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ABSTRAKT 

Lidstvo si jiţ od svých prvopočátků vytváří podmínky pro zjednodušení  

a zkvalitnění svého způsobu ţivota. Z mého pohledu jednou z nejdůleţitějších oblastí, 

která se vyvíjí a postupuje stále kupředu je dopravní inţenýrství.  

S postupem času, vývoje inteligence člověka a poznáváním nových technologií 

těţby, zpracování a výroby se povrchy tehdejších přírodních cest, stezek začaly 

zkvalitňovat. Jak šel čas s vývojem „dopravního inţenýrství“ kupředu, prvotní přírodně 

vytvořené hliněné cesty se podle svého umístění, dopravní vytíţenosti, důleţitosti  

a vlivu tehdejších bohatých obyvatel této planety začaly přeměňovat na kamenné, ţulové, 

betonové aţ do dnešní podoby. V současné době se v dopravním inţenýrství pouţívá 

asfaltobetonový povrch komunikací.   

 

ANOTACE 

V této práci je uvedena technologie stavebních prací, výběru a práce strojů pro 

úpravu stávajícího terénu, zkoušek pouţitého materiálu a propočet nákladů pro výstavbu 

obsluţných komunikací k nově budované čerpací stanici pohonných hmot. 

 

Klíčová slova: 

Polohopis a výškopis, stroje, komunikace, kamenivo, zkoušky. 



 

ABSTRACT 

Humankind since its very beginning creates the conditions for the simplification  

and improves their way of life. From my perspective one of the most important areas that 

are still evolving and progressing forward is “traffic engineering”. 

Over time of development of human intelligence and cognition of new technologies 

of mining, processing and production of mineral resources, natural roads surfaces and 

footpaths began to improve. As time went on with the development of "traffic engineering" 

forward, previous nature created earthen road according to its location, traffic load, its 

importance  and then with the influence of rich residents on this planet began to transform 

into stone, granite, concrete roads until today. Currently bituminous concrete surface is 

applied in the transport engineering for main roads. 

 

SUMMARY 

In this paper are present the technology works, selection of tools and work for 

adjusting the current field tests of used materials and costing for the construction of service 

roads to the newly constructed fuel station. 

 

Keywords:  

Land and plane surveying, altimetry, machinery, communications, aggregates, tests. 
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1 ÚVOD BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je předloţit projekt výstavby obsluţných komunikací  

k čerpací stanici pohonných hmot, z hlediska technického návrhu, technologie stavebních 

prací, výběru a práce strojů pro úpravu stávajícího terénu, zkoušek pouţitého materiálu  

a propočtů nákladů uvaţované stavby. 

Pro investiční záměr byla vybrána lokalita v bezprostřední blízkosti státní hranice 

s Německou republikou v Ústeckém kraji, na severním okraji obce Petrovice u Chabařovic 

(obrázek 1).  

Zájmové území stavby je umístěno na rozhraní pásem ochrany přírody. Západním 

směrem od stávající silnice leţí „Přírodní park Východní Krušné hory“, východním  

směrem Chráněná krajinná oblast Labské pískovce a současně i Chráněná oblast přirozené 

akumulace vod – Severočeská křída.  

 

Obrázek 1: Orientační umístění stavby v mapě ČR (http://www.mapy.cz) 
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Nově budovaná čerpací stanice pohonných hmot bude dopravně napojena na stávající 

silnici II/248, která donedávna plnila funkci hlavní silniční tepny z Ústí nad Labem 

k hraničnímu přechodu s Německem.  

Výběr místa pro výstavbu čerpací stanice provedl investor, na základě dlouhodobých 

obchodních a provozních zkušeností v daném místě. Areál čerpací stanice (obrázek 2)  

je provozně a dispozičně uspořádán tak, aby příjezd automobilů k výdejnímu místu pohonných 

hmot byl přehledný, bezpečný a uţivatel nebyl vystaven nepřízni počasí. Před pozicí výdejních 

obousměrných stojanů je dostatečný manipulační a vyčkávací prostor. Uvaţovaný záměr 

počítá i s vybudováním vnitřních i vnějších prostorů pro odpočinek a relaxaci zákazníků. 

 

Obrázek 2: Vzorový objekt čerpací stanice (http://www.architekti-mise.cz)   
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2 GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PŘEDMĚTNÉ LOKALITY 

Cílem průzkumných prací bylo ověření základových poměrů, reţimu podzemních 

vod, stanovení těţitelnosti zemin a hornin, geotechnických doporučení pro zaloţení stavby. 

2.1  Charakteristika území 

Území lze charakterizovat z několika pohledů, ať jiţ z geografického vymezení, 

geomorfologického hlediska či klimatických a hydrogeologických poměrů. Tyto pohledy 

jsou popsány v následujících odstavcích. 

2.1.1 Geografické vymezení území 

Zájmové území plánované čerpací stanice pohonných hmot a k ní přilehlé obsluţné 

komunikace je umístěno na severním okraji obce Petrovice, těsně před hraničním 

přechodem Petrovice – Bahratal na pozemkové parcele číslo 2808/1 a 2086/9 

v katastrálním území Petrovice u Chabařovic. Zájmová lokalita leţí v nadmořské výšce  

cca 456 – 451m nad mořem. 

2.1.2 Geomorfologické, klimatické a hydrologické poměry 

 Oblast „Krušné hory“ je tvořena plošinami zdviţenými do horské polohy 

s vysokými okrajovými svahy. Klimaticky spadá do oblasti s krátkým létem, dlouhým 

přechodovým obdobím a dlouho trvající sněhovou pokrývkou. Roční úhrn sráţek dosahuje 

téměř 900mm, počet dní se sněhovou pokrývkou se pohybuje mezi 45 – 60. Průměrná 

roční teplota činí cca 5,5°C. Sledované území je odvodňováno Petrovickým potokem. 

2.1.3 Geologické poměry 

Krušné hory jsou tvořeny zdviţenou tektonickou krou. Vyskytují se zde dva 

základní typy reliéfů, jednak zarovnané vrcholové plošiny sklánějící se do Saska, jednak 

strmý okrajový zlomový svah spadající k jihovýchodu. Geologickým základem oblasti  

je krystalinikum chudé na vápník. Ve střední oblasti převládají leukokratní ortoruly, 

pararuly, na východě vystupují migmatity aţ migmatické ortoruly, paleoryolity, porfyry  

a zcela na východním okraji rozsáhlá plocha ortoruly. Na západě se vyskytují hlavně 

svory, ruly a kvarcity, v nejzápadnějším úseku ţuly a granodiority. Na plošině jsou 

roztroušeny jednotlivé čedičové průniky, které tvoří kupy. 
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2.1.4 Hydrogeologické poměry 

Jak vyplývá z výše uvedené geologické stavby lze vymezit jen dvě základní 

zvodně. Zvodeň vázanou na krystalinikum s výhradní puklinovou propustností a zvodeň 

vázanou na kvartérní zvětralinový pokryv s výhradní průlinovou propustností. 

2.2 Metodika prací 

Před zjišťováním vlastností zemin v laboratořích se nejprve musejí provést vrtné 

práce a polní zkoušky. 

2.2.1 Vrtné práce 

Na předem vytyčených pozicích byly odvrtány dva vrty. Sondy (tabulka 1) byly 

hloubeny rotačně, bez pouţití výplachu vrtnou soupravou typu UGB 50M na podvozku 

typu PV3S. Pouţita byla jednoduchá jádrovka s řezným průměrem 175mm.  

Tabulka 1: Technické parametry sondy ( TF PROJEKT spol. s r.o. ) 

objekt V101 V102 

Konečná hloubka vrtu (m) 6 6 

Metoda hloubení Jádrově rotační Jádrově rotační 

2.2.2 Polní zkoušky  

V průběhu kontrolní sondáţe byly odebrány vzorky zemin (tabulka 2) určené 

k polním geotechnickým stanovením. 

Tabulka 2: Přehled odběrů vzorků zemin ( TF PROJEKT spol. s r.o. ) 

IG vrt Hloubka odběru Číslo vzorku Popis vzorku 

V102 2 – 3m 1 Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy 

V102 3 – 4m 2 Mírně zvětralá ortorula 

V101 5,8 – 6m 3 Zvětralá ortorula 
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Odebraný vzorek štěrkové zeminy byl zatříděn dle klasifikačního diagramu zemin 

pro zakládání staveb podle podílu částic, horniny byly zatříděny podle pevnosti 

horninového materiálu. 

2.3 Výsledky inţenýrsko-geologického průzkumu 

Zjištěné výsledky průzkumu a provedených zkoušek zájmového území  

jsou popsány v následujících odstavcích. 

2.3.1 Geologické poměry 

Geologické poměry na zkoumaném staveništi jsou znázorněny v následujících 

geologických profilech (obrázek 3 a 4) a geologických řezech (obrázek 5 a 6). 

 

Obrázek 3: Geologický profil vrtu V101 ( TF PROJEKT spol. s r.o. ) 

 

Obrázek 4: Geologický profil vrtu V102 ( TF PROJEKT spol. s r.o. ) 
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Obrázek 5: Geologický řez A-A´ ( TF PROJEKT spol. s r.o. ) 

 

Obrázek 6: Geologický řez A-A´ ( TF PROJEKT spol. s r.o. ) 
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V Následujícím textu jsou uvedeny popisy všech vymezených vrstev. 

Q1 – recentní půdní pokryv 

 Půdní pokryv je tvořen hlínou s organickou příměsí o mocnosti do 1,1m. 

Konzistence je převáţně tuhá a dle ČSN 73 3050 „Zemní práce“ platné do 02/2010 

(nahrazena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“)  

se zařazuje převáţně do třídy 2. Půdní pokryv je třeba skrýt na mezideponii a pouţít při 

rekultivaci území. 

Q9 – štěrky hlinitopísčité 

 Tvoří bazální ulehlé polohy na skalním podloţí. Jsou zde tvořeny valouny převáţně 

ortorul ø 4 – 7cm. Obsah štěrkové frakce se pohybuje od 60 do 70%, přičemţ valouny  

dle velikosti 10 – 25cm se vyskytují v mnoţství do 20% z celkového obsahu štěrkové 

frakce. Podle ČSN 73 1001 „Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy“ 

platné do 03/2010 (nahrazena ČSN EN 1997 – 1 „Navrhování geotechnických konstrukcí“) 

jsou zařazeny jako zeminy štěrkovité G3 (štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy), podle  

ČSN 73 3050 „Zemní práce“ platné do 02/2010 (nahrazena ČSN 73 6133  

„Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“) jsou zařazeny do třídy 

těţitelnosti 3. 

mírně zvětralé ortoruly 

 Podle ČSN 73 1001 „Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy“ 

platné do 03/2010 (nahrazena ČSN EN 1997 – 1 „Navrhování geotechnických konstrukcí“) 

jsou zařazeny jako horniny třídy R3 se střední pevností pohybující se v rozmezí  

15 – 50MPa a podle ČSN 73 3050 „Zemní práce“ platné do 02/2010 (nahrazena  

ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“) jsou zařazeny 

do třídy těţitelnosti 4. 

navětralé ortoruly 

 Podle ČSN 73 1001 „Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy“ 

platné do 03/2010 (nahrazena ČSN EN 1997 – 1 „Navrhování geotechnických konstrukcí“) 

jsou zařazeny jako horniny třídy R4 s nízkou pevností pohybující se v rozmezí 5 – 15MPa 

a podle ČSN 73 3050 „Zemní práce“ platné do 02/2010 (nahrazena ČSN 73 6133  
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„Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“) jsou zařazeny do třídy 

těţitelnosti 5. 

2.3.2 Hydrogeologické poměry 

Hladina podzemní vody nebyla vrtnými pracemi do hloubky 6m zastiţena. 

Generální směr proudění podzemní vody v posuzovaném prostoru lze předpokládat  

na východ k místní erozní bázi, která je tvořena Petrovickým potokem. 

2.3.3 Geotechnické vlastnosti a zatřídění zemin a hornin 

Zeminy a horniny z průzkumných vrtů byly zatříděny a hodnoceny na základě 

makroskopického popisu vrtného jádra a polních geotechnických zkoušek. Na základě 

komplexního vyhodnocení byly sestaveny geologické řezy a vymezeny vrstvy 

s obdobnými geotechnickými parametry. Jejich zatřídění a normové charakteristiky podle 

ČSN 73 1001 „Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy“ platné do 

03/2010 (nahrazena ČSN EN 1997 – 1 „Navrhování geotechnických konstrukcí“) jsou 

uvedeny v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti Rdt skalního masivu ( TF PROJEKT spol. s r.o. ) 

Zatřídění skalních hornin podle pevnosti únosnost Rdt MPa 

třída pevnost ơc 

MPa 

pevnost střední hustota diskontinuit vzdálenost v mm 

střední aţ velká 600 - 60 

R2 50 – 150 vysoká 2 

R3 15 – 50  střední 0,8 
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3 POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ 

Polohopisné a výškopisné zaměření (obrázek 7) se provádí v místě budoucí stavby, 

data se zpracovávají pomocí výpočetní techniky, např. pomocí programu Microstation. 

Výstupní soubory se pro další zpracování projektantem vytvářejí v několika různých 

typech a ve dvojrozměrném (2D) a trojrozměrném (3D) prostoru, jelikoţ na trhu existuje 

mnoho odlišných programů, které jsou určeny pro různá odvětví projektování. 

 

Obrázek 7: Polohopisné a výškopisné zaměření (zpracoval Erich Panitz) 

3.1 Fyzikální vlastnosti prostředí při měření 

Veškerá geodetická měření se provádějí v určitém prostředí, které svými 

vlastnostmi působí převáţně rušivě na kvalitu a průběh měřických prací. Proto se snaţíme 

provádět geodetické práce za přívětivého počasí, i kdyţ to vţdy nejde dodrţet vzhledem 

k ročnímu období a poţadavkům na urychlení prací ze strany objednatele zakázky, kterým 

bývá sám investor nebo projektant stavby. 
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3.2 Polohopisné zaměření 

Geodetické řešení vyţaduje, abychom měli k dispozici mnoţinu pevných bodů, 

polohově navzájem jednoznačně určených a orientovaných v určité souřadnicové soustavě. 

Mnoţinu těchto bodů nazýváme bodovým polem. Body bodového pole mají podle způsobu 

jejich umístění, určení a poslání různou důleţitost. Polohové bodové pole obsahuje 

základní a podrobné polohové bodové pole. Všechny souřadnicové výpočty geodetických 

úloh řešíme v pravoúhlých souřadnicových soustavách. Na našem území se pouţívá 

souřadnicová soustava Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK)  

a Gauss – Krügerova (S42) soustava (obrázek 8). 

 

Obrázek 8: Uspořádání os v systému JTSK a S42 (Geodézie ve stavebnictví) 

3.3 Výškopisné zaměření 

Výškopisné základy ČR tvoří výškové bodové pole, jeţ umoţňuje soustavné, 

jednotné, přesné a hospodárné určení nadmořských výšek. Na našem území se pouţívá 

výškový systém Balt po vyrovnání (Bpv), který musí být zobrazen na stavebních plánech 

nad popisovým polem.  

3.4 Nivelační přístroje 

Nivelační přístroje pouţívané v současnosti se skládají z podstavce s vertikálním 

osovým systémem a nosným zařízením dalekohledu, z dalekohledu a ze zařízení, jehoţ 

pomocí ustavujeme záměrnou přímku do vodorovné polohy.  Z konstrukčního hlediska 

dělíme nivelační přístroje na libelové a kompenzátorové přístroje. 
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3.5 Libelový nivelační přístroj 

V současné době se libelové nivelační přístroje (obrázek 9) konstruují buď bez 

elevačního spojení podstavce s dalekohledem, nebo s elevačním spojením, které umoţňuje 

malý pohyb dalekohledu ve svislé rovině. V obou případech je libela pevně spojena 

s dalekohledem. Podstavec bývá kruhový nebo trojúhelníkový s třemi stavěcími šrouby 

nebo bez stavěcích šroubů, kdy urovnávání se provádí klínovitými segmenty nebo 

posunem přístroje po kulové ploše. Dělené kruhy jsou kovové nebo skleněné, s odčítacími 

pomůckami jako jsou indexy, mříţky, verniery nebo mikroskopy. Dalekohledy mají 

zaostřovací rozptylku, dálkoměrná vlákna a zvětšení v rozsahu 15 – 45 krát.  

Nivelační libela je trubicová s citlivostí 20
cc

 – 120
cc

 / 2mm podle přesnosti 

přístroje. Je pevně připojená na boku dalekohledu tak, ţe se pomocí rektifikačních šroubů 

můţe upravovat poloha její osy vzhledem k záměrné přímce přístroje ve vertikálním 

směru. Poloha bubliny se pozoruje pomocí zrcátka nebo koincidenčním způsobem pomocí 

hranolového systému, který obraz konců libely převádí přímo do zorného pole 

dalekohledu. Nivelační přístroj je připojen pomocí šroubu ke stativu (obrázek 10), který  

se umisťuje na podloţí a slouţí k hrubému urovnání přístroje do roviny. 

 

 

Obrázek 9: Nivelační přístroj SETL AL 24G (http://www.gpprague.cz) 
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Obrázek 10: Duralový univerzální stativ střední CST (http://www.gpprague.cz) 

3.6 Pomůcky a doplňky 

Mezi nejdůleţitější pomůcky lze zařadit nivelační latě (obrázek 11, 12, 13) 

s délkovou stupnicí. Pro technickou nivelaci se pouţívají latě s centimetrovým dělením, 

délky 2 – 5m dlouhé, 5 – 12cm široké a 1 – 3cm silné, váţící 3 – 8kg. Jsou vyrobeny 

z dobře vysušeného jedlového dřeva, z plastu nebo kovu. Konce latě jsou vybaveny 

kovovými patkami, jejichţ příloţná plocha tvoří nulu stupnice.   

 11  12  13 

                     

Obrázek 11: Teleskopická nivelační lať (http://www.gpprague.cz) 

Obrázek 12: Lať pro měření výšek (http://www.gpprague.cz) 

Obrázek 13: Nivelační lať typu skládací metr (http://www.gpprague.cz) 
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4 NAVRŢENÁ MECHANIZACE PRO TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Vzhledem k tomu, ţe pozemek svojí podstatnou částí leţí 3 – 5m nad úrovní  

silnice II/248, je skloněn severovýchodním směrem v 15% spádu a je svahován 

nestabilizovaným zářezem v poměru 1:1,5 – 1:2 se bude muset odtěţit velké mnoţství 

zeminy (obrázek 14). Odhadovaný objem výkopových prací je cca 2 000m
3
. Sejmutá 

vrstva ornice bude uloţena na deponii a pouţita k následné rekultivaci ploch.  

 

Obrázek 14: Podélný profil (zpracoval Erich Panitz) 

4.1 Vlastnosti zemin ovlivňující účinnost strojů 

Z hlediska správného zvolení stroje pro určitou činnost je velmi důleţité znát 

vlastnosti zemin, které se nacházejí v místě stavby. Pokud bychom zvolily nesprávný stroj, 

mohla by se prodlouţit pracovní doba daného stroje, mohlo by dojít k opotřebení některých 

částí stroje, které mají menší odolnost vůči určité zemině a navýšení nákladů stavby. 

V následujících odstavcích popisuji vybrané vlastnosti zemin. 
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4.1.1 Odpor proti rozpojování 

Odpor proti rozpojování je síla, kterou musí pracovní stroj překonat při rozpojování 

rostlé zeminy. Závisí na řadě okolností, jako je soudrţnost zeminy, tloušťka odřezávané 

třísky, úhel, který svírá osa břitu se směrem jeho pohybu. Celkovou sílu odporu, kterou 

pracovní stroj překonává, nazýváme jako součin tloušťky a šířky odřezávané třísky 

zeminy. Tyto okolnosti je důleţité zohlednit při výběru mechanizace a jejího příslušenství 

z hlediska výkonnosti a minimalizování účinků opotřebení. 

4.1.2 Kypřivost zeminy 

Kypřivost zeminy je vlastnost zvětšovat po rozpojení objem oproti tzv. rostlému 

stavu. Kypřivost je způsobena rozpojováním zhutněné zeminy tj. dochází k nakypření  

a provzdušnění rozpojované zeminy. Vyjadřuje se koeficientem nakypření kn. S rostoucí 

kypřivostí lineárně klesá výkonnost strojů, která se měří v m
3
 zeminy v rostlém stavu za 

hodinu. 

4.2 Mechanizace zemních prací 

K mechanizaci zemních prací slouţí řada strojů. Mohou to být rypadla, dozery, 

skrejpry, grejdry aj. Jejich pohon můţe být hydraulický, pneumatický, lanový. Vzhledem 

k variabilitě moţností a funkčností jednotlivé mechanizace se nejčastěji pouţívají: 

 rypadla 

 dozery 

 skrejpry  

 grejdry 

V následujících podkapitolách je uveden stručný popis a moţné pouţití těchto strojů.  

4.2.1 Rypadla 

Rypadla (obrázek 15) jsou stroje, jejichţ hlavními nástroji jsou lopata, drapák  

a vlečný koreček. Rypadla s výškovou lopatou jsou vhodné pro práci nad úrovní pojezdu, 

těţbu spojenou s nakládáním nebo přehozem zeminy, výkopy velkých stavebních jam  

a zářezů s únosným dnem. Rypadla s hloubkovou lopatou se pouţívají pro výkop  

jam s nepřístupným dnem, pro hloubení rýh, kanálů nebo pro úpravu svahů.  
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Obrázek 15: Pásové rypadlo Caterpillar 308D CR SB (http://www.p-z.cz) 

4.2.2 Dozery 

Dozery (obrázek 16) jsou stroje, jejichţ základním pracovním nástrojem je radlice 

nesená vpředu.  

Buldozer je čelní shrnovač, jehoţ úhel řezu lze měnit. Odstraňujeme ornici a porost, 

kácíme stromy, rýpeme a dopravujeme rozpojenou horninu hospodárně na vzdálenost  

60 – 80m, urovnáváme násypy, upravujeme pláň, humusujeme svahy. Mnohdy  

se kombinuje s hydraulicky ovládaným zařízením k rozrývání. Můţe tak pracovat při jízdě 

vpřed, kdy hrne a rozprostírá výkopek a téţ při jízdě zpět, kdy hranou radlice urovnává 

pláň.  

Angledozer je boční shrnovač, jehoţ úhel radlice je moţno měnit vůči podélné ose 

dozeru ve vodorovné rovině a úhel řezu umoţňuje příčný přesun zeminy na malou 

vzdálenost. Je vhodný k zahrnování malých rýh, k shrnování rozpojené horniny  

do podélných hromad, urovnávání a údrţbě ploch. 

Tiltdozer má radlici nastavitelnou v rovině kolmé na podélnou osu dozeru.  

Je vhodný pro odřezávání svahů, zřizování a nakypřování zeminy rohem radlice. 
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Obrázek 16: Kolový dozer Caterpillar 824H (http://www.p-z.cz) 

4.2.3 Skrejpry 

Skrejpr (obrázek 17) je stroj, jehoţ hlavní pracovní částí je korba s břitem  

a výtlačnou deskou. Do korby se zemina za pohybu stroje nabírá a přepravuje. V místě 

ukládání je korba vyprazdňována a zemina rozprostírána. Skrejpr je vhodným strojem  

pro velké zemní práce, spíše plošného neţ směrového charakteru. Největší vzdáleností pro 

přemisťování zeminy skrejpry jsou zpravidla 500m s pásovými tahači a aţ 3 500m s tahači 

kolovými. 

 

Obrázek 17: Standardní skrejpr Caterpillar 621G (http://www.p-z.cz) 
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4.2.4 Grejdry 

Grejdr (obrázek 18) je stroj, jehoţ základním pracovním zařízením je radlice, 

umístěná mezi předními a zadními koly. Tuto radlici je moţno natáčet v rovině vodorovné, 

svislé, zvedat a vysouvat mimo stroj a lze kombinovat všechny uvedené pohyby. Grejdr 

se pouţívá k těţení zeminy, odstraňování drnu a ornice, srovnání ploch, zřizování 

konstrukčních vrstev vozovek, rozprostírání materiálu. 

 

 

Obrázek 18: Grejdr Caterpillar 14M  (http://www.p-z.cz) 



Erich Panitz : Vyuţití nerostných surovin při budování dopravních komunikací  

v obci Petrovice v Ústeckém kraji 

 

 

2010  18 

5 NÁVRH KOMUNIKACE 

Vlastní návrh komunikace a její konečný výsledek (obrázek 19) je dlouhodobější 

záleţitostí. Odvíjí se od poţadavků investora, vlastního návrhu projektanta a v neposlední 

řadě od poţadavků odborů např. ţivotního prostředí, policie ČR a dále správců 

inţenýrských sítí, které se nacházejí v zájmovém území stavby a mohly by být stavbou 

jakýmkoliv způsobem ohroţeny. Bez souhlasu a povolení těchto institucí se nedá ţádná 

stavba realizovat. 

 

Obrázek 19: Situace stavby (zpracoval Erich Panitz) 

V následujících podkapitolách jsou rozepsány části, které jsem spolu s hlavním 

projektantem stavby navrhoval a zpracovával dle platné legislativy.  

5.1 Směrové a šířkové řešení 

Trasa obsluţné komunikace je napojena na silnici II/248, zahrnuje příjezd k čerpací 

stanici, příjezd k parkovacím plochám a výjezd z areálu. Osa komunikace měří 118m, 

skládá se z přímých úseků a z kruhových oblouků o poloměru R = 12m. Šířka obsluţné 

komunikace je proměnná od 4,75 – 6,00m. 
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Na obsluţnou komunikaci je napojeno parkoviště se samostatnou příjezdnou 

komunikací. Je navrţeno parkoviště pro 10 vozidel, z toho jedno stání je vyhrazeno  

a označeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Odstavná stání jsou 

uspořádány v kolmém řazení o délce stání 5,30m a šířce 2,60m. Asfaltobetonová plocha 

komunikace je ohraničena typovými silničními betonovými obrubníky o šířce 15cm, výšce 

25cm a délce 1m. Pro zpevnění svahu zeminy je navrţena opěrná zeď v délce 100m  

o proměnlivé výšce 2 – 3m. 

Pro bezpečný pohyb uţivatelů areálu jsou navrţeny doprovodné chodníky 

z betonové popřípadě ţulové dlaţby v šířce 2m. Chodníkové plochy jsou odděleny od 

komunikace jiţ zmíněným silničním betonovým obrubníkem s převýšením 12cm. V místě 

vyhrazeného stání je výškový rozdíl mezi chodníkem a parkovištěm sníţen dle poţadavků 

pro bezbariérový přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace na 2cm. 

Odvodnění zpevněných ploch je navrţeno podélným a příčným sklonem krytu komunikace 

do nově budovaných uličních vpustí. Jedná se o typizované uliční vpusti, navrţené pro 

těţký pojezd (40 tun), kde rám a mříţ bude z recyklované pryţe. Odvodnění pláně je 

zajištěno podélnou drenáţí. Sráţková voda bude odvedena do místního kanalizačního řadu 

popřípadě do vsakovací jámy o šířce 2m, délce 3m a hloubce 2m. Vsakovací jáma bude 

vyplněna štěrkodrtí. 

5.2 Výškové řešení 

Niveleta osy obsluţné komunikace navazuje na stávající výškový systém silnice  

II. třídy a výškově respektuje vstupy do budovy čerpací stanice. Je vypracován podélný 

profil pro osazení vozovky a napojení na stávající komunikaci. Podélný sklon nivelety je 

navrţen proměnný od 0,3 – 7%.  

5.3 Příčné uspořádání  

Konstrukce vozovek jsou navrţeny v souladu s poţadavky na provoz na 

komunikacích a to dle katalogu vozovek pozemních komunikací (TP 170). Katalog je 

závazným podkladem ve smyslu ČSN 73 6114 „Vozovky pozemních komunikací“  

a ČSN 73 6121 „Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy“ platné do 03/2008, ve vztahu 

k novým EN normám řady 13 108. Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných 

plochách je dodrţení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloţní zeminy Edef. 
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Zhutněná pláň pro konstrukce by měla mít hodnotu 45 MPa. Modul přetvárnosti podloţí je 

nutné ověřit zatěţovací zkouškou podle ČSN 72 1006 „Kontrola zhutnění zemin  

a sypanin“. 

Asfaltobetonová konstrukce vozovky byla navrţena v tloušťce 540mm  

a chodníkové plochy z betonové dlaţby v tloušťce 240mm. Jednotlivé vrstvy konstrukcí 

jsou dále rozepsány.  

Konstrukční vrstvy vozovky ACo11 tl. 540mm, D1-N-2-III/PIII (název dle TP 170) 

asfaltový beton střednězrnný  ACo11      40mm 

asfaltový beton hrubozrnný  ACL16    60mm 

obalované kamenivo    ACp16    90mm 

štěrkodrť     ŠD            200mm 

štěrkodrť    ŠD           150mm 

Celkem                         540mm 

 

Konstrukční vrstvy chodníku DL tl. 240mm, D2-D-1-CH/PIII (název dle TP 170) 

Betonová dlaţba   DL      60mm 

Drcené kamenivo jemné 4-8mm L     30mm 

Štěrkodrť    ŠD                         150mm 

Celkem        240mm 

5.4 Pouţité nerosty při výstavbě komunikace 

Jako podkladní vrstvu pro asfaltový beton a dlaţbu je pouţívána štěrkodrť. 

Štěrkodrť je vrstva vytvořená z drceného kameniva frakce 0 – 63mm. Kostru tvoří frakce 

32 – 63mm a výplň tvoří frakce 0 – 16mm. Jako štěrk lze po rozdrcení a další úpravě 

pouţít např. syenit, diorit, aplit, čedič, andezit, vápenec. Diorit se také pouţívá pro 

výstavbu opěrných zdí. 
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Pro dlaţební kostky se vyuţívá granit neboli ţula, syenit, diorit, gabrodiorit, 

andezit, vápence a mramory. Jemný písek (prosívka) je určen pro spárování zámkové 

dlaţby. Obrubníky se vyrábějí ze ţuly, dioritů, andezitů nebo tvrdého pískovce.  

5.5 Pouţité nerosty a horniny při výstavbě čerpací stanice 

Při výrobě keramických výrobků jako jsou např. obkladačky a dlaţdice se vyuţívají 

jíly, hlíny, spraše, jílovité břidlice, jílovce. Jako ostřivo, které zmenšuje nebezpečí vzniku 

smršťovacích trhlinek a deformaci vzorku se pouţívá křemičitý písek. Sloučeniny kobaltu 

se pouţívají při výrobě modrých a zelených obkladů, sloučeniny manganu při výrobě 

hnědých a černých obkladů. 

Travertin je sádrovec bílé, ţlutavé nebo světle šedé barvy a pouţívá se na vnitřní  

a vnější obklady. 

Vápenec lze pouţít jako stavební kámen, při výrobě vápna a cementu. Dolomit lze 

také pouţít jako stavební kámen a při výrobě skla.  

Fylit je krystalická břidlice a po rozdrcení se přidává do omítek. Základní 

surovinou pro výrobu sádry je sádrovec, který se drtí a mele na prášek a potom zahřívá 

v peci.  

Kopaný maltový písek je mazlavý a dobře lepí. Další výhodou je to, ţe se k němu 

nemusí přidávat tolik vápna. Pokud je jemný kopaný písek zbavený jílovitých částí  

a kameniva, je vhodný pro maltové směsi. Netříděný kopaný písek s obsahem jílovitých 

částí se vyuţívá především pro zásyp rozvodů elektro – voda – plyn, upevnění cest  

a podkladový materiál. 

Prosetý říční písek se vyuţívá jako plnivo štukové malty. Ta se pak následně 

vyuţije na štukové omítky. 

Tříděný štěrkopísek frakce 0 – 4mm je vhodný pro betonové směsi, zdění, maltové 

směsi. Netříděný štěrkopísek frakce 0 – 32mm nachází vyuţití pro hrubší betonové směsi  

a zásyp.  

Pouţívané kamenivo pro dané účely musí splňovat předepsané hodnoty  

dle platných ČSN, které se provádějí různými zkouškami. Některé zkoušky kameniva bych 

uvedl v následující kapitole. 
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6 ZKOUŠKY KAMENIVA NAVRHOVANÉHO PRO STAVBU 

KOMUNIKACE 

Kamenivo je zrnitý materiál anorganického, přírodního nebo umělého původu, 

určený pro stavební účely.  

6.1 Kamenivo dle původu 

Přírodní kamenivo těţíme z přírodních loţisek, z naplavenin řek, z horských sutí, 

anebo je získáváme drcením kusového kamene.  

Umělé kamenivo získáváme z průmyslového nebo stavebního odpadu, nebo  

je záměrně vyrábíme. Z odpadu energetických závodů pouţíváme elektrárenský popílek  

a škváru, z odpadu stavebního materiálu tvrdé zbytky cihel. Umělé kamenivo vyrábíme 

pórovité, které má menší objemovou hmotnost.  

6.2 Zkoušky kameniva 

Před zahájením výroby nebo před těţením kameniva jsme povinni vykonat 

průkazní zkoušky, jimiţ zjistíme, zda vlastnosti kameniva odpovídají platným ČSN. 

Průkazní a kontrolní zkoušky určené pro zabudování do stavby pozemní komunikace musí 

být zahrnuty do technické specifikace a musí být v průběhu posuzování shody realizovány. 

V případě nesplnění této podmínky nesmí být kamenivo trvale zabudované do stavby 

pozemní komunikace, a to i v případě, ţe má platné prohlášení o shodě. 

6.2.1 Zrnitost kameniva 

Zkouškou zrnitosti se stanovují hmotnostní podíly jednotlivých frakcí kameniva. 

Tyto frakce jsou vymezeny základní a doplňkovou sadou sít se čtvercovými otvory 

(tabulka 4). Zkouška se provádí na vibrační prosévačce kameniva (obrázek 20) 

s kruhovými nebo čtvercovými laboratorními síty a kamenivo musí být vysušené. 

K vyvození vibrace se pouţívá průmyslový vibrátor typu EVK. Graficky se zrnitost 

vyhodnocuje čarou zrnitosti, kde se na vodorovnou osu vynáší velikost zrna v milimetrech  

a na svislou osu propad sítem v procentech hmotnosti.  
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Tabulka 4: Základní řada sít (J.Dvořák, Z.Kvítek, J.Slabý : Betonové konstrukce I) 

základní řada sít (velikost čtvercových ok v milimetrech) 

drobné kamenivo 0,063 – 0,125 – 0,25 – 0,5 1 – 2 – 4 

hrubé kamenivo 8 – 16 – 32 – 64 – 125  

 

 

Obrázek 20: Vibrační prosévačka kameniva (http://www.briohranice.cz) 

6.2.2 Otlukovost kameniva 

K této zkoušce se pouţívá otlukový buben (obrázek 21), který je konstrukčně řešen 

dle normy ČSN EN 1097-2 „Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva“. 

Toto zařízení je řízeno elektrickým panelem s počítadlem otáček a typováním. K zajištění 

bezpečnosti obsluhy slouţí přední závora jištěná koncovým spínačem a zadní drátěný 

panel. Otlukovostí kameniva v otlukovém bubnu se hodnotí účinky úderů, omílání, 

obroušení a otírání na kamenivo. Hodnotí se podílem rozdrobeniny vzniklé za zkoušky 

současnými účinky úderů a válení ocelových koulí o hmotnosti 390 – 450g a vzájemného 

otěru zrn kameniva v otlukovém bubnu. Buben se otáčí s frekvencí 30 – 33 otáček  

za minutu.  

Zkouška je skončena po 500 nebo 1 000 otáčkách. Při běţném stanovení 

otlukovosti kameniva se její hodnota stanoví jako poměr hmotnosti celkového zbytku 
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naváţky zadrţeného na sítě 2 po zkoušce k hmotnosti naváţky před zkouškou. Vyjadřuje 

se v procentech. 

100
1
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m1 - hmotnost vzorku před prosetím 

m2 - je zbytek vzorku po prosetí 

 

Obrázek 21: Otlukový buben  BLA-711 (http://www.briohranice.cz) 

6.2.3 Nasákavost kameniva 

Nasákavost kameniva je mnoţství vody, které pojme kamenivo za podmínek 

zkoušky. Udává se v procentech hmotnosti vysušeného kameniva.  

Kamenivo vysušíme při teplotě 105 – 110°C do ustálené hmotnosti a zváţíme. Poté 

kamenivo vloţíme do vody. Dbáme, aby jednotlivá zrna byla nejméně 20mm pod 

hladinou. Po 48 hodinách vzorek kameniva vyjmeme, rozloţíme na sací podloţce a houbou 

zbavíme zrna povrchové vody. Osušené kamenivo zváţíme. Rozdíl nasáklého  

a vysušeného kameniva, vyjádřený v procentech hmotnosti, je nasákavost. 

100
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mn  -  hmotnost nasáklého kameniva 

ms -  hmotnost vysušeného kameniva 
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7 VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Výstavbou obsluţné komunikace k čerpací stanici pohonných hmot dojde při 

realizaci k dočasnému zvýšení hluku, prašnosti a vibrací. Dále dojde k vykácení vzrostlé 

zeleně a náletu dřevin.  

7.1 Řešení likvidace odpadů 

Běţný komunální odpad bude tříděn a ukládán do příslušných, barevně rozlišených 

sběrných nádob. Rozmístění a počet sběrných nádob se bude řídit obecně závaznou vyhláškou 

obce o nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech).  

Provozní a technologický odpad čerpací stanice bude tříděn dle zákona o odpadech, 

shromaţďován do vyčleněných sběrných nádob a odváţen k likvidaci.  

7.2  Navrţená opatření k ochraně ţivotního prostředí  

Byla navrţena opatření k ochraně ţivotního prostředí při výstavbě a provozu dané 

stavby tak, aby se minimalizovaly negativní vlivy na ţivotní prostředí. 

7.2.1 Opatření při výstavbě  

Z hlediska ochrany ovzduší při výstavbě byla navrţena opatření, která ukládají 

omezení obsahu prací vhodnou volbou technologie, udrţování motorů technologických 

zařízení a mechanismů v dobrém technickém stavu. V suchých obdobích bylo navrţeno 

kropení provozních cest, aby nedocházelo k šíření prachových částic do okolí. 

K ochraně vod budou v místech s provozem a stáním motorových vozidel a strojních 

mechanismů vybudovány zpevněné manipulační plochy a zařazeny odlučovače ropných látek, 

popřípadě jímek. 

Odstranění dřevin (vzrostlejších stromů a keřů), které budou určeny k pokácení, 

provést ve vegetačním klidu (v zimním období). 

Zpracovat projekt výsadby zeleně jako kompenzaci vykácených dřevin, projekt úprav 

nechat schválit místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.  

7.2.2 Opatření při provozu  

Pro ochranu ovzduší je navrţeno provádění autorizovaného měření emisí v dané lokalitě.  
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Z hlediska ochrany vod se budou provádět periodické kontroly těsnosti meziplášťového 

prostoru nádrţí na pohonné hmoty. Kontrolovat přítomnost vody v nádrţi  

a následné odkalení. Zpracovat provozní řád odlučovače ropných látek, který bude mimo jiné 

zahrnovat pravidelnou kontrolu a údrţbu odlučovače. Zabránit úniku a splavování ropných 

látek mimo zpevněné plochy okamţitým odstraněním znečištění, pro případ nehody spojené 

s únikem ropných látek bude v areálu čerpací stanice k dispozici zásoba sorpčních materiálů 

(minimálně 5kg). Periody výše popsaných kontrol jsou zobrazeny v tabulce 5. 

Tabulka 5: Perioda kontrol při provozu čerpací stanice (Zpracoval Erich Panitz) 

Perioda kontrol při provozu čerpací stanice 

Druh kontrol Četnost kontrol 

Měření emisí 1× za 5 let 

Těsnosti meziplášťového prostoru nádrţí 1 × za 5 let 

Přítomnost vody v nádrţi 1 × za 3 měsíce 

7.3 Vlivy na faunu a flóru 

Výstavbou čerpací stanice mohou být ovlivněny tyto sloţky ţivotního prostředí: půda, 

povrchová a podzemní voda, rostlinný pokryv a ţivočichové vyskytující se v předmětné 

lokalitě.  

Podstatná plocha jiţní části pozemku je porostlá solitérními stromy a větším mnoţstvím 

keřů. Severní část pozemku představuje biotop louky, která je vyuţívána jako pastvina pro 

ovce. Příkrá východní svahová část je porostlá ruderální vegetací, běţnými druhy travin  

a přirozeným náletem dřevin (bříza, jeřáb, malina).  

Výstavbou a změnou funkčního vyuţití dojde k částečné likvidaci přítomných zástupců 

flóry (kácení náletových dřevin, skrývka drnů a likvidace rostlinného pokryvu), bude se jednat 

o běţné druhy antropogenně ovlivněných stanovišť a trávníků.  

Jedná se o méně vhodné místo pro výskyt vzácných či chráněných druhů ţivočichů. 

Z hlediska výskytu obratlovců je lokalita velice chudá. Je navštěvována běţnými druhy ptáků.  
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8 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ 

Posouzení investičního záměru výstavby čerpací stanice pohonných hmot bylo 

provedeno z hlediska technického návrhu pro současné poţadavky automobilové dopravy. 

Navrhované parametry obsluţné komunikace a komunikace pro dopravu v klidu 

jsou v souladu s technologickými postupy a platnou legislativou. 

Z hlediska technického bylo zvoleno optimální řešení pro dané území s ohledem na 

omezující prvky, jímţ byly např. vyprojektovaný a umístěný objekt čerpací stanice a dále 

také svah a výskyt skalnaté oblasti v blízkosti stavby.  

Z ekonomického hlediska návratnosti investic se daná stavba velmi těţko hodnotí, 

jelikoţ v současné době se nedá odhadnout, jaké mnoţství pohonných hmot by mohlo být 

na této čerpací stanici odebíráno. V souvislosti s nedávnou celosvětovou finanční krizí, 

vznikem Schengenského prostoru a otevření úseku dálnice D8 je provoz v této lokalitě 

v současné době menší.  

Z hlediska nákladů na výstavbu areálu, investiční záměr uvaţuje s orientačními 

náklady stavby v částce 6mil. Kč. Pro posouzení nákladů stavby byly provedeny kontrolní 

rozpočty poloţek pomocí rozpočtového programu Kros+ a jsou zobrazeny v tabulce 6. 

Celková orientační cena výstavby obsluţných komunikací pro čerpací stanici  

je 6 000 000 Kč s DPH.   Propočet je v souladu s investičním záměrem. 

Tabulka 6: Orientační rozpis cen hlavních prvků stavby komunikace (Zpracoval Erich Panitz) 

název popis vybraných poloţek z rozpočtu cena 

zemní práce odkopávky, přemístění, uloţení na skládky 735 000,00 

zakládání geomříţ, obsyp objektů sypaninou 1 170 000,00 

svislé a kompletní kce prvky opěrné zdi Gravity Stone 805 000,00 

komunikace podkladové vrstvy, asfaltový beton, dlaţba 1 400 000,00 

ostatní kce betonové obrubníky 150 000,00 

přesun hmot přesun hmot pro pozemní komunikace 70 000,00 
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