesmí do bubnu 
zasahovat žádnými předměty. 
 
6.3. Dopravní prost ředky pro p řepravu betonu 

- Po ukončení plnění nebo vyprazdňování je řidič povinen zkontrolovat zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze. 

- Při ukládání směsi musí být vozidlo na únosném místě a bez překážek, které by 
ztěžovaly manipulaci při ukládání betonu. 
 
6.4. Čerpadlo pro dopravu betonové sm ěsi 

- Vyústění potrubí musí být zajištěno tak, aby náhlým pohybem způsobeným 
prouděním betonové směsi nebyla zraněna žádná fyzická osoba. 

- Při dopravě betonu čerpadlem se nesmí přehýbat hadice, manipulovat se 
spojkami a ručně přemisťovat hadice, pokud k tomu nejsou určeny. Nesmí se 
vstupovat na konstrukci čerpadla. 

- Čerpadlo musí být umístěno tak, aby se nemuselo často přemísťovat a bylo 
v dostatečné vzdálenosti od hran výkopů. 

- Okolo čerpadla musí být dostatečný prostor pro jeho obsluhu a v prostoru 
výložníku by neměly být žádné překážky a neměly by ses zde pohybovat žádné 
osoby. 

- Přemísťování čerpadla lze provádět jen se složeným výložníkem. 
 
6.5. Vibrátory 

- Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí, která je držena 
v ruce musí být minimálně 10 m. 

- Ponoření vibrátoru a jeho vytažení se smí provádět jen za chodu vibrátoru. 
 
6.6. Beranidla 

- Při beranění prvků nesmí být ve vzdálenosti rovnající se 1,5 násobku délky 
výložníku jeřábu prováděny žádné jiné práce. 

- Příprava prvků pro beranění musí být v bezpečné vzdálenosti od místa 
beranění. 

- Nosič beranidla musí být zajištěn proti převržení a postaven na dostatečně 
zpevněné ploše odpovídající typu beranidla. 

- Zarážený prvek musí zajištěn proti vychýlení během beranění. Ruční navádění 
prvků není dovoleno. 

- Při beranění se nesmí vstupovat pod zavěšené prvky, s výjimkou osoby, která 
zajišťuje navádění prvku. 

- Pokud není osoba vstupující na nosič chráněna proti pádu technickou 
konstrukcí, musí použít osobní ochranné prostředky proti pádu. 
 
6.7. Přeprava stroj ů 

- Pokyny pro přepravu a polohu stroje při přepravě jsou uvedeny v návodech 
k použití od výrobce stroje. 

- Během přepravy se v kabině stroje ani na ložné ploše nesmí zdržovat žádné 
osoby. 

- Pracovní zařízení stroje jsou v přepravní poloze a zajištěna. Stejně tak celý stroj 
je zajištěn proti převrácení sesunutí apod. 

- Dopravní prostředek, na který je stroj nakládán nebo vykládán musí být na 
pevné ploše a řádně zabržděný. Během toho se také žádná osoba nesmí 
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pohybovat na ložné ploše vozidla ani v takové vzdálenosti, kde by mohlo dojít 
k úrazu vlivem převrácení či spadnutí stroje. 

- Osoba navádějící stroj je v bezpečné vzdálenosti, ale také po celou dobu 
v zorném poli obsluhy stroje. 

- Stroje, které se přepravují sami, musí mít všechny pracovní zařízení v přepravní 
poloze a zajištěné. 
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Závěr: 
 Během této práce byla řešena spodní stavba u několika různých stavebních 
objektů. Byla to provozní budova čerpací stanice, základové patky přestřešení 
výdejních stojanů a zabudování podzemních ocelových dvouplášťových nádrží pro 
pohonné hmoty a látku AdBlue. Z toho důvodu bylo možné provádět více práce 
najednou, každou na jiném objektu jak je vidět v časovém plánu. Cena spodní stavby 
dle rozpočtu vyšla 11 465 870 Kč včetně DPH, kde hlavní náklady tvoří samotné 
nádrže. Velkou komplikací pro výstavbu je skutečnost, že přípojky inženýrských sítí se 
budují současně se stavbou a vznikají tak další nároky na zařízení staveniště. 
Skutečnost že jedinou přístupovou cestou na staveniště je dálnice je komplikací jak pro 
dopravu materiálu, tak pro dopravu samotných pracovníků, kteří tak nemohou využívat 
hromadnou dopravu. Z důvodu použití velkých dopravních prostředků, které mají 
pomalejší zrychlení a nedosahují takové rychlosti, se musí v okolí stavby dočasně 
snížit nejvyšší povolená rychlost. A také se rozšíří odbočovací a napojovací pruh a tím 
dojde k zúžení jízdních pruhů. Tím dochází k omezení dopravy v okolí stavby. Dle 
mého názoru by bylo lepší, kdyby stavby sloužící jako příslušenství dálnice byly 
budovány současně s ní. Obzvlášť když se zde s dostavbou těchto odpočívek a 
čerpací stanice počítalo již v době stavby dálnice. Stejně tak by bylo výhodou, kdyby 
byly přípojky inženýrských sítí vybudovány předem. To by však stavbu časově 
prodloužilo. 
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