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ÚVOD 

Diplomová práce řeší po stavebně technologické stránce rekonstrukci plynovodu ulice 

Viniční Brno-Židenice. V této ulici je souběh ocelových NTL a STL plynovodů 

nevyhovujících provozu. Práce řeší nahrazení dvou plynovodů za jeden STL plynovod 

PE 100 dn 225 + přepojení plynovodních přípojek na nově položený řád hlavního 

plynovodu.  

 

Pro vypracování diplomové práce byla použita podkladová projektová dokumentace ve 

fázi dokumentace pro realizaci stavby. 

 

Výchozí částí je komplexní stavebně technologická studie, která zkoumá výstavbu 

hlavních etap objektů, nasazení mechanizace, zdrojů personálních, materiálových a 

energií. Dále řeší zásady organizace výstavby a zařízení staveniště, včetně finančního 

propočtu. 

 

Práce dále podrobně řeší realizaci hlavních stavebních objektů celkové etapizace. Je 

vypracován technologický předpis pro zemní a svářečské práce, kontrolní a zkušební 

plány, rozpočty, finanční a časové plány. 

 

Pro stavbu je navrženo řešení dopravních vztahů a interní dopravní řád staveniště. 

Samostatným celkem práce je plán bezpečnosti na staveništi s řešením rizik. Součástí 

práce je rozsáhlá výkresová dokumentace 
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A1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Údaje o stavbě 

 

Název stavby: Reko MS Brno – Viniční A 

Místo stavby: Brno, ul. Viniční (úsek Rokytova x Balbínova), k.ú. Židenice, 

  seznam pozemků viz odstavec 5.3 

 

1.2. Údaje o stavebníkovi 

 

Stavebník: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem IČ: 272 95 567 

 

1.3. Účel užívání stavby 

 

Hlavním účelem stavby je zajištění bezpečné a plynulé dodávky zemního plynu ve 

stávající STL a NTL plynovodní síti včetně koncových odběrných míst. Stavba bude 

provedena v souladu s platnými zákony, normami, zákonnými předpisy a TPG při 

vedení plynovodů a budování plynárenských staveb ve volném terénu a v zastavěném 

území. Stavba je podmíněna časovou možností výstavby dle ročního období tj. v období 

takových klimatických podmínek, které jsou v souladu s technologickým předpisem pro 

montáž plynovodů. Dimenze navržených (rekonstruovaných) plynovodů a 

plynovodních přípojek vyhovují současným i výhledovým odběrům zemního plynu v 

této oblasti. 

1.4. Časové údaje 

 

Zahájení II. čtvrtletí 2017 

Ukončení III. čtvrtletí 2017 

Uvedení do provozu III. čtvrtletí 2017 

 

1.5. Cena 

Viz. samostatná kapitola A9  
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2. HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 

 

Obr. č. 1 Organigram – Hlavní účastníci výstavby 

 

- Subdodavatel č. 1 Soukup Miloš 

- Složení jednotlivých pracovních čet viz příloha A5 Technologický předpis bod 4.5 
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3. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

 

PS 01 STL plynovody  

  

STL plynovody budou vybudovány z polyetylénu v dimenzi dn 225 a dn 90 PE 

v kombinaci s STL ocelovými plynovody DN 200 včetně armatur  

 

Tab. č. 1  PS 01 plynovody 

 

PS01 STL plynovody 

dn 225 x 12,8 PE 100, SDR 17,6 270 m 

dn 90 x 5,2 PE 100, SDR 17,6  24 m 

Potrubí ocelové mat. L245N (propoj se 

stáv. Plynovody) DN200 
2m 

 

PS 02 STL plynovodní přípojky 

  

Z projektového / stávajícího STL plynovodu budou vedeny kolmo navržené STL 

plynovodní přípojky z polyetylénu v dimenzi dn 40, dn 32 PE v kombinaci s ocelí 

včetně tvarovek a zredukováním na patřičnou dimenzi. U domu č.o 60 bude použit 

zemní modul STL/NTL – ME 4 

 

Tab.č. 2  PS 02 STL plynovodní přípojky 

 

PS02 
STL plyno. 

přípojky 

dn 40 x 3,7 PE 100, SDR 11 ( v kombinaci s 

ocelí) 
4 ks 

dn 32 x 3,0 PE 100, SDR 11 ( v kombinaci s 

ocelí) 
39 ks 

dn 32 x 3,0 PE 100, SDR 11 + zemní modul 1 ks 

Převedená NTL plyn. Přípojka dn 63, 40, 32 

PE na STL částečně nová dn 40 x 3,7 PE 100, 

SDR 11 a částečně nová dn 32 x 3,0 PE 100, 

SDR 11  

6 ks 
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4. STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

4.3. Charakteristika stavebního pozemku 

 

Tato stavba řeší rekonstrukci stávajících STL a NTL plynovodů včetně plynovodních 

přípojek v ulici Viniční (úsek Rokytova x Balbínova) s následným propojením se 

stávajícími STL plynovody a nachystáním jedné odbočky pro výhledově plánovanou 

stavbu rekonstrukce plynovodů. V dotčených ulicích se nachází zejména občanské 

objekty, jejichž funkčnost je plně zajištěna stávající dopravní a technickou 

infrastrukturou. Z hlediska platného územního plánu se jedná o plochy dopravní 

infrastruktury ohraničené plochami pro bydlení (v bytových domech, v rodinných 

domech, kombinované bez určení převažujícího charakteru domů) a plochami 

občanského vybavení veřejného (školství vč. vědy a výzkumu). Z hlediska katastru 

nemovitostí se jedná zejména o ostatní plochy (vozovky, chodníky, zelené pásy) a 

zastavěné plochy a nádvoří (objekty dotčené plynovodními přípojkami). Stavbou 

plynovodů nebude dotčena státní komunikace I. třídy č. 42 - ul. Svatoplukova a ani 

státní komunikace II. třídy č. 642 - ul. Rokytova Stavbou plynovodů nebudou dotčeny 

trasy MHD, které jsou vedené po ul. Svatoplukova či Rokytova. Jedná se o trolejbusové 

linky č. 25, 26, 27 a autobusové linky č. 44, 64, 74, 75, 84, N99. 

 

4.4. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

Vlastní STL plynovod je liniová stavba uložená v zemní rýze, čímž je dáno technické, 

urbanistické a architektonické řešení stavby. Tyto objekty jsou zařízení podzemní, 

nenarušující ráz krajiny. Dokumentace navrhované stavby byla zpracována v souladu se 

stávajícím schváleným územním plánem dané oblasti. Umístění stavby je z hlediska 

platné územně plánovací dokumentace, dalších existujících územně plánovacích záměrů 

i cílů a úkolů územního plánování přípustné. 

4.5. Křížení a souběh plynovodu s přírodními a umělými překážkami 

4.5.1. Křížení státních silnic 

 

Stavbou plynovodů nebude dotčena státní komunikace I. třídy č. 42 - ul. Svatoplukova a 

ani státní komunikace II. třídy č. 642 - ul. Rokytova. Křížení místních komunikací 
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budou provedeny překopem. Navržené trasy plynovodu byly projednány s jednotlivými 

správci komunikací. 

4.5.2. Křížení s podzemními vedeními 

 

Poloha podzemních vedení uvedených v dokumentaci je pouze orientační a není v 

žádném případě spolehlivým ukazatelem místa jejich uložení. Je proto nezbytně nutné 

ve všech případech požádat majitele křížených podzemních vedení i podzemních vedení 

probíhajících v blízkosti trasy v požadované lhůtě před zahájením zemních prací o 

přesné vytýčení průběhu podzemních vedení přímo v terénu. O vytýčení požádá 

zhotovitel příslušnou organizaci. Bez tohoto vytýčení a přesné znalosti polohy všech 

podzemních vedení se nesmí v žádném případě zahájit zemní práce na plynovodu. 

 Minimální vzdálenost mezi plynovodem a křižovanými zařízeními bude dle 

ČSN 73 6005 tab. č. A.2 

 

- 0,7 m mezi STL plynovodem a silovými kabely do 220 kV 

- 0,3 m mezi NTL plynovodem a silovými kabely do 220 kV 

- 0,2 m mezi STL plynovodem a silovými kabely do 10 kV a 35 kV 

- 0,1 m mezi NTL plynovodem a silovými kabely do 10 kV a 35 kV 

- 0,5 m mezi STL, NTL plynovodem a stokami 

- 0,15 m mezi STL, NTL plynovodem a vodovody 

- 0,1 m mezi STL, NTL plynovodem a silovými kabely do 1kV, sdělovacími kabely, 

STL a NTL plynovody, tepelnými sítěmi, kabelovody, kolektory. 

 O tom, zda plynovod bude křižovat stávající vedení spodem nebo vrchem rozhoduje 

hloubka uložení existujícího zařízení. Při dodržení min. vzdálenosti mezi povrchy, musí 

být současně zajištěno i min. krytí plynovodu, t.j. 0,8 m. 

 V součinnosti s ČSN 73 6005 je nutno mimo jiné dodržet zejména 

následující podmínky 

 

- křižuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 

150 mm, opatří se plynovod chráničkou přesahující dotčenou stoku na každou stranu o 

1,0 bm 

- při vedení plynovodů v blízkosti šachet, vpustí v menší vzdálenosti než 500 mm, 

minimálně však 150 mm (posuzováno jako křížení), je nutno osadit chráničkou  
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přesahující dotčenou šachtu, vpust na každou stranu o 1,0 bm. Kromě ČSN 73 6005 je 

dle požadavku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. nutno při křížení plynovodních 

řadů s vodovodními / kanalizačními řady a vodovodními / kanalizačními přípojkami 

uložit plynovody do ochranné trubky (křížení vrchem) či chráničky (křížení spodem). 

Dokumentace počítá i s rezervou ochranných trubek / chrániček při křížení s 

vodovodními / kanalizačními přípojkami. Při křížení plynovodů s kabelovody uložit 

plynovody do ochranné trubky (křížení vrchem) či chráničky (křížení spodem) a to s 

přesahem na každou stranu o 1,0 bm. Výkopy pro vedení plynovodů (okraj bližší hrany 

výkopu) budou provedeny min. 0,6 m od hrany základů stožárů VO. Trasa plynovodů 

nesmí být blíže než 1,0 m od základu stožáru. V případě nutnosti, je možno po 

předchozím projednání se správcem veřejného osvětlení projednat i bližší vzdálenosti 

vedení plynovodů - v tomto případě je nutno provést demontáž a znovumontáž stožáru 

VO. Při výstavbě plynovodu dojde ke křížení stávajícího kabelového rozvodu NN. Při 

křížení i souběhu bude dodržena ČSN 73 6005. Mimo požadavků dle ČSN 73 6005 

dokumentaec doporučuje provedení tepelné ochrany plynovodů před nežádoucími 

účinky poruch silových kabelů. 

 

Souběh vedení - při souběhu silových kabelů s plynovody je nutno důsledně požadovat 

dodržení minimálních předepsaných vzdáleností obou vedení. ČSN 73 6005 nestanoví 

pro STL a NTL plynovody bezpečnostní opatření, které by umožňovaly snížení 

předepsaných vzdáleností. Proto jakákoli odchylka je možná pouze při zajištění stejné 

úrovně bezpečnosti a spolehlivosti, která je deklarována uvedenou ČSN. 

Křížení vedení - křížení obou vedení má být provedeno pod úhlem 900, nejméně však 

600. Tento úhel musí být dodržen minimálně do vzdálenosti stanovené pro souběh obou 

vedení. Bezpečnost křížení se zajišťuje: ochranou silových kabelů, doporučenou 

ochranou plynovodu 

Při návrhu ochrany konkrétního křížení obou vedení je třeba zohlednit: 

- typ kabelu: silový kabel stejnosměrného proudu, silový kabel střídavého proudu 

- materiál plynovodu: ocel, polyetylén 

- tlakovou hladinu plynovodu: NTL a STL plynovody 

Ochrana silových kabelů při křížení - ochranu silových kabelů je třeba provést ve 

všech případech křížení, bez ohledu na typ kabelu, materiál i tlakovou hladinu 

plynovodu. 
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 S ohledem na výše popsaná rizika a nutnost zajištění mechanické i tepelné ochrany, 

musí být křížení provedeno následovně: 

Kabel se uloží výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah 

betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na 

obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší 

vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být 

zhutněná vrstva písku. 

Ochrana plynovodů při křížení - v případech křížení silových kabelů střídavého 

proudu s ocelovými i PE plynovody a v případech křížení silových kabelů 

stejnosměrného proudu s ocelovými plynovody se provede pouze ochrana kabelu. 

U nejnebezpečnějšího typu křížení, tj. při křížení stejnosměrných silových kabelů s 

PE plynovody, provedení tepelné ochrany plynovodu. Tuto ochranu je možno 

zabezpečit některým z následujících způsobů: 

a) Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do 

připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v 

tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od 

betonové chráničky kabelu. Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním 

kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu. 

b) V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové 

desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě 

strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby 

deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě strany. Případné 

spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou. Toto 

řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (přičemž 

jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně 

přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z 

důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu. 

c) Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní 

řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít 

ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede 

obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 

2 cm. Přesah této ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. 

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo 

vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u 
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obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná 

vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik 

plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být 

plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.3 TPG 704 01. 

4.5.3. Souběh s podzemními vedeními 

 
- 1,0 m mezi STL, NTL plynovodem a stokami 

- 1,0 m mezi STL plynovodem a kabelovody, kolektory 

- 0,4 m mezi NTL plynovodem a kabelovody, kolektory 

- 0,6 m mezi STL plynovodem a silovými kabely 

- 0,4 m mezi NTL plynovodem a silovými kabely 

- 0,5 m mezi STL, NTL plynovodem a vodovody, tepelnými sítěmi 

- 0,4 m mezi STL, NTL plynovodem a sdělovacími kabely, plynovody 

4.6. Dispoziční a provozní řešení stavby 

 

Trasy a dimenze plynovodů, jsou navrženy na základě požadavku provozovatele stavby 

a vyplynuly z rekognoskace terénu, z výběru staveniště a z návaznosti na stávající STL 

plynovody. Vlastní trasy plynovodů jsou vedeny výkopy pod zpevněnými plochami 

místních komunikací, chodníků a zelenými plochami, tedy v pozemcích tvořících 

veřejné prostranství. Využití zpevněných či nezpevněných ploch nad plynovodním 

potrubím se nemění. Navržené plynovodní přípojky jsou vedeny kolmo od 

plynovodního řadu. Procházejí komunikací, chodníkem či zeleným pásem ke stávající 

zástavbě. Umístění hlavního uzávěru plynu, regulátoru, popřípadě i plynoměru (skříňka 

HUP) bude na fasádě popř. v oplocení (hranice pozemku). Toto bylo projednáno 

s jednotlivými vlastníky, se kterými byla sepsána „Dohoda o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení“. Bude provedeno propojení 

na stávající vnitřní popř. vnější domovní plynovod. 
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5. SITUACE STAVBY 

5.1. Popis staveniště 

 

Jedná se o klidovou část městské části Brno – Židenice tvořenou rodinnými domy 

v řadové zástavbě s menší frekvencí chodců. Ulice Viniční bude pro účel stavby 

uzavřena, výjimkou bude průchodnost chodníku pro pěší, která bude omezována dle 

průběhu prací.  

 

Obr. č. 2 Situace širších vztahů 

 

 

Rekonstrukcí plynovodních řadů a plynovodních přípojek až k jednotlivým 

nemovitostem budou dotčeny pozemky v k.ú. Židenice: 

 

Vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, č.p 196, 601 

 67 Brno 

 Parcely KN: 6166/1, 6177/2, 6761/6, 6848/1, 6848/2, 6848/3, 

 6848/7, 6848/9, 6876, 8390/13 

 

Vlastnické právo: Česká republika 
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Příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínova 

s majetkem státu: nábřeží 390/42, 128 00 Praha 

  Parcely KN: 6166/2 

Stavbou budou dotčeny jednotlivé nemovitosti odběratelů zemního plynu. Bylo 

projednáno s jednotlivými vlastníky.  

5.2. Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 

 

Staveniště je přístupné stávajícím způsobem - z velkého městského okruhu (VMO) 

státní komunikace ul. Svatoplukova a dále po zpevněné místní komunikaci ul. 

Meluzínova. 

Vstup na staveniště: 

- z ul. Meluzínova s napojením na ul. Viniční 

Výjezd ze staveniště: 

- z ul. Viniční dle postupu prací přes ul. Meluzínova a dále na (VMO) státní komunikaci 

ul. Svatoplukova 

- eventuelně z ul. Viniční dle postupu prací přes ul. Meluzínova přes ul. Komprdova s 

napojením na státní komunikaci ul. Rokytova 

6. ETAPIZACE STAVBY 

 a) Popis trasy plynovodu 

Stávající stav: V současné době jsou v níže uvedených ulicích provozovány: 

- ul. Viniční – STL plynovod z oceli DN 200, STL plynovod z materiálu PE dn 225, 

NTL plynovod z oceli DN 200 

- ul. Rokytova – STL plynovod z oceli DN 200, NTL plynovody z oceli DN 200, 150, 

100 

- ul. Meluzínova – STL plynovody z materiálu PE dn 90 (PE 80) a PE dn 90, 63, NTL 

plynovody z oceli DN 200, 150 

- ul. Balbínova – STL plynovod z materiálu PE dn 110 (PE 100), STL plynovod z oceli 

DN 100, NTL plynovod z oceli DN 150 

- v blízkosti této stavby se při křižovatce ul. Viniční x Hrabalova nachází stávající 

regulační stanice plynu STL/NTL - „RS Viniční“ o výkonu 1500 m3/hod. Tato RS 

zůstane i nadále v provozu a bude dále zásobit zemním plynem přilehlou oblast Židenic.  
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Navržený stav: tato stavba řeší rekonstrukci stávajících STL a NTL plynovodů včetně 

plynovodních přípojek v ulici Viniční (úsek Rokytova x Balbínova) s následným 

propojením se stávajícími STL plynovody a nachystáním jedné odbočky pro výhledově 

plánovanou stavbu rekonstrukce plynovodů.  

  

b) Popis trasy plynovodních přípojek 

 

Současně s rekonstrukcí plynovodů budou rovněž rekonstruovány veškeré plynovodní 

přípojky. Z páteřního STL rozvodu dn 225 PE / stávajícího STL rozvodu dn 225 PE 

budou provedeny nové plynovodní přípojky k jednotlivým odběratelům. STL přípojky 

budou vybudovány z polyetylénu v dimenzi dn 40 a dn 32 materiál PE 100 v kombinaci 

s ocelí. Změny směru jsou řešeny tvarovkami, popř. přirozeným ohybem (PE). Některé 

stávající NTL plynovodní přípojky z PE budou ponechány v zemi, částečně využity a 

převedeny na STL s přepojením na nově navržené STL plynovodní přípojky. U objektu 

Viniční č.o. 60 bude použit zemní modul STL/NTL - ME 4. Napojení přípojek na nové 

PE potrubí bude provedeno pomocí navrtávacích „T“ kusů a zredukováno na patřičnou 

dimenzi. Navržené plynovodní přípojky jsou vedeny kolmo od plynovodního řadu. 

Procházejí komunikací, chodníkem či zeleným pásem ke stávající zástavbě. Přípojky 

jsou spádovány do hlavního řádu. Nové plynovodní přípojky jsou navrženy dle 

prostorových možností a dle požadavků jednotlivých odběratelů. U základu objektů 

jednotlivých odběratelů se plynovodní přípojka lomí kolmo vzhůru. Drážkou ve fasádě 

cca 100 x 100 mm PE přípojka vedena v ocelové ochranné trubce s PE izolací (Bralen) 

alternativně v některých případech se již jedná přímo o ocelovou trubku s PE izolací 

(Bralen) napojenou ve vodorovné části na zemní přechodku PE/ocel (TEZAP). Před 

hlavním uzávěrem plynu bude v případě vyvedení PE plynovodní přípojky osazen 

přechodový spoj ISIFLO alternativně při dimenzi do dn 32 PE včetně se použije KK 

ISIFLO. Ochranná trubka v případě PE přípojky bude instalována od přechodového 

spoje ISIFLO do hloubky min. 0,5 m pod niveletu terénu. Spodní konec ochranné 

trubky bude utěsněn proti vnikání vlhkosti a nečistot tmelem Anticor-Mastic. 
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6.1. Etapa I 

 

1. ul. Viniční (úsek č.o. 1 až 15 + č.o. 12 až 16) - STL plynovod dn 225 PE 

  

 - v návaznosti na stávající ocelový STL plynovod DN 200 při ul. Rokytova u 

objektu Viniční č.o. 1 bude v ul. Viniční (úsek č.o. 1 až 15) proveden nový STL 

plynovod dn 225 PE, který bude prozatímně ukončený před objektem Viniční č.o. 15 v 

návaznosti na stávající STL plynovod dn 225 PE. Vedeno v nové trase krajem vozovky 

při straně lichých čísel. Vlastní propojení se stávajícím ocelovým STL plynovodem DN 

200 u objektu Viniční č.o. 1 a se stávajícím STL plynovodem dn 225 PE u objektu 

Viniční č.o. 15 bude provedeno - viz bod 2). U objektu Viniční č.o. 1 bude na novém 

STL plynovodu dn 225 PE osazen zemní uzávěr. 

 - současně budou provedeny bez propojení i jednotlivé plynovodní přípojky do 

objektů Viniční č.o. 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 13, 15 + 12, 14, 16 

 

2. ul. Viniční č.o. 1 + č.o. 15/17 - propojení STL plynovodů dn 225 PE / DN 200 

 

 Po předchozím uzavření stávajících ocelových STL, NTL plynovodů DN 200 u 

objektu Viniční č.o. 1 (při křižovatce ul. Viniční x Rokytova x Svatoplukova) + 

stávajícího ocelového NTL plynovodu DN 200 u objektu Viniční č.o. 15 + stávajícího 

STL plynovodu dn 225 PE u objektů Viniční č.o. 15/17 lze: 

 - před objektem Viniční č.o. 1 provést propojení nově provedeného STL 

plynovodu dn 225 PE - popsáno viz bod 1) se stávajícím ocelovým STL plynovodem 

DN 200 

 - před objektem Viniční č.o. 15 provést propojení nově provedeného STL 

plynovodu dn 225 PE - popsáno viz bod 1) se stávajícím STL plynovodem dn 225 PE 

 - současně budou plynovodní přípojky do objektů Viniční č.o. 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 

13, 15 + 12, 14, 16 postupně přepojovány na nový STL plynovod  
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6.2. Etapa II 

 

3) ul. Viniční (úsek č.o. 17 až 19 + č.o. 20 až 32) - stávající STL plynovod dn 225 PE 

(vč. stávajících odboček do ul. Meluzínova), STL plynovodní přípojky + ul. Meluzínova 

- STL plynovod dn 90 PE 

   

 - v návaznosti na stávající STL plynovod dn 225 PE budou provedeny bez 

propojení jednotlivé plynovodní přípojky do objektů Viniční č.o. 17, 19 + 20, 32 

 - v křižovatce ul. Viniční x Meluzínova bude v návaznosti na stávající STL 

plynovod dn 225 PE provedena prozatím bez propojení ve vozovce směrem k ul. 

Svatoplukova STL odbočka dn 90 PE ukončená / zaslepená ve zpevněné ploše chodníku 

(cca 2,5 m za hranicí plánovaných obnov). Jedná se o nápojný bod pro výhledově 

plánovanou stavbu 

 

4) ul. Viniční (úsek č.o. 17 až 23 + č.o. 20 až 32) + ul. Meluzínova - propojení STL 

plynovodních přípojek + STL odbočky dn 90 PE 

 

 V tomto úseku se předpokládá zachování provozu stávajícího STL plynovodu dn 

225 PE. Po předchozím uzavření stávajícího ocelového NTL plynovodu DN 200 v 

křižovatce ul. Viniční x Meluzínova (2x uzavření směrem do ul.Viniční) lze: 

 - plynovodní přípojky pro objekty Viniční č.o. 17, 19 + 20, 32 postupně přepojit 

na stávající STL plynovod dn 225 PE 

 - v křižovatce ul. Viniční x Meluzínova provést přes navrtávací odbočkový  

T-kus a šoupátko s PE konci propojení nově provedené STL odbočky dn 90 PE se 

stávajícím STL plynovodem dn 225 PE - v případě nutnosti (nedostatečného prostoru 

pro propojení) bude zkrácena stávající ochranná trubka dn 315 PE 

  

5) křižovatka ul. Viniční x Balbínova - STL plynovod dn 225 PE vč. propojení STL 

plynovodu dn 225 PE / DN 200 

 

 V úseku ul. Viniční (č.o. 23 až 69) dojde k prostorové kolizi nově navrženého 

STL plynovodu se stávajícím ocelovým STL plynovodem DN 200. Tento bude proto 

nutno (pro případné odstranění) nejdříve odstavit z provozu 
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Po předchozím uzavření stávajícího STL plynovodu dn 225 PE u objektu Viniční č.o. 

32 lze v návaznosti na stávající ocelový STL plynovod DN 200 v křižovatce ul. Viniční 

x Balbínova, provést ve vozovce krátký úsek nového STL plynovodu dn 225 PE, který 

bude prozatímně ukončený zemním uzávěrem osazeným při rohu objektu Viniční č.o. 

69 - následné propojení za uzavřeným zemním uzávěrem s pokračujícím STL dn 225 

PE 

 Vlastní propojení se stávajícím ocelovým STL plynovodem DN 200 v 

křižovatce ul. Viniční x Balbínova lze provést následovně: 

 -stávající ocelový STL plynovod DN 200 bude přechodně uzavřen tak, aby 

stávající STL plynovod dn 110 PE vedený dále ul. Balbínova směrem k městské části 

Vinohrady zůstal i nadále v provozu (jedná se o nezokruhovanou koncovou větev) 

6.3. Etapa III 

 

6) ul. Viniční (úsek č.o 25 až 69 + č.o 34 až 74)- STL plynovod dn 225 PE  

  

 V tomto úseku bude proveden nový plynovod dn 225 PE prozatímně ukončený u 

objektu č.o 34 v návaznosti na stávající STL plynovod PE a u objektu č.o 69 

v návaznosti na nově položený STL plynovod dn 225 PE ukončený uzávěrem. Plynovod 

bude veden v trase krajem vozovky při straně lichých čísel. Stávající plynovod DN 200 

bude postupně vytěžen.  

 - současně budou provedeny bez propojení i jednotlivé plynovodní přípojky do 

objektů Viniční č.o. 25 až 69 + č.o 34 až 74 včetně zemního modulu u objektu č.o 60 

 

7)  ul. Viniční č.o. 34 + č.o. 69 - propojení STL plynovodů dn 225 PE 

 

 Po předchozím uzavření stávajícího STL plynovodu dn 225 PE u objektu č.o 32  

a č.o 69, kde je uzavření provedeno uzávěrem pomocí šoupěte, dojde k propojení s nově 

položeným STL plynovodem dn 225. Současně zůstává v provozu NTL plynovod DN 

200 a dochází k postupnému přepojování plyn. přípojek na STL plynovod dn 225 PE  
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8) ul. Viniční č.o. 34 + č.o. 69 - odstavení NTL plynovodu DN 200 v křižovatce Viniční 

x Balbínova a v křižovatce Viniční x Meluzínova 

 

 Po přepojení všech plynovodních přípojek na STL plynovod dn 225 PE může 

dojít k odpojení a odplynění NTL plynovodu DN 200 v křižovatce Viniční x Balbínova 

a Viniční x Meluzínova 

7. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN 

 

Viz. samostatná kapitola A2 

8. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

8.1. Základní koncepce  

 

Objekty a skládky na staveništi se budou měnit v průběhu postupu prací dle 

jednotlivých etapizací. I a II etapa bude spojena, III etapa bude řešena samostatně. 

Každá etapa staveniště se oplotí 2m vysokým průhledným plotem, způsobem uzavřením 

ulice Viniční, výjimkou bude průchodnost chodníků pro pěší. Při práci na plynovodních 

přípojkách v místě chodníků bude průchodnost řešena tak, aby byla v souladu s 

realizací, tzn., že práce budou probíhat střídavě na levé a pravé straně ulice a bude tak 

docházet k přesměrování trasy pro pěší z jedné strany chodníku na druhou a to vždy tak, 

že trasa bude vždy řádně oplocena, aby byl zamezen vstupu osob do staveniště a 

nepřišlo k újmě na zdraví, pokud bude v trase výkop, bude řešeno pomocí přechodové 

lávky, která bude mít na každé straně 1m vysoké madlo. Trasa bude řádně vyznačena a 

začištěna. U hlavního vjezdu na staveniště v křižovatce Meluzínova x Viniční ze směru 

ulice Svatoplukova po levé straně v zeleném pásu jsou navrženy stavební buňky, které 

bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, šatna, hygienické zázemí a uzamykatelný 

sklad. Byly zohledněny a řádně vytyčeny parcely 6848/4, 6848/6, 6848/8, 6848/10, 

které nesmí být dotknuty stavbou. Kontejner na staveništní odpad bude umístěn po 

pravé straně při vjezdu na staveniště v zeleném pásu. Napojení staveništních buněk na 

rozvod elektrické energie bude provedeno dočasnou přípojkou napojenou na stávající 

elektrické vedení v ulici Viniční bytového domu č.p 20 po projednání s vlastníkem 

nemovitosti. Přípojka povede bezpečně zeleným pasem v chráničce. Na elektrické 
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přípojce bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč (230 V, 380 V). Dočasná přípojka 

kanalizace od kontejneru, ve kterém je umístěno hygienické zázemí, bude provedena 

napojením na stávající vedení jednotné splaškové kanalizace, které prochází ulicí 

Viniční. Dočasná vodovodní přípojka bude napojena na hlavní řád v ulici Viniční a 

bude opatřená vodoměrem. Dočasná vodovodní přípojka prochází přes chodník 

staveniště, a proto bude muset být chráněna chráničkou. Vstupní brány jsou široké 6m 

v počtu tří viz výkres ZS. Šířka staveništních komunikací bude 4 m a bude řešena 

jednosměrným provozem z důvodu nedostatečné šířky ulice Viniční. Za správné 

umístění a napojení přípojek inženýrských sítí a jejich následné zlikvidování odpovídá 

hlavní dodavatel stavby. Taktéž odpovídá za udržování zařízení staveniště v bezvadném 

stavu po celou dobu výstavby a jeho následné demontování. 

8.2. Objekty zařízení staveniště 

 

Všechny použité kontejnery budou pronajaty od subdodavatele. Budou uloženy přes 

dřevěné podkladky na zpevněnou plochu staveniště. Kontejner musí být uloženna 

vodorovnou plochu. Staveništní buňky budou na místo uloženy pomocí autojeřábu. Na 

stavbě budou použity obytné a sanitární kontejnery od firmy Pegas Container s. r. o. 

Objekty zařízení staveniště podléhají ohlášení staveb 

 

8.2.1. Technický popis použitých stavebních kontejnerů 

 

a) Rám:  

Ocelová konstrukce ze svařených dutých a válcových profilů, samonosná, opatřená 

antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou, 8 ks 

kontejnerových rohů. Provedení dle statiky dvakrát stohovatelné.  

a) Obvodová stěna  

 profilovaný pozinkovaný plech tl.0,55 mm s hloubkou trapézové vlny 10 mm 

nýtovaný k pozinkovanému U-profilu stěnové konstrukce  

 izolace z minerální vaty vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A1  

 parozábrana z polyethylénové fólie tl.0,2 mm  

 oboustranně laminovaná dřevotřísková deska bez formaldehydůtl. 10 mm  

 

 



35 

 

b) Střecha  

 profilovaný pozinkovaný plech tl.0,75 mm s hloubkou trapézové vlny 40 mm  

odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu  

 izolace z minerální vaty, třída hořlavosti A1  

 parozábrana z polyethylénové fólie tl.0,2 mm  

 oboustranně laminovaná dřevotřísková deska bez formaldehydůtl. 10 mm  

c) Podlaha   

 profilovaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm volněvložený mezi příčné nosníky  

 izolace z minerální vaty, třída hořlavosti A1  

 parozábrana z polyethylénové fólie tl.0,2 mm  

 dřevotřísková deska bez formaldehydůtl. 22 mm  

 PVC podlahová krytina tl.1,5 mm pozn. povolené zatížení podlahy 2500 N/m2 

8.2.2. Konkrétní kontejnery 

 

1) Kancelář stavbyvedoucích 

Typ PC – 2, Počet kusů: 1  

Technická data: 

 - šířka: 2438 mm, délka: 6058 mm, výška: 2820 mm  

Vybavení: 

 - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A  

- 1 ks rozvaděč/proudový chránič+ jističe, 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem   

- 2 ks zásuvka 230V/16A, 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo, 1 ks vypínač  

- 1 ks plastové okno bílé 1800/1200, 1 ks vnitřní dveře 875/2000 

Obr. č. 3 Půdorys kanceláře stavbyvedoucího 
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2) Šatna 

Typ PC – 1, Počet kusů: 1  

Technická data: 

 - šířka: 2438 mm, délka: 6058 mm, výška: 2820 mm   

Vybavení: 

 - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 

- 1 ks rozvaděč/proudový chránič+ jističe, 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem  

- 2 ks zásuvka 230V/16A, 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo  

- 1 ks vypínač, 1 ks plastové okno bílé 1800/1200 

 

Obr. č. 4 Půdorys šatny 

 

3) Hygienické zázemí 

Typ PC – 8, Počet kusů: 1  

Technická data: 

 - šířka: 2438 mm, délka: 6058 mm, výška: 2820 mm  

Vybavení: 

 - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A  

- 1 ks rozvaděč/proudový chránič+ jističe, 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem  

- 6 ks zásuvka 230V/16A u umyvadla, 2 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo  

- 1ks zásuvka pro bojler, 1 ks bojler 200L, 2 ks vypínač 

 - 3 ks plastové okno bílé 600/400, 1 ks vnitřní dveře 875/2000, 2 ks WC kabina  

- 6 ks umyvadlo, 2 ks sprchovací kabina 
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Obr. č. 5 Půdorys hygienického vybavení

 

8.3. Provozní zařízení staveniště 

8.3.1. Sklad 

 

Pro účely uskladnění nářadí a materiálu je navržen uzamykatelný skladový kontejner od 

firmy Pegas Container s.r.o. Typ C20. 

 

Technická data: 

 - šířka: 2438 mm, délka: 6058 mm, výška: 2591 mm  

Technický popis:  

Rám: z ohýbaných ocelových profilů o síle 3mm  

Podlaha: ocelový slzičkový plech o síle 1,3 mm  

Střecha: samonosný ocelový profilovaný plech o síle 1,3 mm  

Dveře: standartní dvoukřídlá ocelová vrata s gumovým těsněním a tyčovým zavíráním 

 

Obr. č. 6 Půdorys skladu 
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8.3.2. Skládky 

 

Skládky zásypového materiálu se budou měnit v průběhu etapizací a vyhrazená místa 

jsou zakresleny ve výkresu ZS. Potrubí pro hlavní řád plynovodu dn 225 PE 100 a pro 

plynovodní přípojky dn 32 a 40 budou uloženy na dřevěných prokladcích v zeleném 

pásu v křižovatce Meluzínova x Viniční tak, aby nedošlo k možnému znečištění. 

Potrubí bude přikryto geotextílií, zamezí se tak kontaktu se slunečními paprsky, které 

mají vliv na  vlastnosti materiálu. Dále bude chráněno proti povětrnostním vlivům. 

Potrubí bude skladováno ve vodorovné poloze. Celková plocha 204 m
2
. 

8.3.3. Oplocení 

 

Pro oplocení staveniště bude použito oplocení firmy JOHNNY SERVIS s. r. o. Oplocení 

bude provedeno z přenosných plotových dílců šířky 3,5 m a výšky 2,0 m. Dílce budou 

kotveny v betonových podstavcích a podepřeny po celé délce vzpěrami. Spoje dílců se 

vzájemně se šroubují. Případné atypické pole oplocení bude provedeno z drátěného plotu 

nebo pomocí přenosných zábran. Vjezdy na staveniště budou široké 6 m a budou tvořeny 

dvěma poli vzájemně sepnutými řetězem a opatřený visacím zámkem. Celková délka 700m. 

Na všech přístupových místech ke staveništi budou rozmístěny bezpečnostní značky 

v provedení dle NV č. 11/2002 Sb. v platném znění, například: 

Obr. č.7 Bezpečnostní značky 

 

 

 

 

Technický popis oplocení 

Plotový dílec PV1:  

Rozměry pole: 3500 x 2000 mm, Rozměr oka: 100 x 200 mm  

Síla drátu: 4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně  

Průměr trubky: 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně  

Hmotnost: 18 kg 98 

Příslušenství: 4x kolečko pro bránu, 2x otočný ocelový závěs, 2 x ocelová petlice a zámek 

k plotu, betonová patka, svorka pro sepnutí oplocení  
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8.3.4. Staveništní komunikace 

 

Při výjezdu ze staveniště bude provedena mobilní plocha o rozměrech 6000x6000mm, která 

bude sloužit pro čištění a mytí stavebních strojů. Plocha bude vybavena zřízeným 

rozvaděčem a odlučovačem ropných látek. Rozměry a poloha staveništních komunikací 

včetně jejich rozměrů (délka a šířka atd.) jsou zřejmé z výkresů zařízení staveniště. 

Staveništní komunikace se budou budovat s ohledem na danou technologickou etapu. 

Jednotlivý popis tras viz přílohová část výkresů ZS. Celková plocha 1875m2. 

8.4. Zdroje 

8.4.1. Elektřina 

 

Tab. č. 3 Osvětlení pro staveništní buňky: 

OSVĚTLENÍ 

Prostor Příkon KW Plocha m2 Součet KW 

Kancelář 0,013 6,05*2,44 0,19 

Šatna 0,006 6,05*2,45 0,09 

Hygienické zázemí 0,006 6,05*2,46 0,09 

CELKEM 0,37 

 

P = 1,1*0,5*0,8*1,0*0,37=0,5 kW  

  
 1,1 - koeficient rezervy  

0,5 - koeficient současnosti elektromotorů  

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení  

1,0 - koeficient současnosti venkovního osvětlení 

Napojení staveništních buněk na rozvod elektrické energie bude provedeno dočasnou 

přípojkou napojenou na stávající elektrické vedení v ulici Viniční bytového domu č.p 20 

po projednání s vlastníkem nemovitosti. Přípojka povede bezpečně zeleným pasem 

v chráničce. Na elektrické přípojce bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč (230 V, 

380 V). Pracovní pomůcky a menší stroje budou napojeny na agregát. 
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8.4.2. Voda 

 

Voda pro hygienické účely: 

- Na 12 osob střední norma l/m.j 40 = potřebné množství 480 l 

Voda pro údržbu: 

- Pracovní pomůcky a očištění strojů 500 l 

Výpočet sekundové spotřeby vody:  

Qn = ( Pn x Kn ) / ( t x 3600 )  

Qn - množství vody c l/s 103  

Pn - potřeba vody v l/den  

Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu  

t - délka směny v hodinách  

Qn = [(480 + 500 ) x 1,5 ] / ( 8 x 3600 )  

Qn = 0,1 l/s dn potrubí 32mm 

8.5. Likvidace zařízení staveniště 

 

Proběhne v celém rozsahu týden dopředu do data termínu předání stavby investorovi 

8.6. Bezpečnost a ochrana   

 

Pracovníci na staveništi budou seznámeny o předpisech týkajících se bezpečnosti práce a 

prevenci rizik. Blíže se tímto tématem zabývá technologický předpis 

8.7. Životní prostředí 

 

V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí a nesmí 

vznikat nadměrná prašnost a hluk. Ve skladu budou umístěny minimálně dva 20 l pytle 

Vapexu, pro případ možného úniku provozních kapalin ze stavebních strojů. 

9. HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY 

 

Řeší samostatná kapitola A4 
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10.   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

- Dbát na dodržování požadavků, stanovených platnou právní úpravou při nakládání s 

vodami a o jejich ochranu tak, aby nebyla ohrožena nebo zhoršena jakost povrchových 

nebo podzemních vod. 

- Dodržovat platnou právní úpravu na úseku zacházení s látkami, které mohou ohrozit 

jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod. 

- V případě úniku škodlivých látek, způsobených pracovníky, či zařízením, zajistit 

provedení okamžitého zásahu k omezení vlivu úniku na povrchové a podzemní vody. 

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem zajišťovat následná opatření ke 

zneškodnění havárie a opatření k odstranění škodlivých následků. Zúčastnit se 

vyšetřování příčin havárií a havarijních situací, způsobených vlastní činností v areálu. 

- Provozovat zdroje znečišťování ovzduší v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o 

ochraně ovzduší, v platném znění. Provozovatel zdroje znečišťování ovzduší zajišťuje 

všechny povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

- Nakládat s odpady v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v 

aktuálním znění a předpisy PPD, a.s. Odpady zneškodňovat jen u oprávněných 

organizací a na zařízeních, která jsou k typu jednotlivých odpadů odpovídající a 

schválená. Na sběrných místech (staveniště, zařízení staveniště), provozovaných 

zhotovitelem udržovat pořádek (mít označené nádoby - kontejnery na komunální, 

stavební a nebezpečný odpad) a zamezit ukládání odpadů mimo sběrná místa. Zvláštní 

pozornost věnovat nebezpečným odpadům. 
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Kapitola A3  

1. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

 Kancelář stavbyvedoucího TYP PC 2 

 1ks x 5 měsíce x 3500 Kč/měsíc   17 500 Kč 

 Šatna TYP PC 1 

 1ks x 5 měsíce x 3500 Kč/měsíc   17 500 Kč 

 Hygienické zázemí TYP PC 8 

 1ks x 5 měsíce x 7500 Kč/měsíc   37 500 Kč 

 Skladový kontejner TYP C 20 

 1ks x 5 měsíce x 2500 Kč/měsíc    12 500 Kč 

Celková cena za objekty     85 000 Kč 

 

2. PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

2.1. Voda 

 

Délka staveništní přípojky     3 m 

Jednotková cena (m)      420 Kč 

Celková cena       1 260 Kč 

 

2.2. Splašková kanalizace 

 

Délka staveništní přípojky     3 m 

Jednotková cena (m)      760 Kč 

Celková cena       2 280 Kč 
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2.3. Elektřina 

 

Délka staveništní přípojky     10 m  

Hlavní staveništní rozvaděč ESR3, IP44/21   9570 Kč  

BRENNENSTUHL Kabel prodlužovací 20m, na ocelovém bubnu 2x230V + 400V 

1 ks (10m) 1x2540 Kč        12 700 Kč  

Celková cena          22 270 Kč 

 

2.4. Spotřeba 

 

Předpokládaná spotřeba 

(vytápění, voda, osvětlení, provoz)    4000 Kč/měsíc 

Počet měsíců 5 

Celková spotřeba energií     20 000 Kč 

3. PLOCHA PRO ČIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH STROJŮ 

 

 Mobilní mycí rampa 

Jednotková cena        2800 Kč/ den 

Celkem       168 000 Kč 

4. DOPRAVNI ZNAČENÍ  

 

Nejvyšší povolená rychlost – typ B20a    5x1188 Kč 

Konec nejvyšší povolené rychlosti – typ B20b  5x1188 Kč  

Změna místní úpravy – typ IP22     8x4020 Kč  

Sloupek pro svislé značení jackl 2m     10x360 Kč  
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Podstavec – 28kg        8x570 Kč  

Celková cena        52 200 Kč 

5. BEZPEČNOST A POŽÁRNÍ OCHRANA 

 

Hasicí přístroj práškový 6kg- 6PKtK  

4ks x 800 Kč        3200 Kč  

Hasicí přístroj pěnový 6kg- PE6  

2ks x 1260 Kč       2520 Kč  

Vapex (pytel 125l)       630 Kč  

Bezpečnostní cedulky (Nepovolaným vstup zakázán, Vstup jen v ochranné přilbě, 

Zákaz vstupu na staveniště, Pozor na jeřáb apod.)  

Celkem po celém obvodu stavby - 27 ks x 40 Kč:   1080 Kč  

 

Celková cena        7 430 Kč 

6. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Celková délka oplocení      700m x 5měsíce 

Oplocení ToiToi M200     14 Kč/m/měsíc 

Celková cena       49 000 Kč 

7. OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM 

 

Plocha bednění       168 m
2 

(šířka 0,5 x výška 2 x počet stran 4 x počet stromů 42) 

Cena řeziva na 1m
2      

320 Kč 

Cena za odstranění 1m
2
     70 Kč 

Celková cena       79 279,20 Kč 
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8. POPLATEK ZA ZÁBORY POZEMKŮ 

 

Jedná se o úsek ulice Viniční od rodinného domu č.p 1 u křižovatky Rokytova x 

Svatoplukova – rodinný dům č.p 74 u křižovatky Balbínova x Viniční 

70 000 Kč 

9. CELKOVÉ NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  

 

Objekty + přípojky + energie + dopravní značení + mobilní mycí plochy + zábory + 

ochrana stromů + oplocení + bezpečnost a požární ochrana =  556 719, 20 Kč 

 

POZNÁMKA: 

Časový plán, výkresy zařízení staveniště, likvidace viz přílohová část 
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Kapitola A4 

1. VELKÉ STROJE 

1.1. Pásové rypadlo Caterpillar 325 F  

 

Stroj je navržen pro zemní a bourací práce za využití kladiva, dále k manipulaci 

s potrubím. Na stavbu bude dopraven pomocí podvalníku. Šířka lopaty 0,6-1,2m, objem 

lopaty 0,46-0,93 m
3
 

 

Technické parametry 

Obr. č. 8 Pásové rypadlo Caterpillar 325 F 
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Obr. č. 9 Pásové rypadlo Caterpillar 325 F 

 

 

 

1.2. Nákladní automobil Tatra T 815 

 

Stroj je navržen pro odvoz výkopku, dovoz zásypového materiálu a jednotlivých 

materiálů pro konstrukci vozovky. Dále bude využit při zařízení staveniště a jako tažné 

vozidlo pro podvalník. Počet 5.  

Technické parametry 

Max. rychlost 85 km/hod, třístranněsklopná korba s objemem 9m
3 
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Obr. č.9 Tatra T 818 základní rozměry 

 

1.3. Kompaktní fréza Wirtgen W 120 Fi 

 

Stroj navržený pro frézování vozovky do hloubky 0,25m. Dopraven bude na 

podvalníku. 

Technické parametry 

Max. hloubka záběru 320 mm, šířka záběru 1200 mm, teoretický odfrézovaný objem za 

hodinu 88,6 m
3
/hod 

 

Obr. č.10 Silniční fréza Wirtgen W 120 Fi 
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1.4. Smykem řízený nakladač Caterpillar 216 B3 

 

Stroj navržený pro zásypové práce, přemísťování materiálu, pracovních pomůcek a 

nářadí. Dopraven pomocí Tatry T 815 

Technické parametry 

Obr. č.11 Smykem řízený nakladač Caterpillar 216 B3 

 

1.5. Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE  

 

Stroj je navržen pro dopravu kontejneru pro ručně vykopané zeminy a k likvidaci 

odpadu.  

Technické parametry 

Čas naložení 120s, čas vyložení 150s 

Obr. č.12 Nosič kontejnerů Man LE 
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1.6. Kontejner 

 K ukládání vykopané zeminy, případně k uložení odpadu 

 

Technické parametry 

Délka 3,6m, šířka 2m, výška 1,68m, 

 

Obr. č.12 Kontejner 

 

 

1.7. Podvalník GOLDHOFER  
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Návěsový podvalník GOLDHOFER je na stavbu navržen pro dovoz a odvoz rypadlo 

nakladače a frézy. Únosnost podvalníku je 18 500 kg. Svými rozměry, nosností a 

možností vlečení za nákladním vozidlem TATRA T815 je pro požití na stavbě zcela 

vyhovující  

Technické parametry 

Ložná plocha 7,6 x 2,55 m, nosnost 18,5 t 

Obr. č.13 Podvalník 

 

1.7. Vibrační tandemový válec Caterpillar CB22B 

 

Na stavbu navržen pro zhotovení finální vrstvy vozovky. Zaválení a zhutnění asfaltové 

vrstvy stavebních rýh a šachet. Dopraven Tatrou T815. Využití stroje dle časového 

plánu 

Technické parametry 

Obr.č.14 Vibrační tandemový válec 
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1.8. Mobilní mycí rampa 

 

Na stavbu navrženo u výjezdu ze staveniště v křižovatce Meluzínova x Viniční pro 

čištění stavebních strojů  

Obr. č. Mobilní mycí rampa 

 

Technické parametry 

Rozměr: 13,3m x 6,9m x 2,5m, přepravní šířka 3m a délka 12m, přípustné zatížení 15 

tun, šířka podvozku 3m, objem v nádrži 25m
3
, Připojení: 1,5´´ - 2´´ hadice s kohoutem. 

Případně osadit i odbočku T-kus pro hadici s uzávěrem pro případné ruční dočištění 

jiných částí vozidel. Systém: 2x2500 l/min vody při 1,8 bar, napojení elektrické energie 

kabelem a opatření uzemněním  
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2. MALÉ STROJE 

2.1. Vibrační válec NTC VVV 600/12 

 

Na stavbu navržen pro zhotovení finální vrstvy vozovky. Zaválení a zhutnění asfaltové 

vrstvy stavebních rýh a šachet. Dopraven Tatrou T815.  

 

Technické parametry 

Výkon 4,8 KW, Frekvence 60 Hz, Šířka běhounu 0,6m 

Obr. č 15 Ruční vibrační válec 

 

 

 

 

 

2.2. Agregát KIPOR 

 

Každé montážní auto je vybaveno agregátem pro výrobu elektrické energie.  

Technické parametry 

Spotřeba 1,2 l/hod nafty při plném výkonu, Výkon 5,7 KW/3000 ot/min. Objem nádrže 

13,5 l, doba provozu cca 11 hod při plném výkonu. 
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Obr. č 16 Agregát KIPOR  

 

 

2.3. Nivelační přístroj SOUTH NL 20 

 

Navržen pro vytyčení polohy a rozměrů stavebních rýh a šachet 

Technické parametry 

Chyba na 1km 2,5mm, zvětšení 20x, Min. zaostření 0,5m, Násobící konstanta 100, 

citlivost libely 8´/2mm, přesnost kompenzace +/- -0,6´, rozsah kompenzace +/- 15´ 

Obr. č 17 Ruční vysokotlaká myčka 

 

 

 

 

 

 

2.4. Vibrační deska Scheppach HP 3000 S 

  

Navrženo pro hutnění jednotlivých vrstev konstrukce vozovky stavebních rýh a šachet. 

Hutnit po vrstvách 0,3m.  
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Technické parametry 

Vibrační údery 4000 úder/min, rozměr desky 0,73 x 0,45 m, obouseměrná 

Obr. č 18 Vibrační deska Scheppach HP 3000S 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Vibrační pěch Scheppach VS 1000 

 

Navrženo pro hutnění jednotlivých vrstev konstrukce chodníků a zelených pásů 

stavebních rýh a šachet. Zejména do míst, kde se z prostorových důvodů nedostane 

vibrační deska. Hutnit po vrstvách 0,3m 

Technické parametry 

Vibrační údery 600-700 úder/min, síla hutnění 10 KN, hloubka hutnění 40-60cm, 

rozměr patky 0,31 x 0,30 m 

Obr. č 18 Vibrační pěch Scheppach VS 1000 

 

 

 

 

 

2.6. Vibrační deska Scheppach HP 1100 S 

 

Navrženo pro hutnění jednotlivých vrstev konstrukce chodníků a zelených pásů 

stavebních rýh a šachet. Zejména do míst, kde se z prostorových důvodů nedostane 

vibrační deska. Hutnit po vrstvách 0,3m. Použití i pro hutnění asfaltové vrstvy. 
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Technické parametry 

Vibrační údery 5500 úder/min, hloubka hutnění 25 cm, rozměr desky 0,53 x 0,350 m. 

pojezd vpřed 

Obr. č 18 Vibrační deska Scheppach HP 1100 S  

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Pojízdný kompresor 

 

Navržen pro pro natlakování potrubí vzduchem u tlakové zkoušky těsnosti a pevnosti 

potrubí.  

Technické parametry 

Pracovní tlak 7 bar, výkonnost 5,3m
3
/min, objem palivové nádrže 80l 

Obr. č 18 Pojízdný kompresor 
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Kapitola A5 

1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1. Obecné informace o stavbě 

 

Název stavby: Reko MS Brno – Viniční A 

Místo stavby: Brno, ul. Viniční (úsek Rokytova x Balbínova), k.ú. Židenice, 

 seznam pozemků viz průvodní zpráva odstavec A.3.10 

Stavebník: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 

 IČ: 272 95 567 

Projektant:  RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1,  

  Zábrdovice, 602 00 Brno IČ: 279 35 311 

Zhotovitel HUTIRA-PSV Ivančice, s.r.o., Jana Vrby 1200/7, 66491

 Ivančice 

Termín zahájení: II. čtvrtletí 2017 

Termín ukončení: III. čtvrtletí 2017 

Uvedení do provozu: III. čtvrtletí 2017   

  

1.2. Informace o stavbě 

  

 Technologický předpis je zpracován pro stavbu nového STL plynovod včetně 

plynovodních přípojek v ulici Viniční (úsek Rokytova x Balbínova) s následným 

propojením se stávajícími STL plynovody a nachystáním jedné odbočky pro výhledově 

plánovanou stavbu rekonstrukce plynovodů. Hlavním účelem stavby je zajištění 

bezpečné a plynulé dodávky zemního plynu ve stávající STL a NTL plynovodní síti 

včetně koncových odběrných míst. Stavba je provedena v souladu s platnými zákony, 

normami, zákonnými předpisy a TPG při vedení plynovodů a budování plynárenských 

staveb ve volném terénu a v zastavěném území. Stavba je podmíněna časovou možností 

výstavby dle ročního období. 

 

 

 



63 

 

1.2.1. Dotčené pozemky stavbou 

 

Vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, č.p 196, 601 

 67 Brno 

 Parcely KN: 6166/1, 6177/2, 6761/6, 6848/1, 6848/2, 6848/3, 

 6848/7, 6848/9, 6876, 8390/13 

Vlastnické právo: Česká republika 

Příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínova 

s majetkem státu: nábřeží 390/42, 128 00 Praha 

  Parcely KN: 6166/2 

Stavbou budou dotčeny jednotlivé nemovitosti odběratelů zemního plynu. Bylo 

projednáno s jednotlivými vlastníky 

 

1.2.2. Obecné informace o provedení stavby 

 

Stavba rozčleněna na etapy: 

I. ETAPA 

 

1. ul. Viniční (úsek č.o. 1 až 15 + č.o. 12 až 16) - STL plynovod dn 225 PE 

  

2. ul. Viniční č.o. 1 + č.o. 15/17 - propojení STL plynovodů dn 225 PE / DN 200 

 

II. ETAPA 

  
3) ul. Viniční (úsek č.o. 17 až 19 + č.o. 20 až 32) - stávající STL plynovod dn 225 PE 

(vč. stávajících odboček do ul. Meluzínova), STL plynovodní přípojky + ul. Meluzínova 

- STL plynovod dn 90 PE 

   

4) ul. Viniční (úsek č.o. 17 až 23 + č.o. 20 až 32) + ul. Meluzínova - propojení STL 

plynovodních přípojek + STL odbočky dn 90 PE 

  

5) křižovatka ul. Viniční x Balbínova - STL plynovod dn 225 PE vč. propojení STL 

plynovodu dn 225 PE / DN 200 

 

III. ETAPA  

 

6) ul. Viniční (úsek č.o 25 až 69 + č.o 34 až 74)- STL plynovod dn 225 PE  
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7)  ul. Viniční č.o. 34 + č.o. 69 - propojení STL plynovodů dn 225 PE 

 

8) ul. Viniční č.o. 34 + č.o. 69 - odstavení NTL plynovodu DN 200 v křižovatce Viniční 

x Balbínova a v křižovatce Viniční x Meluzínova 

2. PŘIPRAVENOST 

2.1. Připravenost a převzetí staveniště 

  

 K předání a převzetí staveniště dojde mezi investorem (objednatelem) a 

dodavatelem (zhotovitelem). Toto předání nabývá platnosti dnem, kdy došlo k podpisu 

obou smluvních stran v dokumentu „Zápis o předání a převzetí staveniště“. Staveniště 

bude předáno za přítomnosti stavebního dozoru a  stavbyvedoucího. Bude proveden 

zápis do stavebního deníku o předání staveniště a zkontrolování schválené a ověřené 

projektové dokumentace. Musí být zohledněny připomínky správců nebo vlastníků 

inženýrských sítí nacházejících se na staveništi a přilehlých pozemcích, kteří jsou 

stavbou dotčeni. Dále dojde ke kontrole provedení zemních prací. Jedná se o kontrolu 

polohy, rozměrů a hloubky výkopů, kterou provede geodet.  

Při předání staveniště investor předává dodavateli tyto doklady, resp. kompletní 

dokumentaci: 

 - stavební povolení 

 - schválenou projektovou dokumentaci včetně dokladové části o dohodách s dotčenými              

vlastníky nemovitostí stavbou 

 - potvrzení o vedení ing. sítí pod zemí na území staveniště 

 - řešení připojení inženýrských sítí 

 - vyznačenou hranici staveniště 

- dokumentaci o průzkumech hydrogeologickém, geologickém, historickém a radonu 

 

Dodavatel stavby převzetím staveniště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za vše, co se 

na staveništi stane. 
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2.2. Pracovní podmínky 

 

 Všechny práce konané v této etapě budou probíhat za přípustného počasí, tak 

aby okolními vlivy nebyla ohrožena kvalita prací a zdraví lidí pohybujících se na 

staveništi. Stavba je realizována v ročním období jaro a léto, tudíž lze přepokládat, že 

teploty se budou pohybovat po celý den nad +10°C a nedojde k omezení při provádění 

svářečských prací. Práce budou přerušeny jen v případě silného deště. V případě 

krátkodobé změny počasí lze provést nucenou technologickou přestávku. Základní 

hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC s umývárnou. Všichni účastníci, 

kteří se budou v době provádění realizace stavby pohybovat po staveništi, musí 

podstoupit školení BOZP. Toto školení povede vzdělaný pracovník v oboru. O školení 

bude veden zápis ve stavebním deníku a své proškolení stvrdí pracovníci podpisem pod 

daný dokument. 

 

2.3. Vybavenost staveniště 

 

 Musí být vyznačena poloha a případná ochranná pásma všech veřejných sítí, 

potrubí a kabelových rozvodů, procházejících staveništěm. Celá stavba bude oplocena 

průhledným oplocením o výšce 2,0 m a označena bezpečnostními značkami 

„NEPOVOLANÝM VZTUP ZAKÁZÁN“ na všech přístupových komunikacích včetně 

vjezdu na staveniště pro vozidla. Bude provedena ochrana stromů bedněním proti 

narušení během provádění prací. V prostoru zařízení staveniště se budou nacházet 

buňky stavbyvedoucího, šatna, hygienické zázemí. Do všech stavebních buněk, které to 

umožňují, bude zavedena voda a elektřina. Dále se na staveništi bude nacházet 

uzamykatelný sklad sloužící pro uskladnění drobného nářadí a malých strojů a kontejner 

na staveništní odpad. Elektřina bude napojena z rozvodu el. skříňky objektu č.o 20 

3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

3.1. Materiál  

  

 Poznámka: Objemy jednotlivých kubatur, metráže potrubí a kusy jednotlivých 

armatur jsou převzaty z položkového rozpočtu, který je součástí DP 
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3.2. Vytěžený materiál 

 

Tab.č.4  Vytěžený materiál vozovka, chodník, zelený pás 

Materiál 

 

Kubatura m
3 

 

Faktor 

nakypření 

Odvoz  

vytěženého 

materiálu m
3
 

 

Asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ 30,07 / 30,07 

Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16 + 72,40 / 72,40 

Litý asfalt MA 8V 1,8 / 1,8 

Kamenivo zpevněné cementem SC 122,8 / 122,8 

Štěrkodrť 108,5 / 108,5 

Zemina třídy II 97,02 

1,2 

116,42 

Zemina třídy III 485,51 582,12 

Zemina třídy IV 64,68 77,62 

 

3.3. Pažící dílce 

 

H-kus v. 2,0 m 80 ks    Dřevěný trám 0,1 x 0,1 x 3 m 80 ks 

Pažící deska 1,5 x 0,5 x 0,03 m 78 ks Dřevěný trám 0,1 x 0,1 x 4 m 30 ks 

 

 

Obr. č.19 Ukázka bednění výkopu 
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3.4. STL plynovod  

Tab.č.5 Seznam materiálu pro  plynovod dn 225PE a odbočky dn 90 PE 

Poř. Název materiálu M.J Množství 

1 signalizační vodič CYY 1 x 2,5 mm m 330 

2 Výstražná fólie plyn m 320 

3 Přechodový kus ocel / PE - DN 200 / dn 225 (TEZAP 3)  kus 2 

4 Ocelové dno klenuté DN 200, PN 16, dle ČSN EN 10253-1 kus 11 

5 
Objímková poloviční přesuvka (SCHUCK) s navařeným dnem DN 

200 - TYP SMU - K, PN 16 
kus 10 

6 Objímková přesuvka (SCHUCK) DN 200 - TYP SMU, PN 16 kus 2 

7 Potrubí ocelové DN 50 - pr. 60,3 x 2,9 m 51 

8 Těsnící manžety dn 160 x 90 kus 2 

9 Těsnící manžety dn 315 x 225  kus 15 

10 
Balónovací hrdlo (G 2 1/2") pro přechodné uzavření ocelového 

potrubí DN 200, PN 16 vč. uzavírací zátky a krycího víka s těsněním 
kus 23 

11 
Balónovací hrdlo (G 2 1/2") pro přechodné uzavření ocelového 

potrubí DN 40, PN 16 vč. uzavírací zátky a krycího víka s těsněním 
kus 1 

12 
Balónovací tvarovka (hrdlo G 2" / 2 1/2") pro přechodné uzavření PE 

potrubí dn 110, PN 10 vč. uzavírací zátky 
kus 3 

13 
Balónovací tvarovka (hrdlo G 2" / 2 1/2") pro přechodné uzavření PE 

potrubí dn 90, PN 10 vč. uzavírací zátky 
kus 3 

14 
Balónovací tvarovka (hrdlo G 2" / 2 1/2") pro přechodné uzavření PE 

potrubí dn 225, PN 10 vč. uzavírací zátky 
kus 11 

15 
Potrubí ocelové mat. L245N DN 200 - pr. 219,1 x 4,5 izol. třívrstvým 

extrudovaným PE dle DIN 30670 N-n 
m 3 

16 Potrubí dn 90 x 5,2 PE 100, SDR 17,6 m 25 

17 Elektrospojka dn 90 PE 100, SDR 17,6 kus 7 

18 
Ochranná trubka dn 160 x 9,1 mat. PE 100, SDR 17,6 vč. středících 

prvků 
m 10 

19 Potrubí dn 225 x 12,8 PE 100, SDR 17,6 m 284 

20 Elektrospojka dn 225 PE 100, SDR 17,6 kus 35 

21 Chránička dn 315 x 17,9 mat. PE 100, SDR 17,6 vč. středících prvků m 15 

22 Koleno dn 90 PE 100, SDR 17,6 - 45st. kus 2 

23 Šoupátko s PE konci, PE 100, PN 10, SDR 11 pro potrubí dn 90 PE kus 1 

24 Záslepka (víčko) dn 90 PE 100, SDR 17,6 kus 1 

25 Koleno dn 225 PE 100, SDR 17,6 - 45st kus 4 

26 Koleno dn 225 PE 100, SDR 17,6 - 30st kus 8 

27 Koleno dn 225 PE 100, SDR 17,6 - 15st kus 1 

28 Šoupátko s PE konci, PE 100, PN 10, SDR 11 pro potrubí dn 225 PE kus 2 

29 PE T-kus el. Navrtávací SDR 11 dn 225-63 kus 1 

30 zemní teleskopická souprava pro šoupátko kus 3 

31 Klíče ovládací  sada 3 

32 poklop litinový kus 7 

33 čichačka  kus 4 

34 Betonová podkladní deska 50x50x6 kus 7 

35 Kontrolní měřící vývod  kus 3 

36 PE redukce - el. Objímka SDR 11 dn 90-63 kus 1 
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3.5. STL plynovodní přípojky 

 

Tab.č.6  Seznam materiálu pro STL plynovodní přípojky ocel + plast 

Poř. Název materiálu M.J Množství 

1 Plechová skříň 55x55x23 cm, vč. držáku pro HUP, regulátor a 

plynoměr, vč. nátěru přední strany 
kus 7 

2 Plechová skříň 40x40x23 cm, vč. držáku pro HUP a regulátor vč. nátěru 

přední strany 
kus 4 

3 Plechová skříň 30x30x23 cm, vč. držáku pro HUP a regulátor vč. nátěru 

přední strany 
kus 26 

4 Plechová skříň 40x40x23 cm, vč. držáku pro HUP, tl. stěny 5 mm, vč. 

nátěr přední strany 
kus 1 

5 Plastová skříň HUP S 300DC, vč. držáku HUP, regulátoru a plynoměru kus 1 

6 Plastová skříň HUP S 22, vč. držáku HUP, regulátoru kus 1 

7 Plechová skříň 40x20x23 cm, vč. držáku pro HUP, regulátor vč. nátěr 

přední strany 
kus 1 

8 Skříň prefa 50x38x80 cm vč. držáků pro HUP, regulátoru,  dvířka 

40x40cm + založení 
kus 1 

9 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za 

tepla D 33,7x2,6 mm 
m 1,5 

10 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za 

tepla D 48,3x3,2 mm 
m 87 

11 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za 

tepla D 42,4x2,9 mm 
m 75 

12 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za 

tepla D 60,3x2,9 mm 
m 10 

13 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za 

tepla D 76,1x3,6 mm 
m 10 

14 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za 

tepla D 88,9x3,6 mm 
m 6 

15 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4 soubor 9 

16 Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4 soubor 9 

17 Regulátor B40 kus 1 

18 Regulátor B25 kus 3 

19 Regulátor B10 kus 6 

20 Regulátor B6 kus 41 

21 
Zemní regulační modul - typ ME 4 se spodním vstupem dn 32 - výstup 

dn 32, rozměr prům. 400 mm, výška cca 700 mm, vč. strojního zařízení 

B25-E, vč. zemních prací, KARI sítě a PE fólie 

kpl 1 

22 signalizační vodič CYY 1 x 2,5 mm m 450 

23 Výstražná fólie plyn m 400 

24 
Koleno DN 25 - 90°, 3D (R=0,026m), PN 16 (připojovací rozměr DN 

33,7 * 2,6 mm) 
kus 4 

25 Přechodový kus ocel / PE - DN 25/dn 32 (TEZAP 1) kus 2 

26 Přechodový kus ocel / PE - DN 32/dn 40 (TEZAP 1) kus 1 

27 Koleno DN 50 - 90°, 3D (R=0,076m), PN 16 (připojovací rozměr DN 

60,3 * 2,9 mm) 
kus 3 
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28 kulový kohout DN 25, PN 4 kus 3 

29 kulový kohout DN 32, PN 4 kus 50 

30 kulový kohout ISIFLO dn 32/DN25 PN 4, držák kus 12 

31 kulový kohout DN 40, PN 4 kus 6 

32 držák pro pro kul. kohout DN25 vč. obímky kg 3 

33 držák pro pro kul. kohout DN32 vč. obímky kg 56 

34 držák pro pro kul. kohout DN40 vč. obímky kus 50 

35 Potrubí ocelové materiál L245N DN 25 - pr. 33,7 x 2,6, izol. třívrstvým 

extrudovaným PE dle DIN 30670 N-n 
m 6 

36 Potrubí ocelové materiál L245N DN 32 - pr. 42,4 x 2,9, izol. třívrstvým 

extrudovaným PE dle DIN 30670 N-n 
m 4 

37 Potrubí ocelové materiál L245N DN 40 - pr. 48,3 x 2,9, izol. třívrstvým 

extrudovaným PE dle DIN 30670 N-n 
m 6 

38 Ochranné ocel. potrubí DN 40, prům.48,3 x 2,9 mm m 5 

39 Potrubí ocelové materiál L245N DN DN 50 - pr. 60,3 x 2,9, izol. 

třívrstvým extrudovaným PE dle DIN 30670 N-n 
m 80 

40 Ochranné ocel. potrubí s PE izolací DN 50 m 2 

41 Ochranné ocel. potrubí DN 50, prům.60,3 x 2,9 mm m 63 

42 chránička ocel DN 50, prům. 60,3 x 2,9 materiál L245N m 22 

43 Ochranné ocel. potrubí s PE izolací DN 65 m 3,5 

44 Ochranné ocel. potrubí DN 65, prům.76,1 x 2,6 mm m 2 

45 Ochranné ocel. potrubí DN 80, prům.88,9 x 3,6 mm m 1 

46 Těsnící manžety pro potrubí DN 32 na ochranné potrubí / chráničku DN 

50 
kus 2 

47 Ochranné ocel. potrubí DN 100, prům.114,3 x 3,6 mm m 1 

48 Elektrotvarovkový T - kus navrtávací dn 225/50 PE100 kus 52 

49 Elektrotvarovkový T - kus navrtávací dn 225/40 PE100 kus 1 

50 Elektrotvarovkový T - kus navrtávací dn 225/32 PE100 kus 9 

51 Potrubí dn 32 x 3,0 PE 100, SDR 11 m 331 

52 Elektrospojka dn 32 PE100, SDR 11 m 365 

53 Potrubí dn 40 x 3,7 PE 100, SDR 11 m 60 

54 Elektrospojka dn 40 PE100, SDR 11 m 66 

55 Potrubí dn 50 x 4,6 PE 100, SDR 11 m 10 

56 Elektrospojka dn 50 PE100, SDR 11 m 11 

57 
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou D 32 mm, tl.stěny 2,0 mm 
m 2,1 

58 Elektrokoleno dn 32 PE 100, SDR 11 - 90st kus 73 

59 Elektrokoleno dn 32 PE 100, SDR 11 - 45st kus 42 

60 Přechodový kus ocel / PE - DN 25/dn 32 (Isiflo) kus 30 

61 podpůrná vsuvka č. 2.1.180 pro ISIFLO d32 kus 1 

62 
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou D 40 mm, tl.stěny 3,6 mm 
kus 1 

63 Elektrokoleno dn 40 PE 100, SDR 11 - 90st kus 20 

64 Elektrokoleno dn 40 PE 100, SDR 11 - 45st kus 5 

65 Přechodový kus ocel / PE - DN 32/dn 40 (Isiflo) kus 6 

66 podpůrná vsuvka č. 2.1.180 pro ISIFLO d40 kus 6 

67 Elektroredukce dn 40/32 PE 100 SDR 11 kus 6 

68 
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou D 50 mm, tl.stěny 4,5 mm 
kus 3 
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69 Elektrokoleno dn 50 PE 100, SDR 11 - 90st kus 2 

70 Přechodový kus ocel / PE - DN 40/dn 50 (Isiflo) kus 1 

71 podpůrná vsuvka č. 2.1.180 pro ISIFLO d50 kus 1 

72 
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou D 63 mm, tl.stěny 3,6 mm 
kus 1 

73 Elektroredukce dn 63/40 PE 100 SDR 11 kus 1 

 

 

3.5.1. Zásypový materiál do úrovně pláně + kční vrstva vozovky, chodníku a 

zeleného pásu 

 

Tab.č.7 Zásyp + konstrukční vrstva vozovky 

VOZOVKA 

Poř. Materiál 
Kubatura 

m3 

Objem. 

Hustota 

t/m3 

Kubatura 

t 

1 Písek-drobné těžené kamenivo fr. 0/1 mm-hutnitelný 320,11 1,6 512,18 

2 Skrývka 156,39 1,8 281,5 
3 Štěrkodrť fr. 0/32 72,08 2 144,16 
4 Kamenivo zpevněné cementem SC C3/4 96,24 2,5 192,48 
5 Infiltrační postřik 0,5 kg/m2 PS-E TL 228,2 kg x x 
6 Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ 48,12 2,4 115,49 
7 Spojovací postřik 0,2 kg/m2 PS-E Tl. 91,28 kg x x 
8 Asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ 24,06 2,3 55,34 

9 Modifikovaná zálivka kg/10m 50kg x x 

 

Tab.č.8 Zásyp + konstrukční vrstva chodníku 

CHODNÍK 

Poř. Materiál 
Kubatura 

m3 

Objem. 

Hustota 

t/m3 

Kubatura 

t 

1 Písek-drobné těžené kamenivo fr. 0/1 mm-hutnitelný 42 1,6 67,12 
2 Skrývka 21,6 1,8 38,8 

Iný3 Štěrkodrť fr. 0/32 9 2 18 
4 Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ 6 2,4 14,4 
5 Spojovací postřik 0,2 kg/m2 PS-E Tl. 12kg x x 
6 Litý asfalt MA 8V 1,8 1,2 2,16 
7 Modifikovaná zálivka kg/10m 7,5kg x x 
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Tab.č.9 Zásyp + zelený pás 

ZELENÝ PÁS 

Poř. Materiál 
Kubatura 

m3 

Objem. 

Hustota 

t/m3 

Kubatura 

t 

1 Písek-drobné těžené kamenivo fr. 0/1 mm-hutnitelný 14 1,6 22,4 
2 Skrývka 14,8 1,8 26,64 
3 Humosová vrstva + osivo 5kg 4 x x 

 

3.5.2. Doplňkový materiál 

 

- zábrany a oplocení pro zajištění bezpečnosti staveniště 

- pojízdný plech 3x2x0,1 kusů 4 

- vibrolisovaný obrubník 1x0,25x0,15 pro vozovku kusů 20 

- obrubník betonový chodníkový ABO 1x0,1x0,25 20 kusů 

- cement portlandský směsný CEM II/B-M 125 kg 

- betonové žlaby T2N 1x0,31x0,26 171 ks 

 

3.6. Doprava 

3.6.1. Doprava primární 

 

 Dopravu materiálu vytěženého, zásypového a pro tvorbu konstrukčních vrstev 

vozovky a chodníku budou zajišťovat nákladní automobily tatra o objemu korby 9m
3
. 

Dále bude tatra využita pro dopravu doplňkového materiálu. Dopravu plynárenských 

armatur, příslušenství, doplňkového materiálu a obrub zajistí užitkový transporter 

Volkswagen. Trubka dn 225 PE 12m bude jednorázově dopravena pomocí kamionu 

Scania.   

3.6.2. Doprava sekundární 

 

 Na staveništi bude dopravení materiálu pro zásyp a tvorbu konstrukčních vrstev 

vozovky a chodníků zajišťovat smykem řízený nakladač Caterpillar 216B3 o objemu 

lopaty 0,36m
3
. Bude také využíván pro přesun pažících dílců, doplňkového materiálu a 

přemístění potrubí dle etapizace. Pro nepřístupná místa nakladače bude využito stavební 

kolečko.  
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3.7. Skladování 

 

 Veškeré plynárenské armatury a příslušenství budou uskladněny 

v uzamykatelném skladu, který bude na staveništi. Potrubí bude přikryto geotextílií a 

uskladněno na vyhrazeném místě staveniště dle etapizace, dále zde bude uložen 

doplňkový materiál, který nepodléhá povětrnostnímu vlivu.   

4. STROJE, NÁŘADÍ, PRACOVNÍ POMŮCKY A PERSONÁLNÍ 

OBSAZENÍ 

4.1. Velké stroje 

 

- 1x pásové rypadlo Caterpillar 325F L šířka lopaty 0,6-1,2m, objem lopaty 0,46-0,93 m
3
 

+ bourací kladivo bude využita lopata o šířce 0,75m s objemem 0,64m
3
 

- 5x nákladní automobil Tatra T815 

- 1x smykem řízený nakladač Caterpillar 216B3 

- 1x kompaktní fréza Wirtgen W 120 Fi 

- 1x nosič kontejnerů a sklápěcí soupravy 6t na podvozku MAN LE 

- 1x podvalník GOLDHOFER CHTP24V 

- 1x vibrační tandemový válec Caterpillar CB22B 

- 3x montážní auto s dílnou Iveco 

- 1x mobilní mycí rampa pro čištění strojů 

4.2. Malé stroje 

 

- 1x vibrační válec NTC VVV 600/12 

- 1x nivelační přístroj SOUTH NL20 

- 1x ponorné čerpadlo KARCHER SCP 16000 LS 

- 1x vibrační deska Scheppach HP 3000 

- 1x vibrační pěch Scheppach VS 

- 1x vibrační deska Scheppach HP 

- 1x řezná pila CF-12.4 E 

- 3x elektrocentrála 

- 1x kompresor  
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4.3. Nářadí a pomůcky 

 

- 3x lopata 

- 3x krumpáč 

- 1x stavební kolečko 

- 1x vytyčka 

- 1x provázek 

- 2x metr – 5m 

- 1x pásmo - 40m 

- 4x značkovací sprej 

- 1x měřická lať 

- 1x svařovací přístroj elektrotvarovky a na tupo 

- 1x rotační škrabka, ruční škrabka, zakruhovací spony, pozicionery  

- 1x odmašťovací přípravek, popisovací tužka, montážní stan, lékárnička, hasící přístroj 

- 1x měřidlo s kalibrací 

- signalizační vodič a výstražná folie 

- autogenní souprava 

- svářečka pro obloukové svařování 

- hořák propan-butan (PB) , PB lahve s hadicemi a regulačním ventilem 

- termoizolační materiál 

- drát ke svařování kyslíko-acetylenovým plamenem 

- elektrody, zařízení pro mechanické řezání ocelových trubek  

- deformační tlakoměr Ø 160, v rozsahu 0-10 barů, s přesností 0,6% 

- pěnotvorný roztok, štětce 

- základová barva na nátěr ocelového potrubí 

4.4. Pomůcky BOZP 

 

- každý pracovník bude vybaven - pracovní obuví, rukavicemi, přilbou, oděvem, reflexní 

vestou, chrániče sluchu 

 

4.5. Personální obsazení 

 

 Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým předpisem, BOZP a 

provozem na staveništi. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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Stavební stroje mohou obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro vykonávanou činnost 

odbornou kvalifikaci a oprávnění. 

 

Složení pracovní čety 

 

a) Zemní práce: 

- 1x vedoucí čety – kontrola polohy a výšky výkopů, navigace rypadla 

- 1x obsluha pásového rypadla Caterpillar 325F L – řidičský průkaz skupiny C nebo T, 

průkaz strojníka stavebních strojů 

- 1x obsluha smykového nakladače Caterpillar 216B3 - řidičský průkaz skupiny C nebo 

T, průkaz strojníka stavebních strojů 

- 6x řidič nákladních automobilů Tatra T815 a Man LE – řidičský průkaz C a profesní 

osvědčení 

- 1x geodet - oprávnění pro zeměměřičskou činnost, vytyčení polohopisných  

a výškopisných bodů 

- 1x pomocník geodeta 

- 2x pomocní dělnicí – ruční výkop, čištění strojů, dláždění chodníku, pokládka 

silničních a chodníkových obrub 

 

b) Svářečské práce 

- 2x montážník svářeč - plast 

- 4x montážní svářeč – ocel 

 

c) Zednické práce 

- 3x zedník 

5. PRACOVNÍ POSTUP 

  

5.1. Před zahájením zemních prací 

  

1) Provést prokazatelné seznámení obsluh strojů a ostatních fyzických osob, které budou 

zemní práce provádět, s druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě 

hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami 
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provádění zemních prací v těchto pásmech – provede stavbyvedoucí a určí jednotlivé 

kroky, komunikaci, postup prací a povinnosti jednotlivých zaměstnanců 

2) určit rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a musí být určen způsoby 

těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí pažením, zabezpečení okolních staveb 

ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a 

stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště – 

stavbyvedoucí 

3) vyznačit na terénu polohově, popřípadě též výškově trasy technické infrastruktury, 

zejména podzemních vedení technického vybavení a ověřit jejich polohy ručně 

provedenými odkopávkami a jejich následné zajištění proti poškození (stanoví správci 

jednotlivých zařízení) – řídí stavbyvedoucí 

4) výkopy rýh nebo zářezů provádět postupně dle jednotlivých etap výstavby – řídí 

stavbyvedoucí 

5) v případě, že je nutno z technických důvodů ponechat rýhy či zářezy dlouhodobě 

otevřené, zajistit stabilizaci stěn výkopu – řídí stavbyvedoucí 

6) výkopky musí být při provádění výkopových prací nakládána na vozidla a odvážena 

určenou skládku 

7) organizovat zacházení s odpady vznikajícími při dané činnosti – stavbyvedoucí 

8) dopravní značení, ohrazení výkopů se řídí dle dopravní situace – stavbyvedoucí 

9) okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu 

 

5.2. Průběh zemních prací 

1) Ochranná pásma 

 - v ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 

vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich 

vlastníky nebo provozovateli (stavbyvedoucí),  

 - po projednání s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, bylo rozhodnuto, 

že  použití strojů nebude povoleno   

 - vychází dle technické zprávy A1 bod 4.5 
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2) Zahájení 

 

- provést předání a převzetí staveniště – STV převezme od TDI staveniště, o kterém 

provede zápis do SD, 

- ověřit polohy vytýčených sítí ručně provedenými odkopávkami a provést jejich 

následné zajištění proti poškození dle požadavků projektové dokumentace a správců 

jednotlivých zařízení – řídí STV a provádí SD, 

 - provést přípravné práce: 

a) odstranit vrchní vrstvy výkopu: porosty, vegetaci – posečení travin, odstranění křovin 

a stromů (SD), pařezy odstranit odbagrováním – provádí STR+SD, 

b) ornice – provést sejmutí ornice a uložit ji po dobu provádění prací na okraj pracovního 

pruhu odděleně od výkopových zemin tak, aby nemohlo dojít k jejich pomíchání – 

provádí STR+SD, 

c) konstrukce vozovky nebo chodníku se zpevněným asfaltovým povrchem – nařezat 

asfalt řezačem spár a odstranit jej – provádí STR+SD, 

d) dlažba – rozebrat ručně (SD), 

e) povrchové odvodnění – zamokřená místa předem odvodnit zřízením příkopů mimo 

pracovní pruh – provádí STR+SD. 

 

3) Provedení výkopu 

 

a)  provést výkop – strojně provádí STR+SD, v blízkosti podzemních sítí ručně (SD), 

b) při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 

začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu, 

c) není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 

stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m, 

d) obsluha stroje nesmí pokračovat v práci se strojem, nemá-li při souběžném strojním a 

ručním provádění výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na 

všechna místa ohroženého prostoru, 

e) při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 

tak, aby se vzájemně neohrožovaly, 

f) větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 

výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 

uvolnění, nebo odstraněny, 
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g) nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být bez zbytečného 

odkladu z výkopu odstraňovány, 

h) na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 

hloubky 1,3 m prováděny osamoceně, 

ch) výkopek ukládat buď podél výkopu a to nejméně 0,5 m od hrany výkopu mimo 

smykový klín výkopu, pokud je hloubka výkopu větší než 1,5 m, ukládat výkopek na 

každé zvětšení hloubky výkopu o 0,5 m o 0,2 m dále od hrany výkopu, 

i) v případě výskytu spodní vody provést její odčerpávání elektrickým nebo motorovým 

čerpadlem, 

j) předcházet vniknutí povrchových vod do výkopu vhodným způsobem, např. 

oddrenážováním, přehrazením nátoku výkopkem, atd., 

k) po dokončení výkopových prací je povinen vedoucí montážní pracovník 

překontrolovat niveletu dna výkopu dle PD a v případě potřeby zajistit provedení úpravy 

dna výkopu, 

l) provést urovnání dna výkopu – ručně (SD). 

 

4) Kontrola výkopu 

 

a) po dobu přerušení výkopových prací zajišťovat pravidelnou odbornou kontrolu a 

nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 

bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 

bezpečnost fyzických osob u výkopů, 

b) výše uvedenou kontrolu je nezbytné provádět dle potřeby v průběhu prací a vždy po 

skončení prací – doporučeno pořízení fotodokumentace, 

c) před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 

24 hodin je povinen stavbyvedoucí nebo vedoucí pracovní čety prohlédnout stav stěn 

výkopu, pažení a přístupů a v případě zjištění závady je povinen zajistit její odstranění; 

hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich 

koncentrace. 

 

5) Zajištění výkopových prací na veřejných prostranstvích 

 

a) ohraničení výkopu – u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na 

kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím 
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se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupech a jedné mezilehlé 

střední tyče, toto ohrazení může být nahrazeno zábranou a je-li zajištění ve větší 

vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu i jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo 

nápadnou překážkou nejméně 0,6 m vysokou nebo materiálem z výkopu uloženým v 

kyprém stavu do výše nejméně 0,9 m, 

b) na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 

zřízeny přechody nebo přejezdy, které musí kapacitně odpovídat danému provozu, musí 

být dostatečně únosné a bezpečné, přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny 

zábradlím, 

c) pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být 

zajištěn vždy bez ohledu na hloubku výkopu po obou stranách dvoutyčovým zábradlím s 

pevnou zarážkou na pochozí ploše ve výši minimálně 100 až 250 mm nad pochozí 

plochou, která slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

 

6) Zajištění výkopových prací na staveništi, kam je zamezen vstup nepovolaným osobám 

 

a) musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch 

místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na 

vzdálenost menší než 1,5 m, 

b) přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; 

nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po 

jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

 

7) Pažení stěn výkopu 

 

a) pažení stěn výkopů musí být řešen v souladu s minimálními standardy BOZP k 

zajištění staveniště  

b) svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce 

výkopu větším než 1,3 m v zastavěném a 1,5 m v nezastavěném území, 

c) v zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, 

kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny i 

při hloubkách menších, 

d) pokud jsou svářečské práce prováděny vleže, musí být v této části zajištěn výkop vždy 

(pokud není svahován), 
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e)  pažení musí přesahovat okolní terén: 

- výkopy s hloubkou do 2 m – nejméně o 5 cm, 

- výkopy s hloubkou nad 2 m – nejméně o 10 cm, 

- plní-li pažení také funkci zarážky – nejméně o 15 cm, 

- pažení stěn výkopů musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 

zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 

okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 

stability staveb v sousedství výkopu, 

f) do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich 

strany nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou 

technickou konstrukcí, 

g) strojně hloubené výkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých 

nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat 

nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem, 

h) rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 

návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a 

armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním, 

ch) nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 

činí 0,8 m. 

 

8) Odstraňování pažení 

 

a) při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 

současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce, 

b) hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 

poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve 

výkopu. 

 

9) Montážní jáma 

 

a) dodržet minimální rozměrové nároky na montážní jámy dle daných činností – pro 

přerušení průtoku plynu, pro samotné práce – v souladu s minimálními standardy BOZP 

k zajištění staveniště  
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b) pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 

pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp; povrch šikmých ramp o sklonu větším než 

1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 

zarážkami. 

 

10) Ruční přeprava zemin 

 

a) konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být upevněna 

tak, aby neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny výkopu; 

na části pažení lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k tomuto 

účelu přizpůsobeno, 

b) pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 

komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký 

a podle okolností musí být zpevněn, 

c) přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při 

okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu, 

d) vyžaduje-li manipulace s kolečkem odstranění části zábradlí, musí být během této 

činnost vyloučena přítomnost nepovolaných osob i výkon nesouvisejících prací s touto 

činností. 

 

11) Podsyp 

 

a) před prvním vstupem osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 

musí vedoucí pracovní čety nebo stavbyvedoucí prohlédnout stav stěn výkopu, pažení a 

přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, je povinen 

zajistit měření jejich koncentrace, 

b) po dokončení výkopových prací překontrolovat niveletu dna výkopu dle PD a v 

případě potřeby provést úpravu/urovnání dna výkopu (VPČ), 

c) podsyp nesmí být aplikován na dno výkopu se zamrzlými kalužemi !!! 

d) provést pískový podsyp  

e) strojně a ručně provést jeho rozprostření a urovnání ve zhutněné výšce minimálně 0,1 

m, 

f)  v případě uložení ve skalnatém podloží musí být tloušťka podsypu min. 0,15 m, 
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g) použitý materiál – písek nebo jemný materiál bez ostrohranných zrn o velikosti 

nejvýše 16 mm, 

5.3. Svařování PE potrubí 

 

1) Přípravné práce před započetím svařování v terénu 

 

a) svařování plynovodů z polyetylénu se řídí TPG 921 01, v dimenzích dn 25 – dn 63 lze 

provádět pouze metodou – svařování elektrotvarovkou, 

b) elektrotvarovkou lze svařovat v technicky zdůvodněných případech i díly s různou 

tloušťkou stěny, pokud to výrobce tvarovek připouští, 

c) metodou na tupo lze svařovat jen trubky a zařízení zabudované v potrubí, jejichž 

tloušťka stěny v místě svaru je nejméně 4 mm, 

d) svařování lze provádět jen pomocí svařovacího zařízení s platnou dobou ověření, 

jehož vhodnost pro danou metodu, materiál a provedení byla posouzena, 

e) materiál pro svařování trubek a zařízení zabudovaných v potrubí z polyetylénu musí 

být vzájemně svařitelný, 

f) pracoviště musí být chráněno před přímým silným slunečním svitem situováním ve 

stínu nebo zabezpečením umělého zastínění, 

g) konce trubek a kompletačních prvků určených pro svařování musí být chráněny proti 

slunečnímu svitu alespoň 1 hodinu před započetím svařování tak, aby jejich povrch nebyl 

přehřátý a nevykazoval po svém obvodu teplotní rozdíl větší než 10C 

h) trubky (především navíjené) a kompletační prvky, které byly umístěny v prostředí s 

nižší teplotou než 0C, musí být před manipulací a započetím svařování temperovány na 

kladnou teplotu a ve svařovacím prostoru se nesmí rosit, 

ch) v případě nepříznivých povětrnostních podmínek (vítr, déšť, nízká teplota) lze 

svařovat pouze v krytém prostoru (stanu),  

i) konce trubek vně chráněného prostoru musí být chráněny proti vnikání nečistot a 

vlhkosti, 

je zakázáno použít trubku nebo tvarovku, která vykazuje poškození o hloubce větší než je 

10% tloušťky její stěny!  

j) u trubek s ochranným pláštěm se za nevyhovující považují části trubek, jejichž 

ochranný plášť je poškozen do hloubky větší než je tloušťka pláště, 
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k) dojde – li ke „zlomení“ trubky u návinů, je nutno příslušnou část trubky vyříznout. 

Svařování trub se provádí na terénu. Pouze tam, kde to není možné, se provede svařování 

v rýze. Je zakázáno provádět práce v rýhách zaplavených vodou 

 

2) Kontrola před započetím svařování  

 

a) popis a rozměr, porovnání identity s atestem (technickou dokumentací), ověření 

materiálu a svařitelnosti vč. zápisu do SDPP u přípojek a do KD u plynovodů, povrch 

(čistota, kvalita povrchu), 

b) homogenita stěny v čelním průřezu, vnitřního povrchu a čistoty vnitřku, průchodnosti. 

 

3) Svařování elektrotvarovkou 

 

a) Příprava svaru objímkou 

oddělit potřebnou délku potrubí kolečkovým řezákem – řez musí být kolmý k ose trubky 

a bez otřepů (SVPE), odstranit z trubky hrubé nečistoty – písek, prach, atd. (SVPE), 

zarovnat čelo trubky kolečkovým řezákem a srazit hrany ruční škrabkou (SVPE), rotační 

škrabkou odstranit povrchovou vrstvu z plochy, na které bude osazena elektrotvarovka 

(SVPE), při použití trubek s ochranným pláštěm k odstranění pláště použít výrobcem 

doporučený loupací přípravek (SVPE), odmastit povrch (SVPE), vyjmout 

elektrotvarovku z přepravního obalu a odmastit svařovanou plochu (SVPE), upevnit 

tvarovku na trubku způsobem deklarovaným výrobcem (SVPE). 

 

b) Příprava svaru pro sedlové svařování (přípojkové T-kusy, opravárenské a speciální 

tvarovky) 

trubku očistit od mechanických nečistot a vlhkosti (SVPE), u opláštěných trubek nejprve 

odstranit po celém obvodu opláštění a do vzdálenosti přibližně 5 mm od okrajů 

přivařované sedlové tvarovky a z místa svařování šetrně oddálit signalizační vodič 

(SVPE), odstranit případnou ovalitu potrubí plynovodu pomocí zakruhovacích spon 

(SVPE), na trubce označit plochu, na kterou má být přivařena sedlová elektrotvarovka 

(SVPE), vhodným nástrojem odstranit do hloubky 0,2 až 0,3 mm zoxidovanou vrstvu 

(SVPE), odmastit povrch (SVPE), vyjmout elektrotvarovku z přepravního obalu a 

odmastit svařovanou plochu (SVPE), upevnit tvarovku na trubku způsobem 

deklarovaným výrobcem (SVPE). 
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c) Montáž elektrotvarovek  

naměřit a označit zasunutí elektrotvarovky na trubku (SVPE), označení hloubky zasunutí 

trubky do nátrubku nemá být od okraje tvarovky ve vzdálenosti větší než  0,5 dn, 

v případě, že bylo provedeno uzavření stlačením, zakruhovat potrubí svěrkou (SVPE), po 

odpaření použitého odmašťovacího prostředku osadit elektrotvarovku až k dorazu/ke 

značce  a pevně utáhnout (SVPE), zafixovat potrubí svěrkou a dodržet souosost (SVPE), 

pro kontrolu označit polohu elektrotvarovky vůči trubce, nebo přípojné části (SVPE). 

 

d) Svařování 

připojit ke konektorům elektrotvarovky kabely elektrosvařovací řídící jednotky (SVPE), 

zapnout svářečku elektrotvarovek, nastavit ji do pracovního režimu a zadat svařovací 

data (SVPE), provést kontrolu svařovacích údajů na displeji jednotky a zahájit svařovací 

proces (SVPE), po jeho ukončení provést kontrolu výronků na svařovacích zónách 

elektrotvarovky (SVPE), odpojit svařovací kabely (SVPE). 

 

e) Dokončení 

dodržet předepsaný čas chladnutí (SVPE), žádný nově provedený svar zhotovený 

svařováním elektrotvarovkou nesmí být mechanicky namáhán  a ani zkoušen tlakem 

minimálně po dobu 30 minut od ukončení doby chladnutí (SVPE), popsat svar – č. svaru, 

datum, čas a zkratka svářeče (SVPE), odstranit fixační zařízení (SVPE), provést vizuální 

kontrolu svaru – pokud svar nesplňuje předepsané parametry dle TPG 921 02, musí být 

vyříznut a nahrazen novým (SVPE+TSP), provést záznam (VMP/STV+TSP), napojit 

signalizační vodič – oba vodiče zbavit izolace, spojit je a zaizolovat, po zchladnutí 

provést proměření signalizačního vodiče, plánovaná kontrolní činnost TDI nebo TSP. 

 

f) Označování svarů 

Svary musí být identifikovány těmito údaji – číslo svaru, datum, čas a zkratka svářeče 

(SVPE). Po ukončení prací provede svářeč staničení realizovaného úseku trasy se 

zápisem do záznamu o pokládání potrubí a sváření (KD) či do stavebního deníku 

plynovodní přípojky (SDPP). 

g) Vizuální kontrola svaru za použití elektrotvarovek 

Klasifikace vad svarů se provádí dle TPG 921 02 a značením v souladu s ČSN EN 14728  

a ISO/TS 17845. Vizuální kontrola se provádí jako přímá místní kontrola ze vzdálenosti 
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menší než 600 mm při minimálním osvětlení 500 luxů. Vizuální kontrola svaru za použití 

elektrotvarovek se provádí po celém obvodu svaru, a pro hodnocení se bere v úvahu 

zejména zda:  - svařované díly jsou souosé (platí pro objímky, redukce, záslepky a T-

kusy), 

 - svařované díly jsou po celé svarové ploše přivařeny, 

         - svařované díly jsou správně připraveny, 

 - mezera mezi trubkou a elektrotvarovkou je stejná po celém obvodu přivařované  

  plochy elektrotvarovky, 

 - celá plocha elektrotvarovky, vybavená topnými dráty, je ve styku s přivařovaným 

  dílem, 

 - kontrolní elementy elektrotvarovky jsou změněny v souladu s deklarací výrobce  

  elektrotvarovky, 

 - upevnění elektrotvarovky (šrouby, pásy, klíny) jsou v souladu s návodem 

výrobce, 

 - označení hloubky zasunutí, 

 - popis svaru je v souladu s požadavky budoucího provozovatele. 

Záznam o provedení kontroly uvést v StaD/SDPP. V případě, že svar je podle TPG 921 

02 a ve vazbě na požadovaný stupeň kvality vyhodnocen jako nevyhovující, vypracuje 

pracovník vizuální kontroly Protokol o vizuální kontrole. 

 

4) Svařování na tupo 

 

a) Příprava svaru  

potrubí svařované na tupo dle TPG 921 01 lze použít jen tyčové materiály a od dn 63 

včetně a musí být shodné SDR, trubky a tvarovky musí být nejméně jednu hodinu před 

zahájením svařování uloženy tak, aby jejich povrch nebyl nerovnoměrně ohříván (např. 

v důsledku slunečního záření apod.) (SVPE), trubky musí být podloženy a vyrovnány 

(pomocí podložek, válečků) tak, aby v průběhu svařování  a chladnutí byly svařované 

díly souosé (SVPE), odstranit z trubky hrubé nečistoty – písek, prach, atd. (SVPE), první 

potrubí upnout do pevných čelistí svařovacího stroje, volný konec je umístěn na 

stavitelné rolně, čelo potrubí opatřit víčkem (SVPE), druhé potrubí upevnit do pohyblivé 

části stroje tak, aby bylo možno vsunout hoblík, čelo potrubí opatřit víčkem (SVPE), obě 

potrubí uchopit do čelistí a přitáhnout k sobě stáhnutím pohyblivé části svářecího stroje, 

následně zkontrolovat jejich souosost (SVPE), roztáhnout potrubí a pracovní prostor do 
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hlouby cca 10 cm zbavit nečistot (SVPE), nasunout hoblík (SVPE), spustit hoblík, 

přitáhnout zlehka čela potrubí a hoblovat cca 15 sekund– musí dojít k odstranění 

zoxidované vrstvy min. 2,0 mm (SVPE), provádět kontrolu špony, zda je odebírána 

rovnoměrně z obou čel potrubí (SVPE), vyjmout hoblík, přitáhnout čela potrubí a provést 

kontrolu přesazení nesmí přesáhnout 10% tloušťky stěny (SVPE), spára nesmí 

přesáhnout 

         Tab.č.10 Spáry svařování na tupo  

tloušťka stěny svařovaných dílů 

(mm) 

maximální šířka spáry 

(mm) 

 10 0,2 

 20 a  30 0,5 

 30 a  40 1,3 

 

provést kontrolu povrchu zrcadla – musí být bez zbytků taveniny, polymeru, bez vrypů a 

poškození (SVPE), provést dotykovým teploměrem kontrolu teploty zrcadla (teplotu 

změřit nejméně ve čtyřech bodech, v místě dotyku svařovaného dílu s pracovní plochou 

zrcadla nebo ohřívacího nástavce – rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou hodnotou 

nesmí být větší než 10C; teplota plochy zrcadla pro PE 80 je 210±5C až 220±5C a pro 

PE 100 je 220±10C (SVPE), určit pohybovou sílu/tlak, která uvede upínací čelisti do 

pohybu k sobě a tuto připočíst k nominálnímu svařovacímu tlaku – požadovaná svařovací 

síla/tlak (SVPE), provést kontrolu upnutí přitisknutím svařovaných dílů na sebe 

svařovací silou – nesmí dojít k posunu (SVPE), odmastit povrch (SVPE), po odpaření 

použitého odmašťovacího prostředku vsadit očištěné a ohřáté svařovací zrcadlo (SVPE). 

 

b) Svařování 

vložit svařovací zrcadlo mezi plochy (SVPE), fáze vyrovnání – přítlačnou sílu při 

vyrovnání udržovat konstantní tak dlouho, dokud se nevytvoří  na obou svařovacích 

dílech po celém obvodu rovnoměrný svarový nákružek (SVPE), fáze ohřevu na zrcadle – 

přítlačnou sílu snížit na nejmenší hodnotu, při níž nedochází ke zvětšování svarového 

nákružku, ale je zajištěn stálý kontakt svařovaných povrchů s pracovní plochou zrcadla; 

doba ohřevu se měří od okamžiku snížení přítlačné síly (SVPE), fáze přestavení – 

svařovací zrcadlo musí být uvolněno a vyjmuto, aniž dojde k poškození nebo znečištění 

povrchu svařovaných ploch; doba přestavení se měří od okamžiku oddálení svařovacího 

zrcadla od svařovaných ploch do okamžiku jejich opětovného dotyku (doba by měla být 
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co nejkratší) (SVPE), fáze spojení – přítlačnou sílu po dotyku svařovaných ploch 

zvyšovat bez přerušení, pozvolna  a plynule; doba do dosažení svařovacího tlaku se měří 

od okamžiku dotyku svařovaných ploch  do dosažení předepsané hodnoty přítlačné síly 

(SVPE), fáze svařování – velikost přítlačné síly musí být po celou dobu svařování 

udržována konstantní (obvyklé doby svařování se řídí dle v TPG 921 01 tab. 2) po 

uplynutí doby svařování snížit přítlak na nulu a svařované díly uvolnit a vyjmout 

z upínacích čelistí svařovacího zařízení (SVPE). fáze chlazení pod tlakem – nastává po 

dosažení svařovací síly/tlaku (SVPE), po ukončení stanovené doby pro chlazení zrušit 

svařovací sílu, vyjmout díly (SVPE). 

 

c) Dokončení 

dodržet předepsaný čas chladnutí (SVPE), žádný nově provedený svar nesmí být 

mechanicky namáhán a tedy ani zkoušen tlakem minimálně po dobu (tloušťka stěny  

25mm po dobu nejméně 1 hodiny, tloušťka stěny větší po dobu 2 hodin (SVPE), popsat 

svar – č. svaru, datum, čas a zkratka svářeče (SVPE), provést vizuální kontrolu svaru – 

pokud svár nesplňuje předepsané parametry dle TPG 921 02, musí být vyříznut a 

nahrazen novým (SVPE+TSP), provést záznam (VMP/STV+TSP), napojit signalizační 

vodič – oba vodiče zbavit izolace, spojit je a zaizolovat, po zchladnutí provést proměření 

signalizačního vodiče, plánovaná kontrolní činnost TDI nebo TSP. 

 

d) Označování svarů 

Svary musí být identifikovány těmito údaji – číslo svaru, datum, čas a zkratka svářeče 

(SVPE). Po ukončení prací provede svářeč staničení realizovaného úseku trasy se 

zápisem do záznamu o pokládání potrubí a sváření (KD) či do stavebního deníku 

plynovodní přípojky (SDPP). 

 

e) Vizuální kontrola svaru na tupo 

Klasifikace vad svarů se provádí dle TPG 921 02 a značením v souladu s ČSN EN 14728 

a ISO/TS 17845. Je-li nutno před provedením vizuální kontroly svar mechanicky upravit 

(odstranění svarových nákružků apod.), je vizuální kontrola provedena před touto 

úpravou. 

Vizuální kontrola svaru se provádí po celém obvodu svaru, a pro hodnocení se bere v 

úvahu zejména zda: 

 - díly svařovaného materiálu jsou stejné tloušťky, 
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 - svařované díly jsou bez přesahu, 

 - po délce svaru jsou patrné dva výronky, 

 - výronky jsou oblé, bez ostrých hran (u některých materiálů nemusí být splněno), 

 - celková šířka výronku je po celé délce svaru a na obou stranách stejná, 

 - celková šířka svaru na obou stranách svařovaných dílu je stejná, 

 - šířka jednotlivých výronku může být vzájemně rozdílná, ale po délce svaru 

 stejná, 

 - případné snížení mezi výronky je nad úrovní povrchu svařovaného materiálu, 

 - povrch výronku má stejnou barvu jako svařovaný materiál, matný bez lesku, 

 - na povrchu výronku nejsou patrné póry, vměstky ani jiné poškození. 

Záznam o provedení kontroly uvést v StaD/SDPP. V případě, že svar je podle TPG 921 

02 a ve vazbě na požadovaný stupeň kvality vyhodnocen jako nevyhovující, vypracuje 

pracovník vizuální kontroly Protokol o vizuální kontrole. 

 

f) Evidence svarů 

Evidence svarů je vedena ve stavebním deníku plynovodní přípojky (SDPP) nebo při 

výstavbě řadů v Záznamu o pokládání potrubí a sváření (KD), kde jsou vedeny záznamy: 

 - typ a výrobní číslo svařovacího zařízení,  

 - identifikace svářeče (jméno, značka, číslo osvědčení, datum a rozsah zkoušky), 

 - čísla jednotlivých svarů (údaje o svaru jsou součástí protokolu o svaru ze 

záznamu  paměti svařovacího zařízení), 

 - výrobce, datum výroby a šarže použitého trubního materiálu a jeho dimenze, 

 teplota okolí při svařování, 

 - výrobce a typ použitých elektrotvarovek. 

 

5) Obsyp, zásyp, pokládka výstražné fólie, konečná úprava povrchu 

 

a) obsyp stejným materiálem jako u podsypu min. do vzdálenosti 0,1 m na každou stranu 

od vnějšího povrchu potrubí a nad potrubí min. 0,2 m po zhutnění (SD), 

b) výstražná fólie – pokládat do zásypu ve výšce 0,3 – 0,4 m nad potrubím, přičemž šířka 

fólie musí přesahovat vnější povrch potrubí o min. 0,05 m (SD/MO), 

c) zásyp potrubí – provést po vrstvách 0,3 m, vždy po obou stranách trubky, které se 

hutní ručně nebo lehkými strojními dusadly rovnoměrně tak, aby se potrubí výškově 

nebo stranově neposunulo (SD), 
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d) uzavírací armatury včetně zemních souprav v zastavěných a k zastavění určených 

místech zasypávat pískem, nebo jemnozrnným materiálem s velikostí zrn do 16 mm až 

do výše podkladních betonových desek poklopů (SD), 

e) po dokončení zásypu a zhutnění výkopu provést kompletaci zemních armatur včetně 

podkladní desky, poklopů a odláždění a osadit orientační sloupky (SD), 

f) provést definitivní úpravy povrchů 

 

5.4. Svařování ocelového potrubí 

 

1) Kontrola před zahájením svařování  

Provádí svářeč samokontrolou: vhodnost a platnost osvědčení o zkouškách svářečů, 

vhodnost WPS, označení základního materiálu, označení přídavných materiálů, příprava 

svarového spoje, sestavení, upnutí, stehování. 

 

2) Svařování 

 

a) Úprava svarových ploch  

očištění návarových ploch provádět vždy před svařováním jak u továrně vyrobených 

úkosů,  

tak i svarových ploch upravených řezáním kyslíkem, konce trub musí být v délce 250 až 

300 mm zbaveny základního nátěru a nečistot, v oblasti svarů očistit přilehlé plochy 

minimálně 10 mm od sv. hran, úkosy pro svar na konci trubek jsou zhotoveny od 

výrobce, v případě nutnosti je možno úkosy provádět buď kyslíko-acetylenovým řezáním 

s dostatečným zabroušením úkosů bruskou, nebo třískovým obráběním, při úpravě 

svarové plochy řezáním kyslíkem musí být místo řezu u ocelí, které vyžadují předehřev, 

podle potřeby předehřáté, jako při svařování,  v případě sesazování svařovaných trub 

musí být spirálový, nebo podélný, svar na koncích zabroušen po úhlem 15 do plynulého 

přechodu na vnějším i vnitřním povrchu trubky, konec potrubí, ke kterému se přisazuje 

další trubka, musí být podložen, následuje sesazení a vystředění konců trubek za pomoci 

vnitřního nebo vnějšího centrátoru (přitom je potřeba dbát na přesazení podélných, 

případně spirálových švů minimálně o 100 mm, vymezení rovnoměrné spáry se dosáhne 

použitím vymezovacích měrek), přesazení konců trubek větších rozměrů se vyrovnávají 

doklepáním za studena (v případě, kdy nelze provést doklepání za studena, se vyrovnává 

přesazení za tepla pomocí kladiv bez ostrých hran  a kulové plochy, aby nedošlo 
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k poškození povrchů, ohřev se provádí neutrálním kyslíko-acetylénovým plamenem), 

před svařováním tupých spojů potrubí o různých tloušťkách stěny je nutno upravit 

plynulý přechod stěn potrubí podle ČSN 131075. 

 

b) Předehřev 

při svařování pro T≤ 5C je teplota předehřevu určena ve WPS, šířka ohřátého pásma je 

minimálně tři šířky svaru na obě strany od svaru nebo je celková šířka ohřevu minimálně 

100 mm, předehřev se provádí pomocí PB předehřívacích věnců umístěných z obou stran 

budoucího svarového spoje, předehřev musí být rovnoměrně po celém obvodu trubek, při 

poklesu je nutno svařování přerušit a svar dohřát do výše uvedených hodnot, měření 

teploty se provádí dotykovým teploměrem. 

 

c) Stehování potrubí 

stehování se provádí za stejných podmínek jako svařování kořenové vrstvy, tzn. stejný 

přídavný materiál a stejný teplený režim, při svařování příčných svarů potrubí bazickými 

elektrodami se volí způsob zdola nahoru, při svařování a stehování elektrickým 

obloukem se zemnící svorka umístí co nejblíže k místu svaru (přivařování zemnící 

svorky na potrubí je nepřípustné), počet stehů, jejich velikost a umístění musí být takové, 

aby nedošlo k nežádoucím deformacím, případně prasknutí stehů v průběhu svařování, 

nejdříve se provedou 3 základní stehy v rozmezí po 120° (podle dimenze potrubí a 

místních podmínek se pak následně provedou další stehy), při svařování svářeč stále 

kontroluje dodržení stykové mezery a odstraňuje postupně vymezovací podložky a 

demontáž středících přípravků. 

 

d) Svařování kořenové vrstvy 

při použití bazické elektrody – svařují dva svářeči postupem zdola nahoru, kořenová 

vrstva musí být provedena tak, aby bylo docíleno rovnoměrného provaření kořene 

s plynulým napojováním housenek, před napojováním v kořenové vrstvě je nutno 

vybrousit (brusný kotouč) jejich konce do plynulých přechodů, po dobu svařování 

kořenové vrstvy je přísně zakázáno s přivařenou trubkou manipulovat, kořenovou vrstvu 

očistit od strusky a přebrousit a prohlédnout, svary se musí provádět minimálně ve dvou 

vrstvách, jednovrstvé svary nejsou přípustné 
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e) Svařování výplňové a krycí vrstvy  

svařování každé výplňové a krycí vrstvy provádí dva svářeči postupem zdola nahoru 

bazickou elektrodou, je zakázáno zapalovat elektrický oblouk mimo svarový úkos, po 

dokončení každé vrstvy odstranit strusku rotačním kartáčem, v případě nerovnosti vrstvu 

přebrousit, veškeré rozpracované svary musí být provedeny v jednom tepelném režimu, 

tzn. bez přerušení svářečských prací (výjimku možno připustit pouze při nucené 

přestávce nebo při ukončení pracovní směny za předpokladu, že jsou zhotoveny alespoň 

2/3 průřezu svaru, před dokončením svaru se musí znovu provést předehřev), pokud 

teplota okolí poklesne pod +5°C, je nutno zabalit hotový svar do termoizolačních zábalů 

a nechat pozvolna chladnout. 

 

f) Svařování na montážních podpěrách 

montážní podpěry musí být min. 60 cm vysoké a svou konstrukcí musí odpovídat dané 

dimenzi potrubí, každá trubka musí být při svařování uložena minimálně ve dvou 

podpěrách umístěných max. do vzdálenosti 1 m od okrajů trubky. 

 

g) Svařování na podvalech nad výkopem 

svařování se provádí po zhotovení výkopu rýhy, jako podvaly se používají ploché 

trámky, nebo ocelové zploštělé trubky, které svojí délkou musí přesahovat přes oba 

okraje výkopu min. 50 cm, trubky na podvalech musí být zajištěny tak, aby při svařování 

nemohlo dojít k sesmeknutí a pohybu trubek, podvaly musí být dimenzovány dle 

velikosti potrubí. 

 

h) Svařování ve výkopu v montážních jámách 

svařování potrubí ve výkopu se provádí v případech, kdy je nutno plynovodem podejít 

inženýrské sítě křižující výkop (kabely, vodovodní přípojky apod.) a kdy není možno 

uložit potrubí do výkopu z vrchu, dodržet minimální rozměrové nároky na montážní 

jámy dle daných činností – standardy RWE – pro přerušení průtoku plynu, pro samotné 

práce, u menších dimenzí (do DN 150) a do délky 12 m lze po sestehování potrubí 

provádět svařování při pootáčení potrubí (pod místem svaru výkop vyhloubit tak, aby 

nedocházelo k znečišťování svarových ploch zeminou; je nutno zajistit, aby při otáčení 

potrubí nedošlo k poškození izolace); při každém pootočení musí být potrubí znovu 

zajištěno proti samovolnému posunutí. 
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3) Kontrola během svařování 

 

Provádí svářeč samokontrolou: základní svařovací parametry, teplota předehřevu a 

interpass, čištění a tvar housenek a vrstev svarového kovu, sled svařování, deformace. 

 

4) Kontrola po ukončení svařování 

Provádí pověřený pracovník: shoda s odpovídajícími kritérii přípustnosti, vizuální 

kontrola, kontrola tvaru, provedení a rozměrů. Případné chyby ve svarech musí být 

opravené přepracováním, včetně rozřezání a opětovného svaření celých spojů, případně 

použití nových kusů materiálu. 

 

5) Opravy vadných svarů 

 

Opravy svarů před provedením defektoskopické zkoušky objednatelem jsou nepřípustné. 

Za zmetkové svary se považují takové svary, kdy celková délka oprav přesáhne u svaru 

20% délky svaru. 

a) Vybroušení 

pokud hloubka vady nepřekročí 5% tloušťky stěny, max. 0,5 mm a nepřekročí 10% délky 

svaru, vybrousit do plynulého přechodu, opravy vnějších vad (póry, bubliny, struska, 

studený spoj) opravit vybroušením s potřebnou úpravou svarových ploch. 

 

b)Vybroušení a svaření 

povrchové vady hlubší než 5% tloušťky stěny nebo delší než 10% délky svaru vybrousit 

do plynulého přechodu a zavařit, opravované místo je nutno před svařováním předehřát, 

svařování/„dovařování“ se provádí dle stejného postupu svařování (WPS), který je 

schválen pro konkrétní svar, kontrolu provádí pověřený pracovník. 

 

c) Výřez svaru 

pokud více než 20% délky svaru vykazuje nepřípustné vady, které je povoleno opravit, 

při opakující se vadě u dvakrát opravovaného svaru na stejném místě je nutno provést 

výřez svaru, je-li opravená plocha širší než 1,5 násobek její původní šířky v daném místě, 

trhlina ve svaru přecházející do základního materiálu, nepřijatelné přesazení či  vady na 

konci šroubovicového či podélného svaru, nepřijatelné vady v základním materiálu 

(zdvojení) v blízkosti obvodového svaru. 
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6) Zakázané operace 

 

ohýbání spirálně svařovaných trub a trub s obvodovými svary, zapalování elektrického 

oblouku na základním materiálu potrubí, nahřívání a sklepávání případných deformací 

konců trubek při jejich sesazování před svařováním obvodových montážních svarů (platí 

hlavně pro trubky z ocelí termomechanicky zpracovaných), propalování, příp. 

probrušování potrubí a jeho následné zavařování při opravách obvodových svarů, 

vyřezávání vrchlíků na potrubí, jakékoliv operace, které by mohly způsobit vrypy, rýhy, 

boule či jiná mechanická poškození a deformace materiálu trub a svařeného potrubí. 

 

7) Evidence svarů 

 

Evidence svarů je vedena ve stavebním deníku plynovodní přípojky (SDPP) nebo při 

výstavbě řadů v záznamu o pokládání potrubí a sváření (KD), kde jsou vedeny záznamy: 

identifikace svářeče (jméno, značka), čísla jednotlivých svarů, číslo WPS, vizuální 

kontrola,   

 

8) Vizuální kontrola svarů 

 

U každého svaru na plynovodu se provádí vizuální kontrola svarů, kterou provádí 

pracovník s kvalifikací stanovenou v odborném stanovisku GAS 120/2014. Metodu nebo 

kombinaci metod pro vizuální kontrolu a další nedestruktivní zkoušení musí stanovit 

provozovatel plynovodu. 

Svar určený k vizuální kontrole v souladu s ČSN EN 12 732 je kontrolován ihned po 

svaření: 

v rozsahu 100% na vnějším povrchu provedených svarů a v šířce nejméně 50 mm na 

každou stranu svaru, v rozsahu 100% na opravách svaru, v rozsahu 100% na vnitřním 

povrchu svaru, pokud je svar z vnitřní strany bezpečně přístupný, z prohlížené oblasti 

musí být odstraněny nečistoty a rozstřik, kontrolovaný úsek musí být osvětlen denním 

světlem nebo umělým bílým světlem o intenzitě min. 540 luxů. maximální vzdálenost při 

prohlížení je 600 mm, pod úhlem ne menším než 30. 

Vizuální kontrola se zaměřuje na: nepřípustné převýšení svarů, hubené svary, povrchové 

zápaly v přechodech do základního materiálu, nepřípustné vzájemné přesazení podélných 
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svarů sousedních trubek, přesazení návarových hran z vnější strany a plynulosti jejich 

přechodů do svaru, vady v kořeni svaru, necelistvosti vystupující na povrch, 

chyby v napojení, doteky elektrodou v okolí svaru. 

Nepřípustné indikace jsou před dalšími předepsanými zkouškami musí být formou 

opravy odstraněny (oprava svaru v souladu s požadavky provozovatele). Záznam o 

provedení kontroly uvést ve StaD, v KD, příp. ve SDPP 

 

5.5. Tlaková zkouška potrubí 

 

 Zásady pro provedení tlakové zkoušky musí obsahovat projektová dokumentace, 

která určuje zejména délky zkoušených úseků, způsoby provedení zkoušek, druh 

zkušebního média, a to se zřetelem na bezpečnost okolí, výškové rozdíly trasy, technické, 

časové a povětrnostní podmínky. Před zahájením tlakové zkoušky je revizní technik 

povinen vypracovat technologický postup, který vychází z projektové dokumentace. Je 

nutno respektovat požadavky výrobce armatur. 

 

1) Příprava 

 

Na zkoušeném úseku smějí být prováděny pouze práce související s tlakovou zkouškou. 

Tlakovou zkoušku potrubí provést na smontovaném a zasypaném úseku, odkryté mohou 

být pouze konce úseků v délce přiměřené pro osazení prvků potřebných pro řádné 

vykonání zkoušky, případné odůvodněně nezasypané části musí být přiměřeně 

zabezpečeny. Nepovolané osoby nesmí během zvyšování tlaku vstupovat do blízkosti 

nezasypaného zkoušeného úseku. Zkoušený úsek musí být plynotěsně oddělen od 

ostatního potrubí, armatury nesmí být v uzavřené poloze. Armatury a jejich napojovací 

místa musí být před zahájením tlakování úseku potrubí přístupné pro kontrolu těsnosti. 

K zajištění prací nezbytných k provedení zkoušek musí být určen zástupce firmy – 

odpovědný pracovník dodavatele (OD). Technologický postup zkoušky musí být 

v souladu s odsouhlasenou PD a stavebním povolením – RT+OD, nebo TDI. 

Oznámit termín zahájení, rozsah a ukončení zkoušky investorovi, provozovateli (RT, 

OD). Před zahájením prací určit ochrannou zónu v prostoru všech pracovišť, tedy 

především na začátku a na konci každého úseku.  
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a) Plynovody z PE 

Měřicí přístroje musí mít platný doklad o kalibraci od akreditované zkušební laboratoře. 

Doklad nesmí být starší než 2 roky. Ke zkoušce použít deformační tlakoměry Ø 160 s 

třídou přesnosti 0,6 s měřícím rozsahem mezi 1,1  až 1,5 násobkem zkušebního tlaku. 

Žádný nově provedený svar na tupo nesmí být mechanicky namáhán a tedy ani tlakově 

zkoušen po dobu nejméně 1 hodiny při tloušťce stěny do 25 mm a po dobu nejméně 2 

hodin při tloušťce stěny potrubí nad 25 mm. Žádný nově provedený svar zhotovený 

svařováním elektrotvarovkami nesmí být mechanicky namáhán a tedy ani tlakově 

zkoušen minimálně po dobu 30 minut od ukončení doby chladnutí, kterou stanovuje 

výrobce elektrotvarovky.  

 

b) Plynovody z oceli 

Měřicí přístroje musí mít platný doklad o kalibraci od akreditované zkušební laboratoře. 

Doklad nesmí být starší než 2 roky. Ke zkoušce použít deformační tlakoměry Ø 160 s 

třídou přesnosti 0,6 s měřícím rozsahem odpovídajícím nejvýše 1,5 násobkem 

zkušebního tlaku pro plynovody A1, A2 s rozsahem 0 až 10 bar. Veškeré součásti 

zařízení (např. dýnka, plnící potrubí od tlakových čerpadel, měřící přístroje) zatížené 

zkušebním tlakem musí být odpovídajícím způsobem naddimenzována – bezpečnostní 

součinitel 1,1. 

 

2) Zkoušené potrubí podskupin A1 a A2 

 

a) Skupina plynovodů A – plynovody s tlakem do 4 barů včetně 

podskupina plynovodů A1 – nízkotlaké plynovody do 0,05 baru včetně (NTL) 

podskupina plynovodů A2 – středotlaké plynovody od 0,05 baru do 4 barů včetně (STL) 

Zkoušky musí být prováděny na ne zcela zasypaném potrubí. K zajištění prací 

nezbytných k provedení zkoušek musí být určen zástupce firmy – odpovědný pracovník 

dodavatele (OD). 

Technologický postup zkoušky musí být v souladu s odsouhlasenou PD a stavebním 

povolením – RT+OD, nebo TDI. Oznámit termín zahájení, rozsah a ukončení zkoušky 

investorovi, provozovateli (RT, OD). Tlaková zkouška se provede po posledním svaru 

nejméně po 1 hodině při tloušťce stěny do 25 mm a po  2 hodinách při tloušťce stěny nad 

25 mm. Před zahájením prací určit ochrannou zónu v prostoru všech pracovišť, tedy 

především na začátku  a na konci každého úseku.  
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b) Revizní technik je povinen 

vypočítat vzduchový objem zkoušeného úseku, stanovit odpovídající druh tlakoměru, 

stanovit délku zkoušky, určit druh zkušebního media, určit zkušební přetlak – tlaková 

zkouška se provádí tlakem zkušebního média 5,8 až 6,2 baru, 

určit odpovědnou osobu za natlakování, provést fyzickou prohlídku úseku a ověřit, zda 

jsou všechny vývody uzavřeny, na určeném místě provést propojení plynovodu 

s kompresorem (řídí RT, provádí MO), vydat pokyn k zahájení tlakování (řídí RT, 

provádí MO),  po dosažení zkušebního přetlaku provést kontrolu viditelných a 

dostupných míst zkoušeného úseku a funkčnosti uzávěrů popř. provést orientační 

zkoušku těsnosti svarů, rozebíratelných spojů a měřicího zařízení aplikací pěnotvorného 

roztoku (řídí RT, provádí MO) – v případě zjištěných netěsností ihned nedostatky 

odstranit (řídí RT/VMP, provádí MO), odpojit zkoušený úsek od zdroje tlaku (řídí RT, 

provádí MO), po vyrovnání teplot a ustálení tlaku v potrubí provést tlakovou zkoušku 

těsnosti (řídí RT, provádí MO), označit zkušební přetlak na stupnici tlakoměru a místo, 

kde je umístěn tlakoměr zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob (RT), 

v průběhu zkoušky registrovat stav na tlakoměru (RT), zaznamenat počáteční tlak, čas 

zahájení zkoušky, konečný tlak a čas ukončení zkoušky (RT), 

doba trvání tlakové zkoušky je pro každých i započatých 250 l objemu: 

- nejméně 30 min. při použití deformačního tlakoměru, 

- nejméně 5 min. při použití diferenčního tlakoměru, přičemž doba trvání tlakové 

zkoušky nesmí být kratší než 15 min. 

po provedené tlakové zkoušce postupně snižovat tlak v potrubí a vypustit zkušební 

médium (řídí RT, provádí MO),  

těsnost potrubí je vyhovující, pokud v průběhu tlakové zkoušky (RT): 

- nedošlo ke změně tlaku vlivem úniku zkušebního média (při hodnocení se přihlíží ke 

změnám teplot), 

- nebyly zjištěny netěsnosti nebo zjištěné netěsnosti přírubových spojů, závitových spojů 

nebo ucpávek armatur byly odstraněny, 

vypracovat zápis o provedené tlakové zkoušce. 

Pokud by mělo dojít k vypuštění za více než 24 hodin po ukončení tlakové zkoušky, musí 

se snížit tlak  v potrubí na hodnotu provozního tlaku MOP (VMP/MO). Při tlakové 

zkoušce potrubí vedeného nad zemí se ověřuje těsnost armatur a všech spojů, kromě 

svarových spojů, u kterých byla provedena nedestruktivní zkouška.  Odtlakování potrubí 

– jako médium je použit vzduch, proto nejsou z hygienického hlediska požadována žádná 
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mimořádná opatření. Pouze je nutno odtlakování provést pozvolna, aby nedošlo k 

případným deformacím potrubí popř. obtěžování okolí hlukem. 

 

3) Ukončení 

 

po provedené tlakové zkoušce postupně snižovat tlak v potrubí a vypustit zkušební 

médium (řídí RT, provádí MO),  pokud by mělo dojít k vypuštění za více než 24 hodin 

po ukončení tlakové zkoušky, musí se snížit tlak v potrubí na hodnotu provozního tlaku 

(VMP/MO), v době, kdy je v potrubí zvýšený tlak, musí být vyloučena jakákoliv 

manipulace nepovolanou osobou (VMP/MO). 

 

4) Platnost tlakové zkoušky 

 

platnost tlakové zkoušky je 6 měsíců, není-li do této doby plynovod (přípojka) uveden do 

provozu a/nebo do plynovodu (přípojky) není vpuštěn plyn, musí být zkouška 

opakována, opakovanou tlakovou zkoušku je možno provádět na již zcela zasypaném 

potrubí. Výjimečně se tlaková zkouška nemusí opakovat, jestliže bylo zkušební médium 

v plynovodu ponecháno do doby uvádění plynovodu do provozu a nedošlo-li ke změně 

výše provozního tlaku vlivem úniku zkušebního média. 

 

5.6. Konstrukční vrstva vozovky, chodníku a zeleného pásu 

 

 Stavba je rozčleněna do tří etap. Po každé z etap, ve které bude proveden výkop, 

pokládka plynovodu a přípojek, zásyp do úrovně pláně, tlaková zkouška potrubí a hutnící 

zkouška na úrovni pláně, dojde k obnově konstrukčních vrstev 

6. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 Podrobněji se tímto bodem zabývají jednotlivé kroky technologického postupu 

prací a kapitola A7 Kontrolní a zkušební plán 

6.1. Zemní práce 

6.1.1. Vstupní kontrola 

 

-Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace a stavebního deníku 
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-Kontrola vyznačení hranice staveniště, inženýrských sítí, odběrných míst vody a el.   

energie  

- Kontrola materiálu na zhotovení oplocení, místa pro skládky a staveništních buněk a 

skladů  

- Kontrola dokumentů pracovníků  

- Kontrola technického stavu strojů 

- Kontrola zajištění BOZP, PO a OŽP na staveništi 

- Kontrola dodržení technologických a pracovních postupů pro zemní práce 

6.1.2. Mezioperační kontrola 

  

-Kontrola zřízení zařízení staveniště  

-Kontrola vyznačení stávajících inženýrských sítí  

-Kontrola vytyčení rýh 

-Kontrola výkopu jámy  

-Kontrola odvodnění jámy  

-Kontrola stěn výkopu a jeho stabilizace   

-Kontrola výkopu rýh a jam 

6.1.3. Výstupní kontrola 

 

- Kontrola geometrie výkopových prací – jámy a rýhy 

- Kontrola úpravy dna výkopů, podsyp 

- Kontrola stabilizace pažení 

- Kontrola BOZP, PO a OŽP na staveništi 
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6.2. Svářečské práce – plast 

6.2.1. Vstupní kontrola 

 

- Kontrola popisu a rozměru, porovnání identity s atestem (technickou dokumentací), 

ověření materiálu a svařitelnosti vč. zápisu do SDPP u přípojek a do KD u plynovodů, 

povrch (čistota, kvalita povrchu), 

- Kontrola homogenity stěny v čelním průřezu, vnitřního povrchu a čistoty vnitřku, 

průchodnosti potrubí 

6.2.2. Mezioperační kontrola 

 

- Kontrola ovality potrubí 

- Kontrola souososti potrubí 

- Kontrola polohy elektrotvarovky vůči potrubí 

- Kontrola svařovacích dat na řídící jednotce 

- Kontrola výronků na svařovacích zónách elektrotvarovky 

6.2.3. Výstupní kontrola 

 

- Kontrola času chladnutí 

- Kontrola evidence a značení svarů 

- Kontrola svarů vizuálně 

- Kontrola signalizačního vodiče 

- Kontrola obsypu potrubí a hutnění 

6.3.   Svářečské práce – ocel 

6.3.1. Vstupní kontrola 

 

- Kontrola označení základního materiálu 

- Kontrola označení přídavných materiálů, příprava svarového spoje, sestavení, upnutí, 

stehování. 

6.3.2. Mezioperační kontrola 

 

- Kontrola základních svařovacích parametrů 
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- Kontrola teploty předehřevu a interpass 

- Kontrola čištění a tvar housenek a vrstev svarového kovu, sled svařování, deformace. 

6.3.3. Výstupní kontrola 

 

- Kontrola shody s odpovídajícími kritérii přípustnosti 

- Kontrola vizuální, tvaru, provedení a rozměrů. 

- Kontrola obsypu a hutnění 

- Kontrola evidence svarů 

7. REGISTR RIZIK A OPATŘENÍ 

 

Řeší samostatně přílohová část 

8. EKOLOGIE 

 

Během provádění prací je nutné minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Je 

nutné provést opatření ke snížení hluku, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro 

provádění hlučných prací. Též je nutné provést opatření ke snížení prašnosti. Používaná 

mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, vozidla budou pravidelně čištěna. Při 

vjezdu pracovních strojů na veřejnou komunikaci dbají dělníci na odstranění nánosů 

bahna z komunikace. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněné ploše, parkovací 

místa vozů by měla být opatřena vanami proti úniku a následnému vsakování oleje do 

povrchu. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na 

stavbě bude umístěn kontejner ke skladování komunálních opadů. Podzemní vody 

nebudou pracemi dotčeny. Vzniklé odpory musí být neprodleně odstraněny dle daných 

vyhlášek a nařízení: 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

Nakládání s odpady: 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 

Tabulka č.11 Zatřídění odpadu 

Název odpadu 

Katalogové 

číslo 

odpadu 

Zatřídění odpadu Likvidace odpadu 

Komunální 

odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad Vývoz na SO 

Zbytky betonu 

po betonáži 
17 01 01 Beton 

Vývoz na skládku 

stavební suti a 

zeminy 

Ochranné folie 

materiálů 
17 02 03 Plasty 

Vývoz na skládku 

plastů 

Zbytky 

znečištěnéh

o dřeva 

17 02 04 

Sklo, plasty a dřevo obsahující 

nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami 

znečištěné 

Odvoz do sběrného 

dvora 

Zbytky železa 17 04 05 Železo a ocel 
Odvoz do sběrny 

surovin 

 

Definice zkratek 

PD – projektová dokumentace 

STV – stavbyvedoucí 

TDI – technický dozor investora 

SD – stavební deník 

SDPP – stavební deník plynovodní přípojky 

VMP – vedoucí montážní pracovník 

MO – montážní pracovník 

NA – nákladní automobil 

BA – rypadlo, nakladač 

STR – strojník – obsluha stavebního stroje 

SD – stavební dělník 

SVPE   -      svářeč plastů 
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KD  -       záznam o pokládání potrubí 

WPS     -      specifikace postupu svařování 

 RT       -      revizní technik 
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Kapitola A6 

1. ODVOZ MATERIÁLU 

 

před zahájením ukládání vykopaného materiálu na mezideponii, bude vyhotoven rozbor 

zeminy a vyřešen poplatek za uložení a náležitá dokumentace. Při zpáteční cestě na 

staveniště budou mezideponie Černovice, Omice a betonárka Černovice využívány pro 

naložení potřebného materiálu. Dojde tak k efektivnímu využití navrženého stroje Tatra 

T815, která bude odvoz a dovoz potřebného materiálu zajišťovat, tuto organizaci má 

v kompetenci vedoucí pracovní čety zemních prací. Kritická místa na trase jsou 

vyznačeny a popsány v obr. č 25, dotknou se pouze dopravy materiálu pro hlavní řád 

kamionem Scania, ostatní stroje tyto místa nebudou omezovat. 

1.1. Vytěžený materiál 

1.1.1. Mezideponie pískovna Černovice 

Obr. č.20 Trasa Viniční – Pískovna Černovice 
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Do pískovny Černovice se bude vyvážet čistá zemina a skrývka, která projde rozborem. 

Předpokládané množství výkopku zemina třídy II. 79,76m
3
, zemina třídy III. 398,81 m

3 

a zemina třídy IV. 53,17 m
3
. Vytěžený výkopek bude odvážet Tatra T 815. Provozní 

doba 7-16 hod. Na zpáteční cestu dle potřeby bude dovážen písek nebo beton. Je nutné 

počítat s tím, že při nepříznivém počasí se mezideponie zavírá. V těchto případech bude 

sloužit mezideponie v Bystrci.  

1.1.2. Mezideponie Bystrc 

 

Obr. č.21 Trasa Viniční – Bystrc Palcary 

 

Mezideponi Bystrc bude sloužit pro uložení těchto vytěžených materiálů štěrkodrť 

81,08 m
3
, kamenivo zpevněné cementem SC 96,24 m

3
, obalované kamenivo ACP 16+ 

54,12 m
3
, asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ 24,06 m

3
 a litý asfalt MV 1,8 m

3
. Při 

uzavření mezideponie v Černovicích, bude tato skládka sloužit pro uložení vykopané 

zeminy. Jedná se o provizorní místo pro ukládání výkopku a to z důvodu krátké 

vzdálenosti od místa staveniště. Jako hlavní a recyklační úložiště slouží kamenolom 

Omice. Při nevyužití strojů Tatra T815 na stavbě, budou tyto stroje převážet výkopek do 

kamenolomu Omice. Pro znovu naložení výkopku na stavbě bude sloužit smykem 

řízený nakladač. 
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1.1.3. Kamenolom Omice 

 

Kamenolom bude využit jako konečné místo pro uložení výkopku z mezideponie 

Bystrc. Dále bude využit pro dovoz štěrkodrtě při zpáteční cestě pro tvorbu konstrukční 

vrstvy vozovky 

Obr. č.21 Trasa Viniční – Omice kamenolom 

 

 

1.2. Vzniklý staveništní odpad 

 

Za použití staveništního kontejneru a ručních pytlů bude vyvážen v průběhu stavby na 

místa určená k likvidaci. Zbytky plastů a potrubí na skládky plastů, zbytky dřeva do 

sběrného dvora. Případné trubky, které zůstanou v použitelném stavu, se budou 

skladovat na firemní skládce v Ivančicích a materiál bude následně použit pro účely jiné 

stavby 

2. DOVOZ MATERIÁLU 

 

2.1. Pískovna Černovice 

 

Vzdálenost 4,1 km, čas 9 min, viz obr.č 20. Dovoz písku-drobné těžené kamenivo fr. 

0/1mm pro podsyp a zásyp potrubí. Předpokládané množství 276,01 m
3
. Skrývka 

184,73 m
3
. Dovoz zajistí Tatra T 815.
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2.2. Betonárka Černovice 

 

Obr. č.22 Trasa Viniční – Betonárka Černovice 

 

Dovoz kameniva zpevněného cementem SC C3/4, předpokládané množství 96,24m
3
. 

Zajistí Tatra T 815. 

2.3. Kamenolom Omice 

 

Dovoz štěrkodrtě fr.0/32 81,08 m
3
. Mapa viz obr. č. 21 

 

2.4. TOI TOI Slatina 

 

Společnost TOI TOI Slatina bude využit pro dovoz mobilního oplocení v délce 700m, 

suché toalety a staveništních buněk. Vzdálenost od stavby 7,3 km, čas 11 min. Dovoz 

zajistí Tatra T 815 a nákladní automobil Man s hydraulickou rukou. 

 

 



107 

 

2.5. Agro Tuřany 

Společnost Agro Tuřany bude využit pro odběr materiálu humusová vrstva 4 m
3. 

Vzdálenost 9 km, čas 13 min. Zajistí Tatra T 815 

2.6. Hutira Brno Popůvky 

Plynárenské armatury a příslušenství, vzdálenost 6 km, čas 10 min. Zajistí dodávka 3,5t   

volkswagen 

2.7. Firemní skládka Ivančice 

Zábrany pro zajištění proti pádu osob do výkopu, pojízdné plechy a přechody ze 

skladiště zhotovitele v Ivančicích. Vzdálenost 35 km. Zajistí Tatra T 815. 

2.8. Obalovna Chrlice 

Při nákladu jednotlivých materiálu je potřeba znát tunáž, v obalovnách se materiál 

vydává na tuny. Dovoz: Asfaltový beton střednězrnný ACO 11+, kubatura 55,34 t. 

Obalované kamenivo ACP 16+, kubatura 54,12 t a litý asfalt MA8V 2,16 t. Asfaltovou 

směs nutno chránit před znečištěním a ochlazením zaplachtováním nákladu. Korba 

Tatry T815 musí být před nakládkou čistá a zbavená nečistot 

 

Obr. č.23 Trasa Viniční – obalovna Chrlice 
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2.9.  Jokva Brno 

 

Potrubí a armatury pro plynovod a přípojky. Dovoz potrubí pro hlavní řád zajistí 

kamion Scania, na cestě dojde k jedinému kritickému bodu (viz.obr.č 24). Zbylý 

materiál bude dle potřeb dovážen dodávkou Volkswagen nebo Tatrou T 815 

 

Obr. č 24 Kritické místa pro zajištění dopravy materiálu 

 

Bod č. 1 – Křižovatka Svatoplukova x Meluzínova 

Vyhovuje, ale bude zapotřebí zastavení provozu na dvouproudové komunikaci ulice 

Svatoplukova, pro vytočení kamionu 

 

Červený čtvereček – Křižovatka Viniční x Meluzínova 

Místo pro složení 12 m dlouhého potrubí 

 

Bod č. 2 – Křižovatka Meluzínova x Komprdova 

Vyhovuje, jedná se o klidové místo s nízkým provozem. Potřeba asistence navigátora 

pro vytočení v křižovatce 

 

Bod č. 3 – Křižovatka Komprdova x Rokytova  

Vyhovuje, jedná se o místo napojení na čtyř proudovou komunikaci. Je potřeba dbát 

zvýšené trpělivosti a pozornosti. 
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Obr. č 25 Trasa Viniční – Jokva Brno 
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Kapitola A7 

 

Použité zkratky: 

 

HSV - Hlavní stavbyvedoucí 

TDI - Technický dozor investora 

SV - Stavbyvedoucí 

MP - Montážní pracovník – svářeč plast, ocel 

PD - Projektová dokumentace 

SD - Stavební deník 

KD - Kladečský deník 

GE - Geodet 

DN - Jmenovitá světlost ocelového potrubí 

PB - Propan-butan 

TIČR - Technická inspekce České republiky 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN STAVBY REKO MS BRNO VINIČNÍ A 1 
D

R
U

H
 

P
R

Á
C
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F
Á

Z
E

  

Č
ÍS

L
O

 
ČINNOST POL. POPIS 

PŘEDMĚTEM 

KONTROLY 
PŘEDPIS ČETNOST VÝSTUP 

ODPOVĚDNÝ 

PRACOVNÍK 

DATUM, 

PODPIS 

Z
E

M
N

Í 
P

R
Á

C
E

 

V
S

T
U

P
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

1 Dokladová část 

1.1 Projektová dokumentace 

Kompletnost, soulad s 

podklady a tech. 

normami, oražení 

všech dokumentů PD 

autorizovanou osobou 

zákon 

183/2006 Sb. 

1x před 

předáním a 

převzetím stavby 

Zápis do SD HSV+TDI 

  

1.2 Přejímka staveniště 

Polohové a výškové 

vytyčení včetně 

vyznačení inž. sítí, 

nápojné body ZS, 

kontrola výkresů  

PD 

1x před 

zahájením 

stavebních prací 

Zápis do SD HSV + TDI   

1.3 Technologický postup 

Soulad s PD a všech 

tech. norem, postupy 

stavebních prací 

PD 

1x před 

zahájením 

stavebních prací 

a během stavby 

Zápis do SD HSV+SV   

1.4 
Kontrola BOZP, PO, OŽP 

na staveništi 

Dle stanovených 

výhlašek a zákonů 

Zákon 

262/2006 Sb., 

309/2006 Sb., 

NV 591/2006 

1x před 

zahájením 

stavebních prací 

a během stavby 

Zápis do SD HSV+TDI   

1.5 Vedení stavebního deníku 
Dle stanovených 

výhlašek a zákonů 

Vyhláška 

499/2006 Sb. 
Trvale 

Trvalé zápisy 

SD 
HSV+SV   

2 Staveniště 

2.1 Ohraničení a připravenost 
Kompletnost a soulad s 

PD ZS 

zákon 

183/2006 Sb., 

PD, NV 

591/2000 

1x před 

zahájením 

stavebních prací 

a během stavby 

Vizuální, 

Foto 
HSV+SV   

2.2 
Kontrola pracovních 

pomůcek a strojů 
Technologický přepis PD 

1x před 

zahájením 

stavebních prací 

a během stavby 

Zápis do SD HSV+SV   

2.3 Organizace dopravy 
Kompletnost a soulad s 

PD ZS 
PD 

1x před 

zahájením 

stavebních prací 

a během stavby 

Vizuální HSV+SV   
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN STAVBY REKO MS BRNO VINIČNÍ A 2 

D
R

U
H

 

P
R

Á
C

E
 

F
Á

Z
E

  

Č
ÍS

L
O

 

ČINNOST POL. POPIS 
PŘEDMĚTEM 

KONTROLY 
PŘEDPIS ČETNOST VÝSTUP 

ODPOVĚDNÝ 

PRACOVNÍK 

DATUM, 

PODPIS 

Z
E

M
N

Í 
P

R
Á

C
E

 

V
S

T
U

P
N

Í 

2 Staveniště 2.4 
Dokumentace 

pracovníků 

Zdravotní 

způsobilost,strojní 

průkazy,  pracovní 

smlouvy   

1x před 

zahájením prací 
Vizuální HSV+SV   

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

3 
Klimatické 

podmínky 
3.1 

Teplota a povětrnostní 

vlivy 
  

ČSN EN 

13670 
Denně 

Vizuální, 

měření + 

zápis do 

SD 

SV   

4 Výkopové práce 

4.1 
Vytyčení stavebních 

rýh a jam 
Soulad s PD PD 

před zahájením 

a v průběhu 

Vizuálně, 

měřením 
SV   

4.2 
Zaměření inženýrských 

sítí 
Soulad s PD  PD 

Před zahájením 

a v průběhu 

Vizuálně, 

měřením 
SV   

4.3 Provedení výkopu 
Dodržení geometrických 

rozměrů,Soulad s PD  
PD Průběžně 

Vizuálně, 

měřením 
SV+TDI   

4.4 
Geologický průzkum, 

výskyt podzemní vody 

Kontrola výskytu spodní 

vody pro případné 

odčerpáníSoulad s PD  

PD Průběžně 

Vizuálně, 

zápis do 

SD 

SV+GE   

4.5 

Zabezpečení výkopu 

proti pádu osob a 

předmětů, stabilizace 

hran výkopu 

Soulad s PD a dle 

platných zákonů a 

vyhlášek 

Zákon 

262/2006 Sb., 

309/2006 Sb., 

NV 591/2006 

Průběžně 

Vizuálně, 

zápis do 

SD 

SV+TDI   

4.6 
Vytěžený a přivážený 

materiál 
Soulad s PD 

Technické 

listy 

mezideponie / 

dodavatel 

Průběžně Vizuálně SV   

4.7 
Úprava dna výkopu a 

podsyp 

Kontrola čistoty a 

rovinnosti,Soulad s PD 
PD Průběžně 

Vizuálně, 

zápis do 

SD 

HSV+SV+TDI   

5 Zásypové práce 5.1 Zásypový materiál 
Kontrola kvality 

materiálu, Soulad s PD 

Technické 

listy dodavatel 
Průběžně Vizuálně SV   
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D
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ČINNOST POL. POPIS 
PŘEDMĚTEM 

KONTROLY 
PŘEDPIS ČETNOST VÝSTUP 

ODPOVĚDNÝ 

PRACOVNÍK 

DATUM, 

PODPIS 

Z
E

M
N

Í 
P

R
Á

C
E

 

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í 

5 Zásypové práce 

5.2 
Obsyp potrubí. Splnění 

podmínek správců sítí 

Kontrola kvality 

materiálu a provedení. 

0,4 m nad hranu potrubí 

výstražná folie, hutnění 

po 0,3 m, Soulad s PD, 

neporušenost sítí  

PD 

Průběžně, vždy 

v případě 

křížení nebo 

souběhu sítí 

Vizuálně, 

Foto 

SV. Zástupce 

spravce sítě 
  

5.3 

Hutnící zkouška v 

úrovni pláně 0,5 pod 

povrchem vozovky 

Kontrola podkladní 

vrstvy pro kční vrstvu 

vozovky, Únosnost min. 

50 Mpa, dle PD 

PD, ČN 72 

1006 

1x po provedení 

subdodavatelem 

Zápis do 

SD 
HSV+SV 

  

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

K
O

N
T

R
O

L
A

 

6 
Ukončení zemních 

prací 

6.1 
Kontrola geometrie 

přesnosti 

Kontrola stavebních rýh a 

jam 

ČSN 730210-

1, ČSN 

730420 PD 

Jednorázově 
Zápis do 

SD, Foto 
HSV+SV   

6.2 Technologický postup Kontola dle PD PD Jednorázově 
Zápis do 

SD 
HSV+SV   

6.3 
Kontrola čistoty ZS, 

BOZP, PO a OŽP 

Soulad s PD a dle 

platných zákonů a 

vyhlášek 

Zákon 

262/2006 Sb., 

309/2006 Sb., 

NV 591/2006 

Jednorázově 
Zápis do 

SD. Foto 
HSV+SV   

6.4 
Dokumentace k předání 

díla 

Kompletní předávací 

dokumentace 
  

Po dokončení 

díla 

Zápis do 

SD 
HSV+TDI   

S
V

Á
Ř

E
Č

S
K

É
 P

R
Á

C
E

 P
L

A
S

T
 

V
S

T
U

P
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

1 Příprava 

1.1 Materiál 

Neporušenost, úplnost 

kontrola dle atestů a 

technických listů 

Technické 

listy 

dodavatele 

Vždy při dodání Vizuelně SV   

1.2 
Dokumentace 

pracovníků 

Zdravotní způsobilost, 

strojní průkazy, pracovní 

smlouvy, odborné 

osvědčení TIČR 

TIČR- zákon 

500/2004 Sb. 

174/1968 Sb., 

Vyhláška 

21/1979 Sb., 

85/1978 Sb 

Jednorázově Vizuelně HSV+SV   

1.3 
Pracovní nářadí, 

pomůcky, zařízení 
Technologický přepis PD 

Před zahájením 

a v průběhu 

Zápis do 

SD 
HSV+SV+MP   
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ČINNOST POL. POPIS 
PŘEDMĚTEM 

KONTROLY 
PŘEDPIS ČETNOST VÝSTUP 

ODPOVĚDNÝ 

PRACOVNÍK 

DATUM, 

PODPIS 

S
V

A
Ř

O
V

A
C

Í 
P

R
Á

C
E

 P
L

A
S

T
 

  1 Příprava 1.4 
Vedení stavebního 

deníku 

Dle stanovených 

výhlašek a zákonů 

Vyhláška 

499/2006 Sb. 
Trvale 

Trvalé 

zápisy SD 
HSV+SV+MP   

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

2 
Klimatické 

podmínky 
2.1 

Teplota a povětrnostní 

vlivy 

Teplota nesmí klesnout 

pod 5 stupňů  celsia, v 

případě deště použit stan 

ČSN EN 

13670 

Před zahájením 

svařování 

Vizuální, 

měření + 

zápis do 

SD 

HSV+SV+MP   

3 Provedení montáže 

3.1 Ovalita potrubí 
Kontrola tvaru potrubí 

pro svařitelnost 

TPG 70201, 

702 03, 921 

02, 927, 04, 

ČSN EN 

14728, 12007 

Během 

svařování 

Vizuelně, 

měřením, 

zápis SD, 

KD 

MP   

3.2 
Očištění povrchu 

potrubí 

Kontrola povrchu, 

očištění, odmaštění, 

odstranění zoxidované 

vrstvy 0,2-0,3mm a 

vlhkosti 

TPG 70201, 

702 03, 921 

02, 927, 04, 

ČSN EN 

14728, 12008 

Během 

svařování 

Vizuelně, 

měřením, 

zápis SD, 

KD 

MP   

3.3 
Homogenita v čelním 

průřezu 

Kontrola pro spojení 

jednotlivých trubek 

TPG 70201, 

702 03, 921 

02, 927, 04, 

ČSN EN 

14728, 12009 

Během 

svařování 

Vizuelně, 

měřením, 

zápis SD, 

KD 

MP   

3.4 Elektrotvarovka 

Označení svaru, hloubka 

od kraje tvarovky 0,5 dn 

potrubí 

TPG 70201, 

702 03, 921 

02, 927, 04, 

ČSN EN 

14728, 12010 

Během 

svařování 

Vizuelně, 

měřením, 

zápis SD, 

KD 

MP   

3.5 
Svařování 

elektrotvarovkou 

Kontrola svařovací 

jednotky, kontrola 

výronků, zafixovat 

spojované místo svěrkou, 

dodržet souosost 

TPG 70201, 

702 03, 921 

02, 927, 04, 

ČSN EN 

14728, 12011 

Během 

svařování 

Vizuelně, 

měřením, 

zápis SD, 

KD 

MP   
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN STAVBY REKO MS BRNO VINIČNÍ A 5 
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ČINNOST POL. POPIS 
PŘEDMĚTEM 

KONTROLY 
PŘEDPIS ČETNOST VÝSTUP 

ODPOVĚDNÝ 

PRACOVNÍK 

DATUM, 

PODPIS 
S
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A
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O
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A
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Í 
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Í 

3 Provedení montáže 3.6 Svařování na tupo 

Potrubí nesmí být 

vystaveno 1hod před 

zahájením slunci, trubky 

vyrovnány a podloženy 

pro dodržení souososti, 

zhoblovat čela potrubí 

2mm. Teplota zrcadla 

min 220 stupňů celsia 

TPG 70201, 

702 03, 921 

02, 927, 04, 

ČSN EN 

14728, 12012 

Během 

svařování 

Vizuelně, 

měřením, 

zápis SD, 

KD 

MP   

V
Ý
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T

U
P
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Í 
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O

N
T
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O

L
A

 

4 Dokončení montáže 

4.1 Čas chladnutí 

Žádný svar nesmí být po 

dobu min 30 minut 

mechanicky namáhán 

TPG 70201, 

702 03, 921 

02, 927, 04 

Během 

svařování 

Vizuelně, 

měřením, 

zápis SD, 

KD 

MP+HSV+SV+TDI   

4.2 
Evidence a značení 

svarů 

Provedení zančení 

jednotlivých svarů na 

potrubí a KD 

TPG 70201, 

702 03, 921 

02, 927, 04,  

Během 

svařování 

Vizuelně, 

měřením, 

zápis SD, 

KD 

MP+HSV+SV+TDI   

4.3 
Svary, uložení, 

zaizolování potrubí 

V případšě nerovnosti 

provést výřez a nahradit 

novým svarem 

TPG 70201, 

702 03, 921 

02, 927, 04, 

ČSN EN 

14728, 12011 

Během 

svařování 

Vizuelně, 

měřením, 

zápis SD, 

KD 

MP+HSV+SV+TDI   

4.4 Signalizační vodič 
Proměření 

signalizačního vodiče 

TPG 70201, 

702 03, 921 

02, 927, 04, 

ČSN EN 

14728, 12012 

Během 

svařování 

Vizuelně, 

měřením, 

zápis SD, 

KD 

MP+HSV+SV+TDI   

4.5 Tlaková zkouška 

Kontrola těsnosti potrubí 

a kvalita provedené 

práce pro vpuštění 

media 

TPG 702 01, 

702 04, 925 

01 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
MP+HSV+SV+TDI   

4.6 Technologický postup Kontola dle PD PD Jednorázově 
Zápis do 

SD 
HSV+SV   

4.7 
Dokumentace k 

předání díla 

Kompletní předávací 

dokumentace 
  

Po dokončení 

díla 

Zápis do 

SD 
HSV+TDI   

. 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN STAVBY REKO MS BRNO VINIČNÍ A 6 
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ČINNOST POL. POPIS 
PŘEDMĚTEM 

KONTROLY 
PŘEDPIS ČETNOST VÝSTUP 

ODPOVĚDNÝ 

PRACOVNÍK 

DATUM, 

PODPIS 
S
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A
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O

V
A
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Í 
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R

Á
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E
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Í 
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T
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1 Příprava 

1.1 Materiál 

Neporušenost, úplnost 

kontrola dle atestů a 

technických listů 

Technické 

listy 

dodavatele 

Vždy při 

dodání 
Vizuelně SV   

1.2 
Dokumentace 

pracovníků 

Zdravotní způsobilost, 

strojní průkazy, pracovní 

smlouvy, odborné 

osvědčení TIČR 

TIČR- zákon 

500/2004 Sb. 

174/1968 Sb., 

Vyhláška 

21/1979 Sb., 

85/1978 Sb 

Jednorázově Vizuelně HSV+SV   

1.3 
Pracovní nářadí, 

pomůcky, zařízení 
Technologický přepis PD 

1x před 

zahájením 

stavebních 

prací a během 

stavby 

Zápis do SD HSV+SV+MP   

1.4 
Vedení stavebního 

deníku 

Dle stanovených 

výhlašek a zákonů 

Vyhláška 

499/2006 Sb. 
Trvale 

Trvalé 

zápisy SD 
HSV+SV+MP   

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

2 
Klimatické 

podmínky 
2.1 

Teplota a povětrnostní 

vlivy 

Teplota nesmí klesnout 

pod 5 stupňů  celsia, v 

případě deště použit stan 

ČSN EN 

13670 

Před zahájením 

svařování 

Vizuální, 

měření + 

zápis do SD 

HSV+SV+MP   

3 Provedení montáže 

3.1 
Základní svařovací 

parametry 

očištění konců 

navarových ploch v délce 

250-300 mm, zabroušení 

hran, svař. konce musí 

být podloženy 

ČSN 131075 
Před zahájením 

svařování 

Vizuelně, 

měřením 
MP   

3.2 Předehřev 
min.š. ohřevu 100mm od 

svaru, rovnoměrný 
ČSN 131075 

Před zahájením 

svařování 
Teploměrem MP   

3.3 Stehování 

počet stehů takový, aby 

nedošlo k deformaci, 3 

základ.na zač.po 120 

stup. 

ČSN 131075, 

TPG 702 04 a 

905 01 

Průběžně Vizuelně MP   

3.4 Svařování 

zákaz manipulace s 

trubkou, udržování 

teploty, průběžné čištění 

svarů od strusky, klesne- 

li teplota pod 5C 

použ.termoizolační zábal 

ČSN 131075, 

TPG 702 04 a 

905 01 

Průběžně 

Vizuelně, 

měřením 

teploměrem 

MP   
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ČINNOST POL. POPIS 
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3 Provedení montáže 3.5 
Případné přerušení 

prací 

Musí být hotové min 2/3 

svarů a před 

dokončením znovu 

předehřev 

ČSN 0506 Jednorázově Vizuelně MP, SV   

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

K
O

N
T

R
O

L
A

 

4 Dokončení montáže 

4.1 Svary 

Pokud hloubka vady 

nepřekročí 5% tl.stěny a 

10 % délky svaru, není 

třeba broušení do 

plynulého přechodu 

nebo výřezu, dále se 

kontrolují pory, bubliny, 

trhliny,tvar, doba 

chladnutí 

TPG 702 04 a 

905 01 
Jednorázově Vizuelně MP   

4.2 
Označení a evidence 

svaru 

Provedení značení 

jednotlivých svarů na 

potrubí a KD 

TPG 70201, 

702 03, 921 

02, 927, 04, 

ČSN EN 

14728, 12010 

Během 

svařování  

Zápis do 

SD 
MP+HSV+SV+TDI   

4.3 Tlaková zkouška 

Kontrola těsnosti potrubí 

a kvalita provedené 

práce pro vpuštění 

media 

TPG 702 01, 

702 04, 925 

01 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
MP+HSV+SV+TDI   

4.4 Technologický postup Kontola dle PD PD Jednorázově 
Zápis do 

SD 
HSV+SV   

4.5 
Dokumentace k 

předání díla 

Kompletní předávací 

dokumentace 
  

Po dokončení 

díla 

Zápis do 

SD 
HSV+TDI   
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1. ZEMNÍ PRÁCE 

1.1. Vstupní kontrola 

 1. Dokladová část 

Staveniště a projektovou dokumentaci předá stavebník zhotoviteli celé najednou, volné, 

přístupné a prosté nároků třetích osob (věcné břemeno vztažené k pozemku budoucího 

staveniště), a to se schválenou a ověřenou projektovou dokumentací dle zákona 

č.183/2006 sb.,v novelizaci dle zákona č.350/2012sb. Proběhne kontrola výškových a 

polohopisných bodů staveniště, technologický postup zda-li je v souladu s PD, kontrola 

BOZP, PO a OŽP a vše zapíše hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora do 

stavebního deníku.  

 2. Staveniště 

Kontrola ohraničení staveniště dle výkresů zařízení staveniště, označení informačních 

cedulí při křížení stavby s veřejně přístupnými komunikacemi s označením stavby, 

zákazu vstupu nepovolaným osobám, nebezpečí pádu osob, nebezpečí vzniku požáru, 

zákaz kouření, zákaz používání ohně, v případě otevřených a obnažených kabelů pod 

napětím, vzdálenost mezi značkami by neměla přesahovat 20m. Při vstupu na staveniště 

musí být osoby vybaveny ochrannými pracovními pomůckami - ochranná přilba 

v blízkosti pracovního stroje v dosahu břemene 2m, oděv, kotníková obuv. Dále 

proběhne kontrola všech pracovních strojů a pomůcek, jejich technický stav, řidičské 

průkazy strojníků, kontrola odborných osvědčení svářečů a zdravotní způsobilost všech 

pracovníků při pobytu na staveništi. Pracovníci budou dále podrobeni během stavby 

nehlášeným kontrolám testu na alkohol. Tyto vstupní prohlídky se uvedou do 

stavebního deníku. Proběhne seznámení pracovníků s plánem BOZP, organizací 

dopravy, kritickými body, které řeší kapitola A6 a s plánem časové organizace stavby 

včetně způsobu provedení 

1.2. Mezioperační kontrola 

 3. Klimatické podmínky 

Budou kontrolovány každý den a budou zapisovány do stavebního deníku. Stavba 

začíná 1.4.2016 a dokončena by měla být 4.8.2016 tudíž nehrozí, že by teploty klesli po 

bod mrazu. Při silném dešti budou práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. V případě 
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silného slunečního záření a vysokých teplot je povinností stavbyvedoucího, aby 

pracovníci měli zabezpečený pitní režim a potrubí bylo chráněno geotextílií. 

 4. Výkopové práce 

Stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety vyměří stavební rýhy a montážní šachty, 

upozorní na místa, kde dojde ke křížení s jinými inženýrskými sítěmi, které budou řádně 

zaznačeny správci sítí (stavbyvedoucí musí zajistit) a seznámí pracovníky s ochrannými 

pásmy inženýrských sítí (řeší podrobněji kapitola A1 bod.4.5). Během výkopových 

prací bude kontrolována čistota a rovinnost dna výkopu, dodržení rozměrů – zejména 

šířka a výška výkopů: u hlavního řádu š.1m v.1,3m a u přípojek š0,8m a v.1m. Největší 

důraz je kladen na rozměry montážních šachet dle výkresu. Výskyt spodní vody 

vyloučil geologický průzkum. Zabezpečení výkopu proti pádu je pomocí zábradlí 1,1m 

vysokého zaháknutých do sebe a ve spodní části opatřené zarážkou 0,15m nad zemí, 

případně svázané pásky o tl. 8mm. Vzdálenost zábrany od výkopu 1,5. Výkopek od 

hrany výkopu nejblíže 0,5 m. Stabilizace hran výkopu pomocí dřevěného pažení. Musí 

přesahovat 0,05m nad hranu výkopu a pracovníci budou do výkopu vstupovat po 

žebříku, který musí přesahovat hranu výkopu 0,3m. Přes výkop bude průchodnost  

zajištěna přechody s min. š. 0,9 m a opatřena na každé straně zábradlím 1,1 m vysokého 

se spodní zarážkou 0,15m nad zemí. Kontrola podsypu pro kladení potrubí 0,1m.  

 5. Zásypové práce 

Kontrola kvality materiálu dle technických listů. Obsyp potrubí pískem 0,2 m nad hranu 

potrubí. Sypaní ze shora směrem do výkopu za pomocí stroje postupně. Při shozu 

materiálu naráz z lopaty stroje hrozí poškození potrubí. Výstražná folie nad hranu 

potrubí 0,4m s přesahem šíře 0,05m na každou stranu potrubí. Před záhozem dotčených 

inženýrských sítí bude přizván správce sítí, po vydání souhlasu může dojít k záhozu. 

V případě křížení plynovodu s jinými inženýrskými sítěmi bude plynovod opratřen 

betonovými korýtky nebo bude zajištěno dle požadavku správce sítě. Další vrstva do 

úrovně pláně tvoří skrývka, která musí být hutněna minimálně po vrstvách tl. 0,3 m a 

pomocí vibrační desky s minimálním přejezdem hutnící plochy 7x. Vlastník komunikací 

provede na náklady investora hutnící zkoušku pomocí lehké dynamiky a statické 

zkoušky za pomocí plně naloženého nákladního automobilu. Únosnost v úrovni pláně 

musí být minimálně 50Mpa. 
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1.3. Výstupní kontrola 

 6. Ukončení zemních prací 

Kontrola dle technologického postupu, geometrie výkopu pro objednávku kubatur pro 

tvorbu komunikačních vrstev a vyhotovení příslušné dokumentace k předání díla. 

Kontrola BOZP, PO a OŽP 

2. SVÁŘEČSKÉ PRÁCE PLAST 

2.1. Vstupní kontrola 

 1. Příprava 

Kontrola tvarovek a potrubí dle technických listů - atest, šarže, datum výroby, 

neporušenost potrubí ( nesmí být větší než 10% tl. stěny potrubí). Kontrola skladování 

materiálu – na dřevěných prokladcích 0,1x0,1m a přikryté geotextílií nebo uskladněné 

v uzamykatelném skladu. Kontrola zdravotních způsobilostí, odborný osvědčení TIČR, 

pracovních pomůcek a malých strojů. Seznámení montážníků s technologickým 

předpisem a vše je uvedeno do stavebního deníku.    

2.2. Mezioperační kontrola 

 2. Klimatické podmínky 

Pracoviště musí být chráněno pře slunečním svitem situovaným ve stínu nebo 

zabezpečením umělého zastínění, v případě deště ochrana pracoviště montážním 

nehořlavým stanem. Stavba probíhá v jarních a letních měsíc, nehrozí ohrožení 

svařitelnosti vlivem nízkých teplot – bod mrazu, vlhkost, rosení. Za to je potřeba 

potrubí chránit proti slunečnímu svitu z důvodu zahřátí potrubí a následnou změnou 

tvaru. 

 3. Provedení montáže 

Kontrola povrchu potrubí ( čistota a kvalita), homogenita v čelním průřezu, vnitřní 

povrch a čistota, průchodnost, svařitelnost. Konce potrubí zbavit zoxidované vrstvy do 

hloubky 0,2-0,3m, ovality a případného zamaštění. Během svařování kontrola 

správného zaznačení pro zasunutí elektrotvarovky na potrubí. Toto označení by nemělo 

být větší než 0,5dn potrubí. Dále je potřeba dbát na souosost, vykazovaných údajů na 

elektrosvařovací řídící jednotce a případných výronků. Při svařování metodou na tupo 

kontrola svářecího zařízení (tzv. sáně), teplota zrcadla ( musí být bez zbytků taveniny, 

polymeru, bez vrypů a poškození) na několika místech pomocí dotykového teploměru, 
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rozdíl nesmí být větší než 10 stupňů celsia, samotná teplota je 220+-10 stupňů celsia. 

Korigování přítlačné síli svařovacího zařízení.  

 

2.3. Výstupní kontrola   

 4. Dokončení montáže 

Dodržení času chladnutí, kdy nesmí dojít k mechanickému namáhání svaru po dobu 30 

minut. Záznam svaru – číslo, datum, čas a zkratka svářeče. Vizuální kontrola – 

souosost, celá svařovací plocha musí být přivařena a stejného tvaru a tloušťky, pory a 

jiné poškození. Tlaková zkouška potrubí, kdy dojde k natlakování potrubí vzduchem na 

24 hodin a hodnota tlaku bude dosahovat 580-620 KPa. Po tuto dobu se bude 

kontrolovat hodnota tlaku pomocí tlakoměrů. a ověří se těsnost a pevnost potrubí a 

všech provedených svarů. Po úspěšné tlakové zkoušce může technický dozor investora 

vydat souhlas se vpuštěním media. Příprava dokumentace pro předání investorovi.   

3. SVÁŘEČSKÉ PRÁCE OCEL 

3.1. Vstupní kontrola 

 1. Příprava 

Kontrola tvarovek a potrubí dle technických listů - atest, šarže, datum výroby, 

neporušenost potrubí. Kontrola skladování materiálu – na dřevěných prokladcích 

0,1x0,1m a nebo uskladněné v uzamykatelném skladu. Kontrola zdravotních 

způsobilostí, odborný osvědčení TIČR, pracovních pomůcek a malých strojů. 

Seznámení montážníků s technologickým předpisem a vše je uvedeno do stavebního 

deníku. 

3.2. Mezioperační kontrola 

 2. Klimatické podmínky 

Pracoviště musí být chráněno pře slunečním svitem situovaným ve stínu nebo 

zabezpečením umělého zastínění, v případě deště ochrana pracoviště montážním 

nehořlavým stanem.  
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 3. Provedení montáže 

Nesmí dojít ke kombinaci plamenového a obloukového spoje. Spoj s tl. stěny nad 5mm 

a nad DN 150 obloukovým svařováním. Konce trub musí být v délce 250-300 mm 

zbaveny základního nátěru a nečistot. Kontrola teploty předehřevu, interpassu, tvar,  

vrstva a odchylky svaru. Šířka předehřátého svaru je minimální pásmo tří šířek svaru na 

obě strany od svaru nebo minimálně 0,1m. Předehřev musí být po celé ploše 

rovnoměrný. Na začátku svařování kontrola tří základních stehů po 120 stupních. 

Během svařování kontrola stykové mezery, v žádném případě nesmí dojít k manipulaci 

potrubí. Svary provádět minimálně ve dvou vrstvách. Pokud dojde k přerušení 

svařování, svar musí být hotov alespoň ze 2/3.  

3.3. Výstupní kontrola 

 4. Dokončení montáže 

Pokud hloubka vady překročí 5% tl. stěny, max. 0,5mm a nepřekročí 10% délky svaru, 

je zapotřebí vybrousit do plynulého přechodu. Kontrola porů, bublin, strusky. 

Povrchové vady hlubší než 5% tl. stěny a delší než 10% délky svaru je třeba vybrousit 

do plynulého přechodu a zavařit. Dále se provádí evidence , označování svaru a vizuální 

kontrola, která se zaměřuje na nepřípustné a hubené svary, povrchové zápaly 

v přechodech do základního materiálu, vady v kořeni svaru, chyby v napojení. Tlaková 

zkouška ověří těsnost a pevnost potrubí. Kontrola dokumentace pro přejímku díla. 
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Kapitola A9 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
     

      

  Stavba DIPLOMOVÁ PRÁCE - REKONSTRUKCE PLYNOVODU REKO MS BRNO VINIČNÍ A 

      OSNOVA A9 - ROZPOČET 
JMÉNO Bc. MAREK TOUŠKA 

ROK 2016/2017 

ŠKOLA VUT-FAST BRNO 

      ZHOTOVITEL HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o., Jana Vrby 1200/7, 664 91 Ivančice 

IČ 26217007 

      

      
      Kritérium MJ Hodnota Min. hranice Max. hranice Váha 

Cena CZK 9 397 041,48     100% 
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Kód Popis MJ 
Množst

ví 

Jednot
ková 
cena 

Cena celkem 

Saz
ba 
DP
H 

Cena celkem 
s DPH 

PNP_1_842
04496 Brno, Viniční A       7 766 150   9 397 041 

PS 01   STL plynovody       4 635 275   5 608 682 

HSV     Práce a dodávky HSV       2 759 182   3 338 611 

1       Zemní práce       1 615 640   1 954 925 

113107111       
 

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 
mm m2 36,000 81,20 2 923 

21
% 3 537 

113107131       
 

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 18,000 463,00 8 334 
21
% 10 084 

113107212       
 

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 
200 mm m2 

481,20
0 43,00 20 692 

21
% 25 037 

        
 

280*1+30*1+3,4*1,6+6*3,6*1,6+2*1,6*1,6+2,8*1,6*2+3,3*1,5             

113107232       
 

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 
mm, vč. Stroje a dopravy m2 

481,20
0 120,00 57 744 

21
% 69 870 

113107241       
 

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 
481,20

0 130,00 62 556 
21
% 75 693 

113107242       
 

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 
481,20

0 130,00 62 556 
21
% 75 693 

113151111       
 

Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 36,000 51,70 1 861 
21
% 2 252 

113201111       
 

Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 11,000 94,30 1 037 
21
% 1 255 

113201112         Vytrhání obrub silničních ležatých m 3,000 90,40 271 
21
% 328 

119001421         
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených 
kabelů m 8,000 215,00 1 720 

21
% 2 081 
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121101101         Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,536 61,80 95 
21
% 115 

      
 

  3,2*1,6*0*3             

132101202         
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 
m3 m3 5,181 120,00 622 

21
% 752 

132112202         
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2 m3 68,475 416,00 28 486 

21
% 34 468 

          
(280*1+30*1+3,4*1,6+6*3,6*1,6+2*1,6*1,6+2,8*1,6*2+3,3*1,
5)*0,85(hloubka cel.)*0,15(%podíl z celku)*1,2(nakypření)             

132201202         Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 25,907 197,00 5 104 
21
% 6 175 

132212202         
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 

342,37
3 729,00 249 590 

21
% 302 004 

          
(280*1+30*1+3,4*1,6+6*3,6*1,6+2*1,6*1,6+2,8*1,6*2+3,3*1,
5)*0,85(hloubka cel.)*0,75(%podíl z celku)*1,2(nakypření)             

132301202         Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 3,454 406,00 1 402 
21
% 1 697 

132312202         
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 m3 45,650 

1 
220,00 55 693 

21
% 67 389 

          
(280*1+30*1+3,4*1,6+6*3,6*1,6+2*1,6*1,6+2,8*1,6*2+3,3*1,
5)*0,85(hloubka cel.)*0,10(%podíl z celku)*1,2(nakypření)             

151101101         Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 
481,20

0 40,00 19 248 
21
% 23 290 

          280*1+30*1+3,4*1,6+6*3,6*1,6+2*1,6*1,6+2,8*1,6*2+3,3*1,5             

151101111         Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 
481,20

0 20,00 9 624 
21
% 11 645 

161101101         
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 
m m3 

172,71
3 80,10 13 834 

21
% 16 740 

162701105         
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 m3 

409,20
0 265,00 108 438 

21
% 131 210 
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          31,088+3,454+282,36+25,907+56,172+5,181             

171201211
R         

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 

859,56
0 195,00 167 614 

21
% 202 813 

          
Zemina II. 73,656*1,61t/m3+Zemina 
III.368,28*1,77t/m3+Zemina IV 49,104*1,83t/m3             

174101101         
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 

231,47
0 130,00 30 091 

21
% 36 410 

          skrývka+ŠD = 156,39 + 72,08             

583441690         štěrkodrť frakce 0-32 třída A, vč. dopravy t 
144,16

0 345,00 49 735 
21
% 60 180 

          
(280*1+30*1+3,4*1,6+6*3,6*1,6+2*1,6*1,6+2,8*1,6*2+3,3*1,
5)*0,15*2             

5834416R         skrývka suchý nesedavý materiál, vč. dopravy t 
281,50

0 275,00 77 413 
21
% 93 669 

          
(280*1+30*1+3,4*1,6+6*3,6*1,6+2*1,6*1,6+2,8*1,6*2+3,3*1,
5)*0,325*1,8             

175111101         
Obsypání potrubí ručně sypaninou-pískem bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 

126,70
6 368,50 46 691 

21
% 56 496 

          (písek + skrývka)* podíl práce = (252,63 + 156,39)*0,3              

175151101         
Obsypání potrubí strojně sypaninou-pískem bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 

286,31
4 280,00 80 168 

21
% 97 003 

          (písek + skrývka)* podíl práce = (252,63 + 156,39)*0,7              

583312890         písek kamenivo těžené drobné frakce 0-1mm, vč. dopravy t 
404,20

8 337,00 136 218 
21
% 164 824 

          
(280*1+30*1+3,4*1,6+6*3,6*1,6+2*1,6*1,6+2,8*1,6*2+3,3*1,
5)*0,525*1,6             

181301103         
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 m2 11,370 59,00 671 

21
% 812 

181411131         
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 11,370 12,00 136 

21
% 165 
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005724100         osivo směs travní parková kg 0,284 110,00 31 
21
% 38 

181951102         Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 11,370 10,00 114 
21
% 138 

184807111         Zřízení ochrany stromu bedněním m2 
235,20

0 320,00 75 264 
21
% 91 069 

          0,7*2*4*42             

184807112         Odstranění ochrany stromu bedněním m2 
235,20

0 70,00 16 464 
21
% 19 921 

DZ         Poplatek za dopravní značení kpl 1,000 
52 

200,00 52 200 
21
% 63 162 

povoleni         Poplatek za výkopová povolení (umístění zařízení staveniště) kpl 1,000 
16 

500,00 16 500 
21
% 19 965 

vytyceni         Vytýčení stáv. inž. sítí  kpl 1,000 
62 

000,00 62 000 
21
% 75 020 

zábor5         Poplatek za zábory pozemků  kpl 1,000 
70 

000,00 70 000 
21
% 84 700 

zkousky         Hutnící zkoušky kpl 1,000 
22 

500,00 22 500 
21
% 27 225 

2       Zakládání       137 720   168 000 

291211111         Mobilní mycí rampa kpl 1,000 350,00 137 720,00 
21
% 168 000 

          
 

            

          
     

 
 

5       Komunikace pozemní       673 127   814 483 

564851111         Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 
426,05

0 158,50 67 529 
21
% 81 710 

564931412         Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 
336,86

0 44,40 14 957 
21
% 18 097 
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565175111         
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
OKS) tl 100 mm š do 3 m m2 

481,20
0 445,00 214 134 

21
% 259 102 

          280*1+30*1+3,4*1,6+6*3,6*1,6+2*1,6*1,6+2,8*1,6*2+3,3*1,5             

567132115         
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (KSC I) tl 200 
mm m2 

481,20
0 337,50 162 405 

21
% 196 510 

          280*1+30*1+3,4*1,6+6*3,6*1,6+2*1,6*1,6+2,8*1,6*2+3,3*1,5             

577144111         
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 
3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 

481,20
0 326,00 156 871 

21
% 189 814 

          280*1+30*1+3,4*1,6+6*3,6*1,6+2*1,6*1,6+2,8*1,6*2+3,3*1,5             

578132113         
Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu m2 78,500 450,00 35 325 

21
% 42 743 

581121115         Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm m2 18,000 592,00 10 656 
21
% 12 894 

599141111         Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 
125,00

0 90,00 11 250 
21
% 13 613 

8       Trubní vedení       71 600   86 636 

891254R1         Provedení zkoušky průtočnosti vpusti před i po stavbě kpl 18,000 
3 

700,00 66 600 
21
% 80 586 

891254R2         
Provedení zkoušky ovladatelnosti armatur správců sítí před i po 
stavbě kpl 1,000 

5 
000,00 5 000 

21
% 6 050 

9       Ostatní konstrukce a práce-bourání       370 699   448 546 

460510204         
Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových 
žlabů typ  TK ABD m 12,000 371,00 4 452 

21
% 5 387 

460520042         Odkrytí a zakrytí žlabů betonových T 2 N (31x26/20x20 cm) m 12,000 44,90 539 
21
% 652 

916231113         
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 11,000 220,00 2 420 

21
% 2 928 

592174100         
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 
100x10x25 cm kus 12,650 120,00 1 518 

21
% 1 837 

919735113         Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 979,10 106,00 103 785 21 125 579 
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0 % 

99         Přesun hmot       257 986   312 163 

997006512           
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku 
do 1 km t 

885,94
7 124,00 109 857 

21
% 132 927 

997006519           
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 
km přes 1 km t 

7 
973,52

3 12,90 102 858 
21
% 124 459 

997221845
R           

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
(skládkovné) ACP 16+ 115,49 t + ACO 11+ 55,34 t t 

170,83
0 265,00 45 270 

21
% 54 777 

M     Práce a dodávky M       1 682 692   2 036 058 

21-M       Elektromontáže       14 980   18 126 

210800525         
Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 2,5 mm2 
uložených volně m 

330,00
0 16,00 5 280 

21
% 6 389 

3414130R         signalizační vodič CYY 1 x 2,5 mm m 
330,00

0 10,00 3 300 
21
% 3 993 

460490013         Krytí potrubí výstražnou fólií šířky 34 cm m 
320,00

0 12,00 3 840 
21
% 4 646 

16526112R         Výstražná fólie plyn m 
320,00

0 8,00 2 560 
21
% 3 098 

23-M       Montáže potrubí       1 667 712   2 017 932 

230023101         
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 219 mm tl 
6,3 mm kus 25,000 821,00 20 525 

21
% 24 835 

286102228
R         Přechodový kus ocel / PE - DN 200 / dn 225 (TEZAP 3)  kus 2,000 

3 
705,00 7 410 

21
% 8 966 

286102230
R         Ocelové dno klenuté DN 200, PN 16, dle ČSN EN 10253-1 kus 11,000 405,00 4 455 

21
% 5 391 

286102231
R         

Objímková poloviční přesuvka (SCHUCK) s navařeným dnem DN 
200 - TYP SMU - K, PN 16 kus 10,000 

8 
313,36 83 134 

21
% 100 592 

286102232
R         Objímková přesuvka (SCHUCK) DN 200 - TYP SMU, PN 16 kus 2,000 

6 
915,92 13 832 

21
% 16 737 
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230081037         Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 51 mm, tl 2,6 mm kus 31,000 133,50 4 139 
21
% 5 008 

230082100         Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 219 mm, tl 6,3 mm kus 49,000 222,00 10 878 
21
% 13 162 

23008210R         Demontáž potrubí plynovod dn 225 PE kus 2,000 200,00 400 
21
% 484 

23008212R         Zkrácení (řezání) stávající ochranné trubky dn 315 PE kus 1,000 350,00 350 
21
% 424 

230200006         Montáž plynovodních přípojek svářením DN 50 (2") m 46,000 396,00 18 216 
21
% 22 041 

286102213
R         Potrubí ocelové DN 50 - pr. 60,3 x 2,9 m 50,600 168,00 8 501 

21
% 10 286 

230200118
R         

Nasunutí potrubní sekce do plastové ochranné trubky dn 160, 
potrubí dn 90 m 9,500 

1 
145,00 10 878 

21
% 13 162 

286102217
R         Těsnící manžety dn 160 x 90 kus 2,000 680,00 1 360 

21
% 1 646 

230200122
R         

Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky dn 315, potrubí 
dn 225 m 97,500 

1 
213,00 118 268 

21
% 143 104 

286102216
R         Těsnící manžety dn 315 x 225  kus 64,000 

1 
350,00 86 400 

21
% 104 544 

230200312         
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití balonu v 
ocelovém potrubí DN do 200 mm kus 11,000 

20 
400,00 224 400 

21
% 271 524 

230200332         
Opětovné jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 
balonů v ocelovém potrubí DN do 200 mm kus 3,000 

17 
400,00 52 200 

21
% 63 162 

230200341         
Opětovné jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 
balonů v plastovém potrubí DN do 125 mm kus 1,000 

8 
000,00 8 000 

21
% 9 680 

230200343         
Opětovné jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 
balonů v plastovém potrubí DN do 300 mm kus 2,000 

21 
300,00 42 600 

21
% 51 546 

2302301R         
Stoplování ocelového potrubí DN 40 PN 16 vč. 2x stoplovací 
tvarovky kpl 1,000 

30 
000,00 30 000 

21
% 36 300 
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230200321         
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití balonu v 
plastovém potrubí DN do 125 mm kus 2,000 

9 
000,00 18 000 

21
% 21 780 

230200323         
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití balonu v 
plastovém potrubí DN do 300 mm kus 5,000 

24 
300,00 121 500 

21
% 147 015 

923 B60142         Výřez potrubí vrámci balónování DN 200 ks 11,000 
3 

600,00 39 600 
21
% 47 916 

286102233
R         

Balónovací hrdlo (G 2 1/2") pro přechodné uzavření ocelového 
potrubí DN 200, PN 16 vč. uzavírací zátky a krycího víka s 
těsněním kus 23,000 989,12 22 750 

21
% 27 527 

286102234
R         

Balónovací hrdlo (G 2 1/2") pro přechodné uzavření ocelového 
potrubí DN 40, PN 16 vč. uzavírací zátky a krycího víka s 
těsněním kus 1,000 968,93 969 

21
% 1 172 

286102237
R         

Balónovací tvarovka (hrdlo G 2" / 2 1/2") pro přechodné 
uzavření PE potrubí dn 110, PN 10 vč. uzavírací zátky kus 3,000 

1 
665,84 4 998 

21
% 6 047 

286102238
R         

Balónovací tvarovka (hrdlo G 2" / 2 1/2") pro přechodné 
uzavření PE potrubí dn 90, PN 10 vč. uzavírací zátky kus 3,000 

1 
466,08 4 398 

21
% 5 322 

286102236
R         

Balónovací tvarovka (hrdlo G 2" / 2 1/2") pro přechodné 
uzavření PE potrubí dn 225, PN 10 vč. uzavírací zátky kus 11,000 

2 
339,04 25 729 

21
% 31 133 

230201032         Montáž plynovodů D 219,3 mm, tl stěny 6,3 mm m 2,000 668,00 1 336 
21
% 1 617 

286102212
R         

Potrubí ocelové mat. L245N DN 200 - pr. 219,1 x 4,5 izol. 
třívrstvým extrudovaným PE dle DIN 30670 N-n m 2,100 

1 
258,00 2 642 

21
% 3 197 

2302010R         Napojení provizorního obtoku na stávající plynovod kpl 2,000 
6 

000,00 12 000 
21
% 14 520 

230205051         
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny  5,2 mm m 24,000 48,10 1 154 

21
% 1 397 

286102211
R         Potrubí dn 90 x 5,2 PE 100, SDR 17,6 m 25,200 71,88 1 811 

21
% 2 192 

286102219
R         Elektrospojka dn 90 PE 100, SDR 17,6 kus 7,000 215,76 1 510 

21
% 1 827 
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230205125         
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm m 9,500 99,60 946 

21
% 1 145 

286102214
R         

Ochranná trubka dn 160 x 9,1 mat. PE 100, SDR 17,6 vč. 
středících prvků m 9,975 212,98 2 124 

21
% 2 571 

230205142         
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm m 

270,00
0 151,00 40 770 

21
% 49 332 

286102210
R         Potrubí dn 225 x 12,8 PE 100, SDR 17,6 m 

283,50
0 421,52 119 501 

21
% 144 596 

286102218
R         Elektrospojka dn 225 PE 100, SDR 17,6 kus 35,000 856,08 29 963 

21
% 36 255 

230205156         
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 315 mm, tl. stěny 17,9 mm m 97,500 382,00 37 245 

21
% 45 066 

286102215
R         

Chránička dn 315 x 17,9 mat. PE 100, SDR 17,6 vč. středících 
prvků m 

102,37
5 

1 
135,87 116 285 

21
% 140 704 

230205251         
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 90 mm, tl.stěny 5,1 mm kus 4,000 246,00 984 

21
% 1 191 

286102220
R         Koleno dn 90 PE 100, SDR 17,6 - 45st. kus 2,000 244,18 488 

21
% 591 

286102221
R         

Šoupátko s PE konci, PE 100, PN 10, SDR 11 pro potrubí dn 90 
PE kus 1,000 

10 
831,00 10 831 

21
% 13 106 

286102222
R         Záslepka (víčko) dn 90 PE 100, SDR 17,6 kus 1,000 303,34 303 

21
% 367 

230205425         
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 225 mm, tl. stěny 8,6 mm kus 21,000 446,50 9 377 

21
% 11 346 

286102223
R         Koleno dn 225 PE 100, SDR 17,6 - 45st kus 4,000 

1 
550,34 6 201 

21
% 7 504 

286102224
R         Koleno dn 225 PE 100, SDR 17,6 - 30st kus 8,000 

2 
702,22 21 618 

21
% 26 157 

286102225
R         Koleno dn 225 PE 100, SDR 17,6 - 15st kus 1,000 

5 
300,00 5 300 

21
% 6 413 
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286102226
R         Navrtávací odbočka SATURN dn 225/90 PE 100, SDR 17,6 kus 1,000 

4 
650,00 4 650 

21
% 5 627 

286102227
R         

Šoupátko s PE konci, PE 100, PN 10, SDR 11 pro potrubí dn 225 
PE kus 2,000 

34 
238,00 68 476 

21
% 82 856 

286102229
R         Záslepka (víčko) pro potrubí dn 225 kus 5,000 

1 
146,66 5 733 

21
% 6 937 

230220001         Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 kus 3,000 350,00 1 050 
21
% 1 271 

4220113R         zemní teleskopická souprava pro šoupátko kus 3,000 
1 

108,33 3 325 
21
% 4 023 

1022038R         Klíče ovládací  sada 3,000 840,00 2 520 
21
% 3 049 

230220006         Montáž litinového poklopu kus 35,000 118,00 4 130 
21
% 4 997 

422PLK1         poklop litinový kus 35,000 358,00 12 530 
21
% 15 161 

230220031         Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 32,000 283,50 9 072 
21
% 10 977 

553999901         čichačka  kus 32,000 550,00 17 600 
21
% 21 296 

230220036         Montáž izolační desky kus 35,000 78,00 2 730 
21
% 3 303 

0123458R         Betonová podkladní deska 50x50x6 kus 35,000 159,00 5 565 
21
% 6 734 

0123457R         Odvoz demontovaného potrubí na skládku kpl 1,000 
16 

000,00 16 000 
21
% 19 360 

0123456R         Odstranění stávajícího odvodňovačů kpl 3,000 
2 

500,00 7 500 
21
% 9 075 

2302300R         Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa do DN 300 m 
342,00

0 70,00 23 940 
21
% 28 967 
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23008211R         Odplynění a inertizace potrubí do DN 200 m 
653,00

0 35,00 22 855 
21
% 27 655 

23012020R         Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 225 m 
342,00

0 57,50 19 665 
21
% 23 795 

23001R         Vyplnění potrubí popílkovocementovou směsí m3 16,713 
1 

400,00 23 398 
21
% 28 312 

230250002         Montáž kontrolní vývod napěťový zemní KVZ kus 3,000 
2 

715,00 8 145 
21
% 9 855 

3457139R         Kontrolní měřící vývod  kus 3,000 850,00 2 550 
21
% 3 086 

OST     Ostatní       193 400   234 014 

ORN       Ostatní rozpočtové náklady       193 400   234 014 

900001         

HZS nezměřitelné práce - propoje na stávající plynovody, 
úsekové propoje navržených plynovodů, odpojení stávajících 
plynovodů hod 

172,00
0 950,00 163 400 

21
% 197 714 

900004         HZS - revize kpl 1,000 
30 

000,00 30 000 
21
% 36 300 

                    

                      

                      

                      

                      

                      

PS 02   STL plynovodní přípojky       2 745 091   3 321 560 

HSV     Práce a dodávky HSV       1 470 417   1 779 205 

1       Zemní práce       579 815   701 576 

112101121         Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm kus 1,000 106,00 106 
21
% 128 

112201101         Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1,000 205,50 206 21 249 
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% 

113106123         Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 5,500 41,00 226 
21
% 273 

113107111         
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 
mm m2 1,800 64,40 116 

21
% 140 

113107130         Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 2,300 246,50 567 
21
% 686 

113107212         
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 
200 mm m2 

182,80
0 19,80 3 619 

21
% 4 380 

          1,5*0,8*24+5*0,8*26+1,5*0,8*50             

113107231         
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 
mm m2 2,000 112,00 224 

21
% 271 

113107232         
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 
mm m2 

132,80
0 120,00 15 936 

21
% 19 283 

          1,5*0,8*24+5*0,8*26             

113107241         Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 
132,80

0 23,40 3 108 
21
% 3 760 

          1,5*0,8*24+5*0,8*26             

113107242         Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 
182,80

0 34,10 6 233 
21
% 7 543 

          1,5*0,8*24+5*0,8*26+1,5*0,8*50             

113201111         Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 55,000 94,30 5 187 
21
% 6 276 

113201112         Vytrhání obrub silničních ležatých m 48,000 90,40 4 339 
21
% 5 250 

1132011R         Statické zajištění sloupu VO kpl 1,000 
2 

900,00 2 900 
21
% 3 509 

1132012R         Dočasná demontáž a znovumontáž stožáru VO kpl 1,000 
10 

000,00 10 000 
21
% 12 100 

119001421         Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených m 114,00 215,00 24 510 21 29 657 
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kabelů 0 % 

121101101         Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 9,600 61,80 593 
21
% 718 

          1,2*0,8*50*0,2             

132112202         
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2 m3 28,512 416,00 11 861 

21
% 14 352 

          ((8*0,8*26+4,5*0,8*24)*0,5+(1*0,8*50)*0,8)*0,15*1,2             

132212202         
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 

142,56
0 729,00 103 926 

21
% 125 751 

          ((8*0,8*26+4,5*0,8*24)*0,5+(1*0,8*50)*0,8)*0,75*1,2             

132312202         
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 m3 19,008 

1 
220,00 23 190 

21
% 28 060 

          ((8*0,8*26+4,5*0,8*24)*0,5+(1*0,8*50)*0,8)*0,1*1,2             

151101101         Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 

1 
228,80

0 40,00 49 152 
21
% 59 474 

          8*0,8*26+4,5*0,8*24             

151101111         Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 

1 
228,80

0 20,00 24 576 
21
% 29 737 

161101101         
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 
m m3 

190,00
8 80,10 15 220 

21
% 18 416 

          Zemina II.+Zemina III.+Zemina IV.             

162201405         
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D 
kmene do 300 mm kus 1,000 30,90 31 

21
% 37 

162201415         
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D 
kmene do 300 mm kus 1,000 402,50 403 

21
% 487 

162201421         Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 1,000 93,30 93 
21
% 113 

162701105         Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny m3 190,08 265,00 50 371 21 60 949 
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tř. 1 až 4 0 % 

171201211
R         

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 

333,02
0 195,00 64 939 

21
% 78 576 

          
zemina II. 28,512*1,61t/m3+zemina 
III.142,56*1,77t/m3+zemina IV. 19,008*1,83             

174101101         
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 

213,88
8 130,00 27 805 

21
% 33 645 

          Písek+skrývka+ŠD             

583441690         štěrkodrť frakce 0-32 třída A, vč. dopravy t 75,840 345,00 26 165 
21
% 31 659 

          (8*0,8*26+4,5*0,8*24)*0,15*2 t/m3             

5834416R         skrývka suchý nesedavý materiál, vč. dopravy t 91,008 275,00 25 027 
21
% 30 283 

          (8*0,8*26+4,5*0,8*24)*0,2*1,8             

175111101         
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 
3 m m3 26,540 368,50 9 780 

21
% 11 834 

          (8*0,8*26+4,5*0,8*24)*0,35*0,3-%podíl práce             

175151101         
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m m3 61,940 280,00 17 343 

21
% 20 985 

          (8*0,8*26+4,5*0,8*24)*0,35*0,7-%podíl práce             

583312890         kamenivo těžené drobné frakce 0-2, vč. dopravy t 
141,56

8 337,00 47 708 
21
% 57 727 

          (8*0,8*26+4,5*0,8*24)*0,35             

181301103         
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 m2 52,000 59,00 3 068 

21
% 3 712 

181411131         
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 52,000 12,00 624 

21
% 755 

005724100         osivo směs travní parková kg 1,300 110,00 143 
21
% 173 
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181951102         Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 52,000 10,00 520 
21
% 629 

3       Svislé a kompletní konstrukce       157 264   190 290 

317941121         
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE 
nebo L do č 12 t 0,075 

8 
290,00 622 

21
% 752 

130107400         ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=80 mm t 0,075 
17 

900,00 1 343 
21
% 1 624 

34912223R         
Demontáž stávajícího sklepního okna 60 x 43 cm a jeho 
zmenšení na rozměr 20 x 43 cm vč. zpětné osazení  kpl 1,000 

5 
000,00 5 000 

21
% 6 050 

34912222R         Demontáž stávajícího sklepního okna 53 x 51 cm kpl 1,000 500,00 500 
21
% 605 

34912215R         Demontáž stávajících plechových skříněk kpl 2,000 600,00 1 200 
21
% 1 452 

34912R1         
Úprava stávajícího oplocení - vystřižení otvoru v pletivu, 
vyřezání kpl 1,000 

2 
000,00 2 000 

21
% 2 420 

3491210R         Montáž prefabrikátů drobné architektury hmotnosti do 1,5 t kus 42,000 700,00 29 400 
21
% 35 574 

405652170
R         

Plechová skříň 55x55x23 cm, vč. držáku pro HUP, regulátor a 
plynoměr, vč. nátěru přední strany kus 7,000 

2 
800,00 19 600 

21
% 23 716 

405652160
R         

Plechová skříň 40x40x23 cm, vč. držáku pro HUP a regulátor vč. 
nátěru přední strany kus 4,000 

2 
700,00 10 800 

21
% 13 068 

405652130
R         

Plechová skříň 30x30x23 cm, vč. držáku pro HUP a regulátor vč. 
nátěru přední strany kus 26,000 

2 
600,00 67 600 

21
% 81 796 

405652100
R         

Plechová skříň 40x40x23 cm, vč. držáku pro HUP, tl. stěny 5 
mm, vč. nátěr přední strany kus 1,000 

4 
500,00 4 500 

21
% 5 445 

405652301
R         

Plastová skříň HUP S 300DC, vč. držáku HUP, regulátoru a 
plynoměru kus 1,000 

3 
700,00 3 700 

21
% 4 477 

405652302
R         Plastová skříň HUP S 22, vč. držáku HUP, regulátoru kus 1,000 

3 
100,00 3 100 

21
% 3 751 

405652120         Plechová skříň 40x20x23 cm, vč. držáku pro HUP, regulátor vč. kus 1,000 2 2 600 21 3 146 



143 

 

R nátěr přední strany 600,00 % 

405652902
R         

Skříň prefa 50x38x80 cm vč. držáků pro HUP, regulátoru,  
dvířka 40x40cm + založení kus 1,000 

5 
300,00 5 300 

21
% 6 413 

5       Komunikace pozemní       51 572   62 402 

564811111         Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 1,800 54,90 99 
21
% 120 

564851111         Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 
179,60

0 158,50 28 467 
21
% 34 445 

          (8*0,8*26+4,5*0,8*24)*0,15             

564931412         Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 
441,50

0 44,40 19 603 
21
% 23 719 

581114113         Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm m2 2,300 334,50 769 
21
% 931 

596211110         
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny 
A pl do 50 m2 m2 5,500 237,00 1 304 

21
% 1 577 

592452120         dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm m2 6,325 210,50 1 331 
21
% 1 611 

6       Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní       107 090   129 579 

620411122
R         Oprava stávajícího teracového povrchu m2 3,500 

1 
800,00 6 300 

21
% 7 623 

620411135         
Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo 
dvoubarevný  m2 20,000 114,50 2 290 

21
% 2 771 

620411132
R         

Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo 
dvoubarevný - ve stávajícím odstínu m2 1,000 200,00 200 

21
% 242 

6204111R         Fasádní keramický obklad ve stávajícím odstínu vč. nalepení m2 5,000 
2 

500,00 12 500 
21
% 15 125 

6204112R         
Fasádní keramické obkladové pásky ve stávajícím odstínu 
(Kabřinec) vč. nalepení m2 5,000 

2 
500,00 12 500 

21
% 15 125 

622325201         
Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v 
rozsahu do 10% m2 1,500 40,00 60 

21
% 73 
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622511111
R         

Mozaiková omítka ve stávajícím odstínu (Marmolit) vč. 
natažení m2 15,000 

1 
000,00 15 000 

21
% 18 150 

622511112
R         

Oprava stávajícího zatepleného povrchu vč. opravy stěrkové 
omítky m2 0,500 

2 
000,00 1 000 

21
% 1 210 

622511113
R         

Demontáž a znovumontáž sádrokartonového obkladu v zádveří 
objektu vč. části dřevěného regálu m2 5,000 

1 
500,00 7 500 

21
% 9 075 

622511114
R         

Demontáž a znovumontáž dřevěného obkladu a obložení v 
zádveří objektu m2 3,000 

1 
200,00 3 600 

21
% 4 356 

622511115
R         

Obnova stávajícího sanačního systému z nerezových desek v 
místě prostupu plynovodní přípojky v úzké součinnosti s fy HW 
PANTY spol. s r.o kpl 1,000 

10 
000,00 10 000 

21
% 12 100 

622511116
R         

Demontáž stávajícího travertinového obložení 130 x 150 cm, 
vyřezání otvoru 30 x30 cm a zpětné osazení  kpl 1,000 

2 
500,00 2 500 

21
% 3 025 

622511117
R         

Demontáž stávajícího plechového obložení 60 x 200 cm, 
vyřezání otvoru 30 x30 cm a zpětné osazení  kpl 1,000 

2 
200,00 2 200 

21
% 2 662 

622511118
R         

Demontáž stávajícího teracového obložení 80 x 110 cm, 
vyřezání otvoru 30 x30 cm a zpětné osazení  kpl 1,000 

3 
200,00 3 200 

21
% 3 872 

622611131
R         Zazdění nik po plynoměrech vč. zaomítání a úpravy omítky m3 0,400 

1 
600,00 640 

21
% 774 

622611132
R         Zazdění rýh vč. úpravy omítky m 92,000 300,00 27 600 

21
% 33 396 

9       Ostatní konstrukce a práce-bourání       574 676   695 358 

460510204         
Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových 
žlabů typ  TK ABD m 

171,00
0 371,00 63 441 

21
% 76 764 

460520042         Odkrytí a zakrytí žlabů betonových T 2 N (31x26/20x20 cm) m 
171,00

0 44,90 7 678 
21
% 9 290 

916231113         
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 1,000 220,00 220 

21
% 266 

592174100         
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 
100x10x25 cm kus 1,000 120,00 120 

21
% 145 
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919735113         Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 

1 
331,00

0 106,00 141 086 
21
% 170 714 

973031151         
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 
0,25 m2 m3 2,600 

2 
780,00 7 228 

21
% 8 746 

974031153         Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 46,000 90,60 4 168 
21
% 5 043 

974049153         Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm m 46,000 298,50 13 731 
21
% 16 615 

977151112         
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 
stavebních materiálů m 1,000 

2 
020,00 2 020 

21
% 2 444 

977151113         
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stavebních materiálů m 18,000 

2 
040,00 36 720 

21
% 44 431 

977151115         
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 
stavebních materiálů m 1,000 

2 
000,00 2 000 

21
% 2 420 

977151116         
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do 
stavebních materiálů m 1,500 

2 
190,00 3 285 

21
% 3 975 

977151118         
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stavebních materiálů m 1,000 

2 
590,00 2 590 

21
% 3 134 

99         Přesun hmot       290 390   351 371 

997006512           
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku 
do 1 km t 

388,11
8 124,00 48 127 

21
% 58 233 

997006519           
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 
km přes 1 km t 

3 
493,06

2 12,90 45 061 
21
% 54 523 

997221845
R           

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
(skládkovné) 132,8*2,3+182,8*2,4 t 

744,16
0 265,00 197 202 

21
% 238 615 

PSV     Práce a dodávky PSV       310 467   375 665 

711       Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům       3 595   4 350 

711132101         Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP m2 24,000 17,20 413 21 499 
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nebo tkaninou % 

628321340         pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) m2 27,600 70,00 1 932 
21
% 2 338 

711132101
R         

Pružný tmel proti pronikání vody k utěsnění mezikruží mezi 
ocelovou trubkou a ochrannou ocelovou trubkou kpl 1,000 

1 
250,00 1 250 

21
% 1 513 

713       Izolace tepelné       3 648   4 414 

713131121         
Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, 
dílců, desek m2 29,000 68,30 1 981 

21
% 2 397 

283758140         deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 1000 x 30 mm m2 33,350 50,00 1 668 
21
% 2 018 

723       Zdravotechnika - vnitřní plynovod       274 068   331 622 

723150304         
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním 
tvářené za tepla D 33,7x2,6 mm m 1,500 358,50 538 

21
% 651 

723150306         
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním 
tvářené za tepla D 48,3x3,2 mm m 87,000 392,50 34 148 

21
% 41 318 

723150306
1         

Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním 
tvářené za tepla D 42,4x2,9 mm m 75,000 395,00 29 625 

21
% 35 846 

723150312         
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním 
tvářené za tepla D 60,3x2,9 mm m 10,000 475,50 4 755 

21
% 5 754 

723150313         
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním 
tvářené za tepla D 76,1x3,6 mm m 10,000 581,00 5 810 

21
% 7 030 

723150314         
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním 
tvářené za tepla D 88,9x3,6 mm m 6,000 731,00 4 386 

21
% 5 307 

723150803         Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 80 m 
200,00

0 70,30 14 060 
21
% 17 013 

723160205         Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4 
sou
bor 9,000 

1 
735,00 15 615 

21
% 18 894 

723160335         Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4 
sou
bor 9,000 317,00 2 853 

21
% 3 452 

723160805         Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 5/4 pár 9,000 94,60 851 21 1 030 
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723160832         Demontáž rozpěrky k plynoměru G 5/4 kus 9,000 116,50 1 049 
21
% 1 269 

723239104         
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4 ostatní 
typ kus 51,000 104,00 5 304 

21
% 6 418 

551389500
R         Regulátor B40 kus 1,000 

5 
180,00 5 180 

21
% 6 268 

551389501
R         Regulátor B25 kus 3,000 

4 
280,00 12 840 

21
% 15 536 

551389502
R         Regulátor B10 kus 6,000 

2 
750,00 16 500 

21
% 19 965 

551389503
R         Regulátor B6 kus 41,000 

2 
160,00 88 560 

21
% 107 158 

551389504
R         

Zemní regulační modul - typ ME 4 se spodním vstupem dn 32 - 
výstup dn 32, rozměr prům. 400 mm, výška cca 700 mm, vč. 
strojního zařízení B25-E, vč. zemních prací, KARI sítě a PE fólie kpl 1,000 

30 
000,00 30 000 

21
% 36 300 

723260801         Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10 kus 9,000 127,50 1 148 
21
% 1 388 

723261912         Montáž plynoměrů PS-2, PS-6 kus 9,000 94,10 847 
21
% 1 025 

743       Elektromontáže - hrubá montáž       3 000   3 630 

743619242
R         

Vodivé pospojování ve skříňce HUP vč. propojení se stávající 
zemnící soustavou objektu ks 2,000 

1 
500,00 3 000 

21
% 3 630 

767       Konstrukce zámečnické       26 157   31 649 

767995111         Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 55,000 88,30 4 857 
21
% 5 876 

405621381
R         Konzola, třmen kus 50,000 300,00 15 000 

21
% 18 150 

405652401
R         

Plechová dvířka s rámečkem vč. držáku pro HUP a regulátoru, 
vnitřní rozměr niky 40 x 40 cm, vč. nátěru přední strany kus 1,000 

1 
250,00 1 250 

21
% 1 513 
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405652402
R         

Plechová dvířka s rámečkem vč. držáku pro HUP a regulátoru, 
vnitřní rozměr niky 30 x 40 cm, vč. nátěru přední strany kus 1,000 

1 
250,00 1 250 

21
% 1 513 

405652400
R         

Plechová dvířka s rámečkem vč. držáku pro HUP a regulátoru, 
vnitřní rozměr niky 30 x 30 cm, vč. nátěru přední strany kus 1,000 

1 
150,00 1 150 

21
% 1 392 

405652414
R         

Plechová dvířka s rámečkem vč. držáku pro HUP a regulátoru, 
vnitřní rozměr niky 30 x 50 cm, vč. nátěru přední strany kus 1,000 

1 
250,00 1 250 

21
% 1 513 

405652413
R         

Plechová dvířka s rámečkem vč. držáku pro HUP a regulátoru, 
vnitřní rozměr niky 55 x 51 cm, vč. nátěru přední strany kus 1,000 

1 
400,00 1 400 

21
% 1 694 

M     Práce a dodávky M       788 655   954 272 

21-M       Elektromontáže       19 700   23 837 

210800525         
Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 2,5 mm2 
uložených volně m 

450,00
0 16,00 7 200 

21
% 8 712 

3414130R         signalizační vodič CYY 1 x 2,5 mm m 
450,00

0 10,00 4 500 
21
% 5 445 

460490013         Krytí potrubí výstražnou fólií šířky 34 cm m 
400,00

0 12,00 4 800 
21
% 5 808 

16526112R         Výstražná fólie plyn m 
400,00

0 8,00 3 200 
21
% 3 872 

23-M       Montáže potrubí       768 955   930 435 

230021014         
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 25 mm tl 2,9 
mm kus 4,000 125,50 502 

21
% 607 

552613230
R         

Koleno DN 25 - 90°, 3D (R=0,026m), PN 16 (připojovací rozměr 
DN 33,7 * 2,6 mm) kus 2,000 15,00 30 

21
% 36 

552613231
R         Přechodový kus ocel / PE - DN 25/dn 32 (TEZAP 1) kus 2,000 287,00 574 

21
% 695 

230021020         
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 31,8 mm tl 2,6 
mm kus 1,000 132,50 133 

21
% 160 

552613232
R         Přechodový kus ocel / PE - DN 32/dn 40 (TEZAP 1) kus 1,000 290,00 290 

21
% 351 

230021037         Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 51 mm tl 2,6 kus 3,000 162,50 488 21 590 
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mm % 

552613270
R         

Koleno DN 50 - 90°, 3D (R=0,076m), PN 16 (připojovací rozměr 
DN 60,3 * 2,9 mm) kus 3,000 31,00 93 

21
% 113 

230040006         Montáž trubní díly závitové DN 25 kus 3,000 109,50 329 
21
% 397 

551389631
R         kulový kohout DN 25, PN 4 kus 3,000 379,00 1 137 

21
% 1 376 

230040007         Montáž trubní díly závitové DN 32 kus 50,000 127,00 6 350 
21
% 7 684 

551389641
R         kulový kohout DN 32, PN 4 kus 12,000 565,00 6 780 

21
% 8 204 

551389640
R         kulový kohout ISIFLO dn 32/DN25 PN 4, držák kus 38,000 504,00 19 152 

21
% 23 174 

230040008         Montáž trubní díly závitové DN 40 kus 6,000 148,00 888 
21
% 1 074 

551389650
R         kulový kohout DN 40, PN 4 kus 6,000 860,00 5 160 

21
% 6 244 

230050001         Montáž uložení přišroubováním DN do 25 mm kg 3,000 32,90 99 
21
% 119 

286PE3081         držák pro pro kul. kohout DN25 vč. obímky kus 3,000 264,00 792 
21
% 958 

230050002         Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 56,000 24,40 1 366 
21
% 1 653 

286PE3082         držák pro pro kul. kohout DN32 vč. obímky kus 50,000 267,00 13 350 
21
% 16 154 

286PE3083         držák pro pro kul. kohout DN40 vč. obímky kus 6,000 296,00 1 776 
21
% 2 149 

230081020         Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 31,8 mm, tl 2,6 mm kus 38,000 129,00 4 902 
21
% 5 931 

230081029         Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 44,5 mm, tl 2,6 mm kus 14,000 130,50 1 827 21 2 211 
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230081037         Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 51 mm, tl 2,6 mm kus 2,000 133,50 267 
21
% 323 

230081045         Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 70 mm, tl 3,2 mm kus 1,000 136,50 137 
21
% 165 

230082055         Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 82,5 mm, tl 3,6 mm kus 4,000 187,50 750 
21
% 908 

230081046
R         Demontáž stávajícíh zemních uzávěrů DN 25 - DN 80 kus 6,000 136,50 819 

21
% 991 

230081020
R         Demontáž potrubí dn 32 PE kus 1,000 129,00 129 

21
% 156 

230081029
R         Demontáž potrubí dn 40 PE kus 1,000 135,00 135 

21
% 163 

230081045
R         Demontáž potrubí dn 63 PE kus 1,000 140,00 140 

21
% 169 

23008211R         Odplynění a inertizace potrubí do DN 80 m 
545,50

0 25,00 13 638 
21
% 16 501 

23008294R         
Zaslepení volných konců potrubí přípojek dýnky vč. zaizolování 
a nátěru kus 

150,00
0 220,00 33 000 

21
% 39 930 

23012020R         Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 80 m 
637,50

0 40,60 25 883 
21
% 31 318 

230200003         Montáž plynovodních přípojek svářením DN 25 (1") m 6,000 327,00 1 962 
21
% 2 374 

552711050
R         

Potrubí ocelové materiál L245N DN 25 - pr. 33,7 x 2,6, izol. 
třívrstvým extrudovaným PE dle DIN 30670 N-n m 6,600 198,00 1 307 

21
% 1 581 

230200004         Montáž plynovodních přípojek svářením DN 32 (1 1/4") m 3,500 343,00 1 201 
21
% 1 453 

552711051
R         

Potrubí ocelové materiál L245N DN 32 - pr. 42,4 x 2,9, izol. 
třívrstvým extrudovaným PE dle DIN 30670 N-n m 3,850 248,00 955 

21
% 1 155 

230200005         Montáž plynovodních přípojek svářením DN 40 (1 1/2") m 5,500 366,50 2 016 21 2 439 
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552711052
R         

Potrubí ocelové materiál L245N DN 40 - pr. 48,3 x 2,9, izol. 
třívrstvým extrudovaným PE dle DIN 30670 N-n m 4,400 285,00 1 254 

21
% 1 517 

552711165
R         Ochranné ocel. potrubí DN 40, prům.48,3 x 2,9 mm m 1,650 140,00 231 

21
% 280 

230200006         Montáž plynovodních přípojek svářením DN 50 (2") m 80,000 396,00 31 680 
21
% 38 333 

552711053
R         

Potrubí ocelové materiál L245N DN DN 50 - pr. 60,3 x 2,9, izol. 
třívrstvým extrudovaným PE dle DIN 30670 N-n m 1,650 450,00 743 

21
% 898 

552711161
R         Ochranné ocel. potrubí s PE izolací DN 50 m 62,700 285,00 17 870 

21
% 21 622 

552711164
R         Ochranné ocel. potrubí DN 50, prům.60,3 x 2,9 mm m 22,000 168,00 3 696 

21
% 4 472 

552711167
R         chránička ocel DN 50, prům. 60,3 x 2,9 materiál L245N m 1,650 168,00 277 

21
% 335 

230200007         Montáž plynovodních přípojek svářením DN 65 (2 1/2") m 3,500 424,00 1 484 
21
% 1 796 

552711160
R         Ochranné ocel. potrubí s PE izolací DN 65 m 1,575 345,00 543 

21
% 657 

552711163
R         Ochranné ocel. potrubí DN 65, prům.76,1 x 2,6 mm m 2,100 189,00 397 

21
% 480 

230200008         Montáž plynovodních přípojek svářením DN 80 (3") m 1,000 450,50 451 
21
% 545 

552711162
R         Ochranné ocel. potrubí DN 80, prům.88,9 x 3,6 mm m 1,050 245,00 257 

21
% 311 

230200116
R         

Nasunutí potrubní sekce do chráničky do DN 110, nasouvané 
potrubí do DN 50  m 

206,00
0 

1 
017,00 209 502 

21
% 253 497 

552711230
R         

Těsnící manžety pro potrubí dn 32 na ochranné potrubí / 
chráničku dn 75 kus 86,000 235,00 20 210 

21
% 24 454 

552711231         Těsnící manžety pro potrubí dn 40 na ochranné potrubí / kus 18,000 260,00 4 680 21 5 663 
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R chráničku dn 90 % 

552711232
R         

Těsnící manžety pro potrubí dn 50 na ochranné potrubí / 
chráničku dn 110 kus 2,000 360,00 720 

21
% 871 

552711233
R         

Těsnící manžety pro potrubí DN 32 na ochranné potrubí / 
chráničku DN 50 kus 2,000 220,00 440 

21
% 532 

230201017         Montáž plynovodů D 114,3 mm, tl stěny 4,0 mm m 1,000 450,00 450 
21
% 545 

552711166
R         Ochranné ocel. potrubí DN 100, prům.114,3 x 3,6 mm m 1,050 315,00 331 

21
% 400 

230201325         
Montáž elektrotvarovky na PE potrubí D 225 mm, tl. stěny 7,8 
mm kus 52,000 446,50 23 218 

21
% 28 094 

286149930
R         Elektrotvarovkový T - kus navrtávací dn 225/50 PE100 kus 1,000 

1 
841,50 1 842 

21
% 2 228 

286149931
R         Elektrotvarovkový T - kus navrtávací dn 225/40 PE100 kus 9,000 

4 
650,00 41 850 

21
% 50 639 

286149932
R         Elektrotvarovkový T - kus navrtávací dn 225/32 PE100 kus 42,000 

1 
367,64 57 441 

21
% 69 503 

230205025         
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny  3,0 mm m 

331,00
0 25,70 8 507 

21
% 10 293 

286110062
R         Potrubí dn 32 x 3,0 PE 100, SDR 11 m 

364,10
0 14,64 5 330 

21
% 6 450 

286149935
R         Elektrospojka dn 32 PE100, SDR 11 kus 47,000 68,44 3 217 

21
% 3 892 

230205031         
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou, D 40 mm, tl. stěny  3,7 mm m 60,000 29,80 1 788 

21
% 2 163 

286110061
R         Potrubí dn 40 x 3,7 PE 100, SDR 11 m 66,000 22,63 1 494 

21
% 1 807 

286149934
R         Elektrospojka dn 40 PE100, SDR 11 kus 12,000 74,82 898 

21
% 1 086 

230205035         Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo m 10,000 34,20 342 21 414 
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elektrospojkou, D 50 mm, tl. stěny  4,6 mm % 

286110060
R         Potrubí dn 50 x 4,6 PE 100, SDR 11 m 11,000 33,28 366 

21
% 443 

286149933
R         Elektrospojka dn 50 PE100, SDR 11 kus 1,000 113,68 114 

21
% 138 

230205045         
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou, D 75 mm, tl. stěny  4,3 mm m 

174,00
0 39,60 6 890 

21
% 8 337 

286134670
R         chránička dn 75 x 4,3 mat. PE 100, SDR 17,6 vč. středících prvků m 

182,70
0 85,00 15 530 

21
% 18 791 

230205051         
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny  5,2 mm m 28,500 48,10 1 371 

21
% 1 659 

286134650
R         chránička dn 90 x 5,2 mat. PE 100, SDR 17,6 vč. středících prvků m 29,925 71,88 2 151 

21
% 2 603 

230205055         
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny  6,3 mm m 2,000 60,60 121 

21
% 147 

286134660
R         

chránička dn 110 x 6,3 mat. PE 100, SDR 17,6 vč. středících 
prvků m 2,100 102,05 214 

21
% 259 

230205225         
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 32 mm, tl.stěny 2,0 mm kus 73,000 138,00 10 074 

21
% 12 190 

286149938
R         Elektrokoleno dn 32 PE 100, SDR 11 - 90st kus 42,000 172,84 7 259 

21
% 8 784 

286149939
R         Elektrokoleno dn 32 PE 100, SDR 11 - 45st kus 30,000 250,00 7 500 

21
% 9 075 

286149942
R         Přechodový kus ocel / PE - DN 25/dn 32 (Isiflo) kus 1,000 172,00 172 

21
% 208 

286PE3011         podpůrná vsuvka č. 2.1.180 pro ISIFLO d32 kus 1,000 48,00 48 
21
% 58 

230205231         
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 40 mm, tl.stěny 3,6 mm kus 20,000 151,50 3 030 

21
% 3 666 

286149937         Elektrokoleno dn 40 PE 100, SDR 11 - 90st kus 5,000 205,90 1 030 21 1 246 
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R % 

286149940
R         Elektrokoleno dn 40 PE 100, SDR 11 - 45st kus 6,000 206,48 1 239 

21
% 1 499 

286149943
R         Přechodový kus ocel / PE - DN 32/dn 40 (Isiflo) kus 6,000 265,00 1 590 

21
% 1 924 

286PE3021         podpůrná vsuvka č. 2.1.180 pro ISIFLO d40 kus 6,000 49,00 294 
21
% 356 

552613234
R         Elektroredukce dn 40/32 PE 100 SDR 11 kus 3,000 129,34 388 

21
% 470 

230205235         
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 50 mm, tl.stěny 4,5 mm kus 2,000 171,00 342 

21
% 414 

286149936
R         Elektrokoleno dn 50 PE 100, SDR 11 - 90st kus 1,000 255,78 256 

21
% 309 

286149944
R         Přechodový kus ocel / PE - DN 40/dn 50 (Isiflo) kus 1,000 356,00 356 

21
% 431 

286PE3032         podpůrná vsuvka č. 2.1.180 pro ISIFLO d50 kus 1,000 107,00 107 
21
% 129 

230205241         
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 63 mm, tl.stěny 3,6 mm kus 1,000 207,50 208 

21
% 251 

552613233
R         Elektroredukce dn 63/40 PE 100 SDR 11 kus 1,000 201,26 201 

21
% 244 

230220006         Montáž litinového poklopu kus 54,000 118,00 6 372 
21
% 7 710 

422PLK1         poklop litinový kus 54,000 358,00 19 332 
21
% 23 392 

230220031         Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 54,000 283,50 15 309 
21
% 18 524 

553999901         čichačka  kus 54,000 350,00 18 900 
21
% 22 869 

230220036         Montáž izolační desky kus 54,000 78,00 4 212 21 5 097 
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0123458R         Betonová podkladní deska 50x50x6 kus 54,000 159,00 8 586 
21
% 10 389 

23001R         Vyplnění potrubí popílkovocementovou směsí m3 0,375 
1 

400,00 525 
21
% 635 

0123457R         Odvoz demontovaného potrubí na skládku kpl 1,000 
13 

500,00 13 500 
21
% 16 335 

2302300R         Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa do DN 80 m 
637,50

0 50,00 31 875 
21
% 38 569 

OST     Ostatní       175 552   212 418 

ORN       Ostatní rozpočtové náklady       175 552   212 418 

R04         
Oznámení o odstavení přípojky, zajištění přítomnosti majitele, 
uvedení do provozu, protokolární předání majiteli kpl 52,000 

1 
726,00 89 752 

21
% 108 600 

R900004         HZS revize hod 
156,00

0 550,00 85 800 
21
% 103 818 

                    

                      

                      

                      

                      

                      

VRN   VRN       385 784   466 799 

VRN     Vedlejší rozpočtové náklady       385 784   466 799 

VRN1       Průzkumné, geodetické a projektové práce       32 400   39 204 

012002000         Geodetické práce kpl 1,000 
32 

400,00 32 400 
21
% 39 204 

VRN3       Zařízení staveniště       187 240   187240 

030001000         Zařízení staveniště kpl 1,000 
187 24

0,00 187 240,00 
21
% 187 240 
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  Objekty 85 000+Inž.sítě 37 810+BOZP 7 430+Oplocení 49 000  

  
  

 
  

 VRN4       Inženýrská činnost       86 000   104 060 

045002000         Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 
86 

000,00 86 000 
21
% 104 060 

REKAPITULACE PO STAVEBNÍCH OBJEKTECH 
 

   
Kód Popis Cena celkem 

PS 01 STL plynovody 4 635 274,73 

PS 02 STL plynovodní přípojky 2 745 091,16 

VRN VRN 385 784,00 

    7 766 149,89 
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Kapitola A10 

1. ÚVOD KAPITOLY  

 

 Tato kapitola nám umožňuje náhled na srovnání řešení etapy III. podle Stavebně 

technologického projektu diplomové práce a návrhu projektové dokumentace provedení 

stavby v praxi. Projektová dokumentace řeší rozčlenění této etapy na tři úseky. 

Diplomová práce řeší etapu jako jeden celek. Níže je popsáno a rozpočítáno, jak tuto 

etapu bude řešit projektová dokumentace a k náhledu je výkres viz přílohová část 

,,Srovnání provedení III.etapy s praxí. 

2. POPIS ETAPY 

 

1) Ul. Viniční (úsek č.o.23-43+34-44) – STL plynovod dn 225 PE 

v návaznosti na stávající STL plynovod PE ukončený a dočasně uzavřený před 

objektem Viniční č.o 32 bude mezi objekty Viniční č.o. 23-43, (34-44) proveden nový 

STL plynovod dn 225 PE, který bude prozatímně ukončený před objektem Viniční č.o 

43 vedený v nové trase krajem vozovky při straně lichých čísel. Současně budou 

provedeny bez propojení jednotlivé plynovodní přípojky v tomto úseku  

2) Ul. Viniční č.o.32 – propojení STL plynovodů dn 225 PE a odpojení NTL plynovodu 

DN 200 č.o 43 

u objektu č.o 43 dojde k odpojení stávajícího NTL plynovodu DN 200, poté lze provést 

propojení stávajícího STL plynovodu dn 225 PE s nově položeným STL plynovodem 

dn 225 u objektu č.o 32, současně se přepojí jednotlivé přípojky v tomto úseku 

3) Ul. Viniční (úsek č.o 45-55 + č.o46-60) STL plynovod dn 225 PE 

v návaznosti na prozatímně ukončený STL plynovod dn 225 PE u objektu Viniční č.o 

43-popsáné viz bod 1 bude mezi objekty Viniční č.o 45-55, (46-60) proveden nový STL 

dn 225 PE, který bude prozatímně ukončený před objektem Viniční č.o. 55, současně 

budou bez propojení provedeny jednotlivé plynovodní přípojky v tomto úseku 

4) Ul. Viniční č.o. 43 – propojení STL plynovodů dn 225 PE a odpojení NTL plynovodu 

DN 200 č.o 55 

u objektu č.o 55 dojde k odpojení stávajícího NTL plynovodu DN 200, poté lze provést 

propojení stávajícího STL plynovodu dn 225 PE s nově položeným STL plynovodem 

dn 225 u objektu č.o 43, současně se přepojí jednotlivé přípojky v tomto úseku 
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5) Ul.Viniční (úsek č.o. 57-69 + 62-74) –STL plynovodu dn 225 PE 

v návaznosti na prozatímně ukončený STL plynovod dn 225 PE u objektu Viniční č.o 

55 viz bod 3, bude mezi objekty Viniční č.o 57-69, (62-74) proveden nový STL dn 225 

PE, který bude prozatímně ukončený v návaznosti na připravený STL dn 225 PE 

ukončený zemním uzávěrem před objektem č.o. 69. Plynovod vedený v trase lichých 

čísel. Současně budou provedeny bez propojení přípojky 

6) Ul. Viniční č.o 55 + č.o 69 – propojení STL plynovodů dn 225 PE a odpojení NTL 

plynovodu DN 200 č.o 69 

u objektu č.o 69 v křižovatce ul. Viniční x Balbínova dojde k odpojení stávajícího NTL 

plynovodu DN 200, poté lze provést propojení stávajícího STL plynovodu dn 225 PE 

s nově položeným STL plynovodem dn 225 u objektu č.o 55, současně se propojí na 

druhém konci v křižovatce s nově položeným plynovodem dn 225 PE v rámci II. etapy, 

který je opatřen uzávěrem a byl předpřipraven pro konečné propojení páteřní větve STL 

plynovodu dn 225 PE a současně se přepojí jednotlivé přípojky v tomto úseku. 

3. VÝPOČET KALKULACE PRO SROVNÁNÍ 

 

Ke zhotovení stavby dle projektové dokumentace oproti řešení DP je zapotřebí 

zhotovení více montážních šachet dle návrhu etapy (viz bod 1 a výkres). 

3.1. Zemní práce 

Šachty jsou umístěné dle výkresu v komunikaci. Jejich plošná míra je vypočtená níže, u 

jednotlivých vrstev vozovky bude přenásobována jednotlivou tloušťkou konstrukční 

vrstvy a vypočtená celková kubatura, náklady a čas práce. Stanovení ceny je pomocí 

jednotkové ceny, ve které jsou obsaženy náklady na stroje a  pracovníky a  jsou vyňaty 

z rozpočtu dle kapitoly A9. 

Výměra montážních šachet: 

3,6*1,6*3 + 2,9*1,6*2 + 1,8*1,5 + 2,2*1,6 = 32,78 m
2
    

3.1.1. Asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ 50mm 

 

Kubatura: 32,78*0,05 = 1,639 m
3 

Náklady: a) bourací práce 1,639*130 = 213,07 Kč 

  b) obnova vrstvy 1,639*326 = 534,31 Kč 

Celkem: 747,38 Kč 
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3.1.2. Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ 100mm  

 

Kubatura: 32,78*0,1 = 3,278 m
3 

Náklady: a) bourací práce 3,278*130 = 426,14 Kč 

  b) obnova vrstvy 3,278*445 = 1458,71 Kč 

  c) poplatek za uložení odpadu na skládce ACO 11 + ACP 16 

   1,639*2,4 + 3,278*2,3 = 11,473 tun * 265 = 3040,345 Kč 

Celkem: 4925,195 Kč 

3.1.3. Kamenivo zpevněné cementem SC C3/4 200 mm 

 

Kubatura: 32,78*0,2 = 6,556 m
3 

Náklady: a) bourací práce 6,556*43 = 281,91 Kč 

  b) obnova vrstvy 6,556*526,26 = 3450,16 Kč 

  c) poplatek za uložení odpadu na skládce 6,556*124 = 812,94 Kč 

Celkem: 4545,01 Kč 

3.1.4. Šterkodrť 150 mm 

 

Kubatura: 32,78*0,15 = 4,917 m
3
 * 2 = 9,834 tun 

Náklady: a) výkopové práce 4,917*17 = 83,59 Kč 

  b) obnova vrstvy 9,834*291,218 = 2863,65 Kč 

  c) poplatek za uložení odpadu na skládce 9,834*195 = 1917,63 Kč 

Celkem: 4864,87 Kč 

3.1.5. Původní zemina 850 mm 

 

1,2 faktor nakypření, % podíl z celkové kubatury zeminy stanovený na základě 

geologického průzkumu 

Kubatura: 32,78*0,85*1,2 = 33,43 m
3
 * zemina třídy II. 15% = 5,02 m

3 

     
         * zemina třídy III. 75% = 25,07 m

3 
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         * zemina třídy IV 10% = 3,343 m

3 

Náklady: a) výkopové práce zem.tř. II. 5,02*416 = 2088,32 Kč 

           zem.tř. III. 25,07*729 = 18276,03 Kč 

           zem.tř. IV. 3,343*1220 = 4078,46 Kč  

  b) obnova vrstvy 1) zásyp pískem 32,78*0,5*1,6*337 = 8837,49 Kč 

        2) skrývka 32,78*0,35*1,8*275 = 5679,135 Kč 

  c) poplatek za uložení zeminy na skládce 33,43*1,7*195 = 11082,05 Kč 

Celkem: 50041,48 Kč 

Celková cena za zemní práce 65 124 Kč 

 

3.2. Armatury pro zhotovení propojů/odpojů plynovodu 

 

Schéma montážních šachet Š3,Š4,Š7,Š9 viz výkresová část 

1) Ocelové balonovací hrdlo G 2 ½´´ DN 200 

  9 kusů*989,12 = 8902,08 Kč 

2) Objímková přesuvka (SCHUCK) DN 200 – TYP SMU PN 16 

  2 kusy*6915,92 = 13831,34 Kč 

3) Ocelové dno klenuté DN 200 PN 16  

 3 kusy*405 = 1215 Kč 

4) Balonovací tvarovka ( hrdlo G2´´ / 2 ½´´) potrubí dn 225 PN 10 

 7 kusů*2339,04 = 16373,28 Kč 

5) Elektrospojka dn 225 PE 100 

 2 kusy*856,08 = 1712,16 Kč 

 

Celková cena za armatury 42 033,86 Kč 
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3.3. Montážní práce  

 

1) Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití balonu v ocelovém potrubí DN do 

200mm 

 2x*20400 = 40800 Kč 

 

2) Opětovné jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v ocelového 

potrubí DN do 200mm 

 2x*17400 = 34800 Kč 

3) Výřez potrubí v rámci balonování DN 200 

 2x*3600 = 7200 Kč 

4) Napojení na provizorní průtok plynu s nově položeným plynovodem dn 225 

 2x6000 = 12000 Kč 

5) Montáž potrubí (spojení) elektrotvarovkou dn 225 

 6m*151 = 906 Kč 

6) Odplynění a inertizace potrubí do DN 200 

 6m*35 = 210 Kč 

7) Odvoz demontovaného potrubí na skládku 

 16000 Kč 

 

Celkem za montážní práce 111 916 Kč 

 

3.4. Celkový součet výpočtu kalkulace 

 

154 014,98 Kč 
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4. ZÁVĚR 

 

Výsledné porovnání projektové dokumentace s DP 

 

A) VARIANTA DP 

 

Výhody 

1) Levnější řešení 

2) Časová úspora nasazení pracovních strojů a pracovníků 

3) Snadnější organizace postupu prací  

 

Nevýhody 

1) Vyšší míra rizika nebezpečí během prováděných prací na propojení jednotlivých 

plynovodních přípojek u objektů č.o 34 – 74 a 25 – 69, protože NTL plynovod DN 200, 

na kterém budou stále jednotlivé objekty během etapizace napojeny, bude stále pod 

tlakem média a během propoje, bude postup prací umožněn pouze pomocí stláčedla a 

stlačení NTL plynovodní přípojky. Postup je možný a norma toto řešení dovoluje, avšak 

je potřeba zvážit míru rizika ohrožení, za kterou budou odpovědné osoby v případě ujmi 

na zdraví zodpovědní. 

 

B) VARIANTA PD 

 

Výhody  

1) Velmi nízká míra rizika nebezpečí, protože jednotlivé plynovodní přípojky, které 

budou přepojovány z NTL plynovodu na STL plynovod nebudou pod tlakem media. 

 

Nevýhody 

1) Dražší řešení 

2) Časově zdržení provedení práce 

3) Komplikovanější organizace výstavby 

 

Tyto varianty jsou předmětem diskuze mezi investorem a zhotovitelem 
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ZÁVĚR 

 

Vytvořením této práce se mi podařilo vymyslet a detailně vyřešit problematiku realizace 

hlavních stavebních objektů a to v rámci jednotlivých etapizací. Přínosem pro 

zpracování mi byla odborná praxe, uskutečněná v rámci studia oboru R. Úvodní částí 

práce je stavebně technická zpráva, která dostatečně přiblíží problematiku dané stavby.   

V další fázi jsem navrhl zařízení staveniště, vytvořil dopravní řád staveniště a  

zásobování stavby materiálem v situacích dopravních vztahů. Největší část práce jsem 

věnoval samotnému postupu prováděných prací, zejména zemních a montážních prací 

na plynovodu. Navrhl jsem optimální využití potřebných zdrojů, vhodnou mechanizaci 

a vytvořil jsem finanční a časový plán. Snažil jsem se o časovou a finanční optimalizaci. 

Výkresová dokumentace, kterou jsem zpracoval, jasně nastiňuje průběh operací na 

stavbě. V neposlední řadě je nutno poukázat na rozsáhlou přílohovou část, která určuje 

kvalitativní požadavky, zamýšlí se nadčasovým plánováním, bezpečností stavby a s tím 

spojenými riziky. Tato práce tedy udává celkové stavebně technologické poměry na 

stavbě a při použití v praxi by mohla plnohodnotně sloužit jako část předvýrobního 

projektu firmy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

Zákony a vyhlášky 

 

-Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích – Příloha č. 1 část I, II, III a Příloha č. 3 část I, 

II, III, V a VI 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 77/1965 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a 

registraci obsluh stavebních strojů 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhl. č. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů – kterou se určují vyhrazená 

plynová zařízení  a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
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- Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve 

znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

Technické normy 

 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN EN 12007-1 – Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 

do 16 barů včetně – Část 1: Všeobecné funkční požadavky 

ČSN EN 12007-2 – Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 

do 16 barů včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší 

provozní tlak do 10 barů včetně) 

ČSN EN 14728 – Vady svarových spojů termoplastů – Klasifikace 

ISO/TS 17845 – Systém pro označování vad 

Řada norem ČSN 05 06_ _ – Bezpečnost svařování 

ČSN EN 287-1 – Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli 

ČSN EN ISO 9606-1 – Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli (platí od 

31.10.2015) 

ČSN 13 1075 – Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování 

ČSN EN 1594 – Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 

bar – požadavky 

ČSN EN 1011 – Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů 

ČSN EN 12007-1 – Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 

do 16 barů včetně – Část 1: Všeobecné funkční požadavky 

ČSN EN 12536 – Svařovací materiály. Dráty pro plamenové svařování. 

ČSN EN 12732 – Zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční 

požadavky 

ČSN EN ISO 2560 – Svařovací materiály. Obalené elektrody pro ruční obloukové 

svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace 

ČSN EN ISO 6947 – Svařování – Pracovní polohy – Definice úhlů sklonu a otočení 
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ČSN EN ISO 9692-1 – Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu 

svarových spojů  

ČSN EN ISO 14731 – Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti 

ČSN EN ISO 15 609-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - 

Stanovení postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování 

ČSN 69 0012 – Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky 

ČSN EN 12327 – Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do 

provozu a odstavování  z provozu – Funkční požadavky 

ČSN EN 12007-1 – Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 

16 barů včetně Část 1: Všeobecné funkční požadavky; 

ČSN EN 12007-2 – Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 

16 barů včetně Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší 

provozní tlak do 10 barů včetně); 

ČSN EN 12007-3 – Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 

16 barů včetně Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel 

ČSN EN 12007-4 – Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 

16 barů včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce 

ČSN EN 12007-5 – Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším 

provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky 

ČSN EN 1594 – Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 

16 bar – Funkční požadavky 

 

Technická pravidla 

 

TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylénu 

TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším prov. tlakem do 100 barů vč. 

TPG 702 03 – Opravy plynovodů a přípojek z polyetylénu 

TPG 921 01 – Svařování plynovodů a přípojek z polyetylénu 

TPG 921 02 – Vizuální hodnocení svarových spojů plastů 

TPG 921 21 – Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo 

TPG 927 04 – Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné 

způsobilosti 
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TPG 905 01 – Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 

TPG 925 01 – Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství v prostředí s nebezpečím 

výbuchu 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

B1 Zařízení staveniště 

B2 Situační schéma umístění montážních šachet 

B3 Dopravní řešení 

B4 Uložení plynovodu v chodníku 

B5 Uložení plynovodu v zelené ploše 

B6 Uložení plynovodu v komunikaci 

B7 Uložení plynovodní přípojky v zelené ploše 

B8 Uložení plynovodní přípojky v komunikaci, vjezdu a chodníku 

B9 Křížení plynovodu s VN a NN 

B10 Křížení plynovodu se sdělovacími kabely, NN a VO 

B11 Srovnání provedení III. Etapy s navrženou alternativou 

B12 Časový plán výstavby 

B13 Harmonogram nasazení hlavních pracovních strojů 

B14 Harmonogram nasazení pracovníků 

B15 Harmonogram odpojů a propojů 

B16 Pracovní rizika 

 

 


