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Abstrakt 

Diplomová práce zabývá stavebně - technologickou přípravou mostního objektu  
SO-201. Most o délce 86 m se nachází v extraviláně na území města Nitra na 
Slovensku. Mostní objekt je součástí stavby Rychlostní cesta R1 Nitra, západ - Selenec. 
Most je tvořen samokotvenou obloukovou konstrukcí s mezilehlou mostovkou. Mostní 
nosná konstrukce je tvořena ocelovými oblouky vyplněnými betonem, ocelovými 
nosníky a příčníky se spřaženou železobetonovou deskou. 

  

Klí čová slova 

Obloukový most, železobeton, ocel, stavebně - technologický projekt, technická zpráva, 
situace zařízení staveniště, technologický předpis, harmonogram, rozpočet, finanční 
plán, stavební stroje.  

  

  

Abstract 

Diploma thesis deals with constructive – technological preparation of bridge structure 
SO-201. This 86 m long bridge is located in a non-built-up area of the city of Nitra in 
Slovakia. Bridge structure is part of project Highway R1 Nitra, západ - Selenec. 
Bridge is formed by a self-anchored arch structure with intervening bridge deck. The 
bridge superstructure is formed by steel arches filled with concrete, steel girders and 
beams locked with a reinforced concrete slab. 

  

Keywords 

Arch bridge, reinforced concrete, steel, constructive – technological project, technical 
report, situation of building site facilities, technological standard, schedule, budget, 
financial plan, construction machinery.  
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ÚVOD 
Téma diplomové práce jsem si zvolil z důvodu zájmu o mostní konstrukce a jejich 
realizaci. Velkou mírou k tomu přispěla absolvovaná praxe u firmy Metrostav, kde sem 
se podílel na realizaci několika mostních objektů na stavbě D3 - Stavba 0307 Tábor – 
Veselí nad Lužnicí. Zde jsem získal jak praktické zkušenosti, tak i mnoho cenných 
informací pro zpracování této diplomové práce.  

V diplomové práci se zabývám realizací mostního objektu SO 201-00, který 
zabezpečuje mimoúrovňové křížení rychlostní komunikace R1 s odbočovací větví 
LEMN2 a je jedním z objektů v rámci celé stavby Rychlostní komunikace R1 - Nitra , 
západ – Selenec. 

Konstrukce mostního objektu SO 201–00 je originální svým konstrukčním řešením a 
postupem výstavby. Z tohoto důvodu jsem musel ke zpracování této práce přistupovat 
odlišně, než u klasických staveb. 

Cílem diplomové práce je vypracovat části stavebně technologického projektu. 
Navrhnout efektivní postupy výstavby s ohledem na časovou a finanční náročnost, které 
nijak nenaruší kvalitu a spolehlivost konstrukce.  

 

 

 
Obrázek 0-1 Vizualizace mostního objektu SO 201-00 
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1.1 Základní údaje o stavbě 
Stavba:   Rychlostní cesta R1,  

Nitra – Tekavské Nemce 

1.úsek, Nitra, západ – Selenec 

Objekt:   201-00 

Kraj:    Nitrianský 

Katastrální území:  Lužianky. 

Obec:    Lehota 

Okres    Nitra 

Charakteristika mostu:  

- na pozemní komunikaci, 

- most přes cestu, 

- s třemi otvory, 

- jednopodlažní, 

- s mezilehlou mostovkou, 

- nepohyblivý, 

- trvalý, 

- ve směrově přímé a oblouku a ve výškovém oblouku, 

- šikmý, 

- s normovou zatížitelností, 

- nemasivní, 

- plnostěnný, 

- obloukový, 

- otevřeně uspořádaný, 

- s neomezenou volnou výškou. 

Délka přemostění:  80,617 m 

Délka mostu:   88,635 m 

Šikmost mostu:  pravá 

Šířka mezi svodidly:  proměnná od 9,00 m do 9,716 m 

Šířka služebního chodníku: 0,80 m 

Šířka nosné konstrukce: proměnná od 12,525 m do 13,023 m 

Výška mostu:   9,59 m 

Stavební výška:  0,999 m 
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Délka nosné konstrukce: 86,675 m 

Plocha mostu:   86,675  x 12,525 = 1085,6 m2 

Body křížení:   os větve LEMN2 s osou větve LEMN3 

- staničení na ose větvě LEMN2 km 0,072 002 

- staničení na ose větvě LEMN3 km 0,200 506 

    os větve LEMN2 s osou rychlostní komunikace R1 

- staničení na ose větvě LEMN2 km 0,092 295 

- staničení na ose R1  km 0,789 466 

    os větve LEMN2 s osou rychlostní LEMN1 

- staničení na ose větvě LEMN2 km 0,133 923 

- staničení na ose větvě LEMN1 km 0,155 170 

Úhel křížení:   os větve LEMN2 s osou větve LEMN3   78,3g 

    os větve LEMN2 s osou rychlostní cesty R1   78,8g 

os větve LEMN2 s osou větve LEMN1   90,9g 

Podjezdná výška:  s osou větve LEMN3   5,20+min. 2,314 rezerva 

s osou R1   5,20+min. 1,607 rezerva 

    s osou větve LEMN1  5,20+min. 2,816 rezerva 

1.2 Účel stavby: 
Most zabezpečuje mimoúrovňové křížení větve LEMN2 křižovatky Lehota s rychlostní 
cestou R1 a s větvemi LEMN1 a LEMN3. Stávající most bude nahrazen novým 
z důvodu nevyhovujících parametrů křižovatka Lehota. Mostní objekt je součástí  
1. úseku rychlostní cesty R1 Nitra, západ – Selenec v délce 12,6 km. Nově budovanou 
část rychlostní cesty tvoří celkem 4 úseky v celkové délce 51,6 km. Realizace výstavby 
je formou PPP (Public Private Partnerships). 

Účelem této stavby je vybudování vysokokapacitní, bezpečné a rychlé komunikace jako 
součást rychlostní cesty R1 Trnava - Nitra - Žarnovica - Žiar nad Hronom - Zvolen   
- Bánská Bystrice - Ružomberok. 

Celková cena stavebního díla: 52 460 405,- Kč bez DPH 

Termín zahájení stavby:  březen 2013 

Termín ukončení stavby:  říjen 2013 

Dohodnutá lhůta výstavby:  8 měsíců 
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1.3 Hlavní účastníci výstavby 
Stavebník:  

Název:    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoje SR 

Adresa:   Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava 

Telefon:   +421 25 949 41 11 

Fax:    +421 25 249 47 94 

Generální projektant:  

Název:    Dopravoprojekt a.s. 

Adresa:   Kominárenská 4, 832 03 Bratislava 

    Diviza Zvolen, M.R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen 

Telefon:   +421 45  520 33 02 

Fax:    +421 45  520 33 88 

Zhotovitel:  

Název:    Granvia Construction s.r.o. 

Adresa:   Při trati 25/A, 821 06 Bratislava 

Telefon:   +421 37 3212 013  

Fax:    +421 917 456 253     

Projektant mostní konstrukce:  

Název:    Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

Adresa:   Bohunická 50, 619 00 Brno 

Telefon:   +420 585 496 411 

Fax:    +420 541 235 026 

Zodpovědný projektant:  Ing. Tomáš Romportl 
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1.4 Členění stavebních objektů 
Diplomová práce se zabývá stavbou tvořenou jedním stavebním objektem: 

- objekt 201-00 - most na větvi křižovatky nad R1. 

 

Výstavba objektu je v přímém kontaktu s objekty: 

- objekt 001 - Demolice existujícího mostu v km 0,789 nad R1, 

- objekt 101 - Rychlostní cesta R1 km 0,000 - 12,590, 

- objekt 102 - Křižovatka „Lehota“ v km 0,789, 

- objekt 501 - Cestní kanaliza. 

1.5 Stavebně architektonické řešení stavby 

1.5.1 Popis objektu SO 201 – 00 
Mostní konstrukci tvoří samokotvený obloukový systém s mezilehlou mostovkou. 
Oblouky jsou z ocelového svařovaného průřezu obdélníkového tvaru s proměnnou 
výškou. Mostovka je tvořena krajními ocelovými hlavními nosníky, které jsou příčně 
spojeny ocelovými příčníky, na kterých leží spřažená železobetonová deska tloušťky 
200 mm. Mostovka je ve střední části zavěšená na oblouku pomocí závěsných tyčí 
(MacAlloy) a je pevně spojená s obloukem a koncovými příčníky. Integrované opěry 
slouží jako koncové příčníky a jsou spojené s patkami pomocí železobetonových vzpěr. 
Tlaková složka z oblouku je přenášena pomocí těchto vzpěr do spřažené desky 
mostovky, která plní funkci táhla. 

Převáděná komunikace (LEMN2) je dvoupruhová, jednosměrná. Směrově je 
komunikace na mostě vedena v přímé a v přechodnici. Z tohoto důvodu je komunikace 
v místě přechodnice ve směru staničení rozšířená vpravo. Rozšíření začíná v km 0,102 
337 LEMN2 a za mostem dále pokračuje. Maximální hodnota rozšíření na mostě je 
0,498 m. Výškově je niveleta komunikace v zakružovacím oblouku s poloměrem  
R =1500 m se sklonem tečen k výškovému oblouku +4,89 % a -4,89 %. Příčný sklon 
komunikace je v přímé i v přechodnici konstantní 2,50 %. 

1.5.2 Popis hlavních konstrukčních částí objektu SO 201 – 00 

1.5.2.1 Založení mostu 

Založení mostu je hlubinné na vrtaných pilotách průměru 1200 mm. Svislá tahová 
složka v koncových příčnících (P1, P4) je zachycena modifikovanými pilotami, které 
jsou na 4,0 m koncové délky (horní části) zúženy na 900 mm a umožňují tak lepší 
podélnou deformaci mostu. Délky pilot se pohybují v rozmezí 16 m – 19 m.  V místě 
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tlakových pilot (základ P2, P3) bude provedeno hluché vrtání. V místě tahových pilot 
hluché vrtání provedeno nebude. Piloty se budou v celé délce vrtat pod ochranou 
ocelové výpažnice. Piloty budou zhotoveny z betonu třídy C30/37 - XC2, XA1, 
betonářská výztuž je z oceli B500(B). Piloty se budou provádět z pilotážních plošin. 

1.5.2.2 Spodní stavba 

Spodní stavba je tvořena základy P2, P3, dále základovými příčníky P1,P4 a vzpěrami 
V1 - V4. Základové konstrukce P1 a P2 jsou propojeny vzpěrami V1 a V2. Základové 
konstrukce P3 a P4 jsou propojeny vzpěrami V3 a V4. Základové konstrukce P2, P3 a 
vzpěry jsou z betonu třídy C30/37 – XC2, XA1, XF1 a základové příčníky jsou z betonu 
třídy C30/37 – XC4, XD1, XF2. Betonářská výztuž je z oceli B500(B). Všechny 
základové konstrukce budou provedeny na podkladním betonu C12/15 – X0. 

V oblasti ukotvení ocelových oblouků jsou základy P2, P3 rozdělené na dvě fáze. První 
fáze slouží jako montážní podpěra pro ocelový oblouk a druhá fáze umožní vetknutí 
ocelového obloku do základů.  

1.5.2.3 Nosná konstrukce 

Ocelová konstrukce 

Navržená konstrukce kopíruje složitý průběh komunikace. Je tvořena dvěma ocelovými 
podélníky vetknutými do základových příčníků P1, P4. Podélníky jsou příčně spojeny 
27 příčníky. Tato konstrukce je spřažena pomocí trnů s železobetonovou deskou 
tloušťky 200 mm. Dále nosnou konstrukci tvoří dva ocelové oblouky vyplněné betonem 
bez příčného ztužení, které jsou excentricky vetknuté do podélníků. Místo spojení 
podélníku s obloukem je důležitým detailem pro různé montážní stavy. V čase montáže 
se uvažuje s kloubovým spojením (čepový spoj). Po ukončení montáže dojde k 
provaření a spoj bude tuhý. Veškerý materiál ocelových konstrukcí je S355. Uvnitř 
oblouku jsou diafragmata s otvory pro dobetonování. Protikorozní ochrana ocelových 
nosných konstrukcí je provedena dle TKP pro stupeň agresivity prostředí C4 vysoká. 
Ocelový oblok je vyplněn betonem C35/45 – XC4, XD1 s doplňujícími přísadami pro 
delší zpracovatelnost. Střední část mostu je zavěšená na ocelovém oblouku pomocí 
systémových tyčových táhel Macalloy M56 z oceli S460 o průměru  
52 mm. V dolní části závěsu je umístěn rektifikační prvek. 

Železobetonová mostovková deska 

Monolitická železobetonová deska je z betonu třídy C30/37 – XC4, XD1, XF2. 
Betonářská výztuž je z oceli B500(B). Tloušťka mostovkou desky je konstantní  
200 mm. Šířka je konstantní 11,5 m do staničení km 0,102 337, kde dochází 
k rozšiřování až na šířku 12,127 m na styku desky a koncového příčníku. Půdorysně  
i výškově odpovídá geometrie desky převáděné komunikaci. Směrově je deska vedená 
v přímé a přechodnici. Výškově je deska vedena v zakružovacím oblouku s poloměrem 
R = 1500,0 m a se sklonem tečen k výškovému oblouku +4,89 % a -4,89 %. Dolní 
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povrch desky kopíruje geometrii příčníků, horní povrch je příčném levostranném sklonu 
2,5 %. Na levé straně je z důvodu odvodnění izolace vytvořen protispád 4 %. V desce 
jsou zabetonované PVC trubky o průměru 50 mm pro odvodněn, talířové odvodňovače 
a přípravky pro kotvení říms.  

1.5.2.4  Mostní svršek a příslušenství 

Přechodové desky 

Přechodové desky PD1, PD4 z betonu C25/30 - XC3, XF1, XA jsou vyztuženy 
betonářskou výztuží z oceli B500(B). Jsou provedeny v délce 5 m a na šířku vozovky, 
v příčném sklonu 2,5 % a podélném sklonu 10 %. Jsou provedeny na podkladním 
betonu C12/15 X0 tloušťky 150 mm a uloženy na krátkých konzolách koncových 
příčníků. V přechodové desce je uložena část mostního závěru, z důvodu dilatace mezi 
příčníkem a přechodovou deskou. 

Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce 

Na nosné konstrukci je navržena celoplošná izolace z natavovaných asfaltových pasů 
tloušťky 5 mm pokládaná na pečetící vrstvu ze speciální epoxidové pryskyřice. Pod 
římsami je navíc navržena ochranná izolace izolačním pásem s hliníkovou vložkou a 
s hrubým posypem tloušťky 5 mm. 

Vozovka 

Skladba vozovky na mostě byla navržena dle ČSN 73 6242 a platných TP – vzorové 
listy VL – 4. Vozovka na mostě je živičná o celkové tloušťce 90 mm včetně celoplošné 
izolace.  

Tabulka 1-1 Souvrství vozovky 

Název Označení Tloušťka [mm] 

asfaltový koberec mastixový modifikovaný SMA 11 mod 40 

spojovací postřik kationaktivní emulzí modifikovaný 0,25 Kg/m2 PS EKM - 

asfaltový beton středněhrubý ACo 11-I 45 

spojovací postřik kationaktivní emulzí modifikovaný 0,25 Kg/m2 PS EKM - 

izolace z NAIP 
 

5 

pečetící vrstva 
 

- 

celkově 
 

90 
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Římsy 

Na celém mostě jsou navrženy monolitické římsy z betonu C35/45 – XC4, XD3, XF4. 
Betonářská výztuž je z oceli B 500(B). Římsy na levé straně mostovky jsou šířky  
1075 mm se sklonem horní hrany 4 % směrem do mostu. Římsy na pravé straně 
mostovky jsou šířky 1425 mm se sklonem horní hrany 2,5 % směrem do mostu. 
Průměrná výška říms je kolem 240 mm. Dilatační spára šířky 20 mm je  
po 6 m, pracovní spára šířky 15 mm je po 2 m. Horní povrch říms je upraven pomocí 
příčné striáže. V místě směrového oblouku se římsy liší pouze zakřivením. Kotvení říms 
do nosné konstrukce je pomocí kotevních přípravků osazených po 1,0 m. 

Ocelové svodidla a zábradlí 

Na mostě jsou osazeny ocelové mostní svodidla ZSNH4/H2 s třídou zadržení H2. 
Sloupky svodidel jsou upevněny v osové vzdálenosti 2 m. Po celé délce mostu je 
osazené ocelové zábradlí s výplní, které je na koncových příčnících ukotvené  
do koncových stěn. Sloupky svodidel jsou osazeny v osové vzdálenosti 2 m. 

1.6 Situace stavby 

1.6.1 Popis staveniště 
Mostní objekt je situován na mírných svazích hřebene severně až severovýchodně  
od obce Lehota. Nachází se v extraviláně v katastrálním území Lužianky. V okolí 
staveniště není žádná bytová výstavba. Jedná se o mírně svažité území, které se 
pohybuje v nadmořské výšce okolo 200 m. n. m. Stojí na místě původního mostního 
objektu, který bude nahrazen novým z důvodu nevyhovujícím parametrům pro 
vybudování křižovatky „Lehota“. Provoz na stávající rychlostní komunikaci R1 je 
během výstavby uzavřen. Náhradní objízdná trasa vede přes obec Velké Zalužie, obec 
Lehota a přes ulici Trnavská ve městě Nitra, kde se opět napojí na komunikaci I. třídy I-
51. 

1.6.2 Napojeni staveniště na dopravní systém 
Příjezd na stavbu je zajištěn po komunikace III. třídy (ulice Trnavská) jak ze směru  
od města Nitra, tak od obce Lehota. Tato komunikace se dále napojuje na silnici I. třídy 
I-51. Nejkratší vzdálenost k této komunikaci je přibližně 1 km. Vjezd a okolí staveniště 
bude označeno dopravním značením. Sekundární doprava bude zajištěna stávající 
komunikací a dočasně zřízenými staveništními komunikacemi. 
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1.7 Způsob realizace hlavních technologických etap 
Mostní objekt SO 201 - 00 je rozdělen do následujících etap: 

1. zemní práce a založení, 

2. spodní stavba 1. fáze + nosná ocelová konstrukce, 

3. spodní stavba 2. fáze + mostovková deska, 

4. mostní svršek a přechodová oblast, 

5. dokončovací práce a příslušenství mostu. 

Způsob provádění jednotlivých etap je podrobně popsán v kapitole č. 4 Studie realizace 

hlavních technologických etap stavebního objektu. 

1.8 Časový a finanční plán 
Plánovaná doba výstavby je od začátku března roku 2013 do konce října roku 2013. 
Délka realizace je tedy 8 měsíců.  

Náklady na realizaci mostního objekty jsou vyčísleny: 

- 52 460 405,- Kč bez DPH, 

- 62 952 486 Kč s 20% DPH. 

Časovým a finančním plánem se zabývá kapitola č. 3 Časový a finanční plán stavby – 

etapový a podrobněji pak kapitola č. 7 Časový plán mostního objektu SO 201. 

1.9 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je rozděleno na oplocenou část s buňkami a realizační část. 
Oplocená část se nachází vedle příjezdové komunikace. Tato část je celá oplocena 
mobilním oplocením výšky 2 m a příjezd vede přes uzamykatelnou bránu. Budou zde 
umístěny kanceláře, šatny, sklady, WC, parkoviště, zpevněné plochy pro skladování 
materiálu. Určité materiály budou skladovány v uzavřených, uzamykatelných 
kontejnerech. Další materiál (výztuž, bednění) bude skladován na odvodněných, 
zpevněných plochách. Realizační část se nachází především na místě původní rychlostní 
komunikace. Vzdálenost od oplocené části je cca 100 m. Tato část není oplocena a bud 
v ní umístěny sklad, WC a materiál na zpevněných plochách. Přípojka elektrického 
vedení NN bude provedena s předstihem a povede jak do oplocené části, tak i do 
realizační části staveniště. Vzhledem k situaci stavby a vzdálenosti vodovodní a 
kanalizační sítě nebudou provedeny vodovodní a kanalizační přípojky. Voda bude 
pravidelně dovážena v cisternách a barelech. Odvodnění staveniště je zajištěno 
dostatečným sklonem pro plošné odvodnění srážkové vody do příkopů a přilehlého 
terénu. Odpadní vody a splašky budou vyvedeny do jímek, které budou pravidelně 
vyváženy. Záchody jsou mobilní, chemické. 
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Podrobněji se touto problematikou se zabývá kapitola č. 5 Zařízení staveniště. 

1.10 Hlavní stavební mechanizmy 
Během realizace mostního objektu budou použity tyto hlavni stavební mechanizmy: 

- pásové rypadlo - Caterpillar 315D L, 

- pásový dozer - Caterpillar D5G, 

- tatra T158 – 6x6, PHOENIX, 

- vibrační válec - VV100, 

- vrtná souprava – Bauer BG22 H, 

- beranící stroj - Mobilram TM 11/14, 

- autodomíchávač - Stetter AM 10C, 

- čerpadlo – Schwing S 34X, 

- autojeřáb - LTM 1250-6.1, 

- tatra 810 HR (HIAB XS 088), 

- autojeřáb - LTM 1070 – 4.2, 

- silniční finišer – AP755D, 

- tandemový vibrační válec - Caterpillar CD54, 

- pracovní plošina - HA 12PX, 

- svářečka - Bimax 182 Turbo, 

- ponorný vibrátor - Atlas Copco Dynapac SMART 65, 

- příhradová vibrační lišta SVE TREMIX, 

- stolová pila - Scheppach HS 120, 

- ruční okružní pila - KS66C, 

- vrtací a sekací kladivo - KH5E, 

- úhlová bruska GWS 15-125 CIEH. 

 

Podrobněji se touto problematikou zabývá kapitola č.6 Návrh hlavních strojů a 

mechanismů. 
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1.11 Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 

1.11.1 Kvalitativní požadavky 
Veškeré činnosti prováděné během realizace výstavby budou prováděny dle 
technologických předpisů, TKP a ZTKP. Na jednotlivé činnosti budou vypracovány 
kontrolní a zkušební plány, které budou dodrženy a jednotlivé kontroly provedeny a 
stvrzeny podpisem. Určité kontroly budou prováděny akreditovanou zkušební 
laboratoří. 

1.11.2 Environmentální požadavky 
Realizace výstavby se bude řídit platnými zákony a legislativou s ohledem na životní 
prostředí. Zejména se bude řídit těmito předpisy: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a jeho změna předpis č. 297/2009 
Sb., 

- Vyhláška č. 381/2001 - Katalog odpadů a jeho změna předpis č. 374/2008 Sb., 

- NV č. 272/2011 - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

- Zákon č. 254/2001 Sb. – Zákon o vodách  

1.11.3 Bezpečnostní požadavky 
Bezpečnost na stavbě bude během výstavby zajištěna podle: 

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

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

- Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, 

- Zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb., 

- NV č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, 

- NV č. 378/2001 Sb., - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

- NV č. 201/2010 Sb., - Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu. 



TECHNICKÁ ZPRÁVA K STP 

26 

Podrobné rozpracování rizik a jejich vyhodnocení během hlavních činností realizace je 
vypracováno v kapitole č. 8. Bezpečnostní rizika a v textové příloze A.1 Seznam 

bezpečnostních rizik a opatření. 
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Koordinační situace se nachází ve výkrese B.1 Širší dopravní vztahy. 

Řešení křižovatky Lehota se nachází v výkrese B.2 Řešení křižovatky Lehota. 
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Jelikož se diplomová práce zabývá výstavbou jednoho objektu (mostní objekt SO 201), 
byl vytvořen etapový časový a finanční plán. 

Celková cena objektu byla vypočítána dle ukazatele průměrné rozpočtové ceny na 
měrovou a účelovou jednotku pro obor 821 – mosty (THÚ – technickohospodářské 
ukazatele). Hodnoty byly převzaty z programu Buildpower. 

Rozdělení ceny do jednotlivých oborů bylo provedeno dle průměrné struktury 
stavebních dílů, řemeslných oborů a montážních prací pro obr 821 – mosty. Hodnoty 
byly převzaty z programu Buildpower. 

Časový a finanční plán, grafy finančního potřeby a pracovníků v čase se nachází 
v přílohách: 

- B.3 Časový a finanční plán – etapový 

- B.4 Graf nákladů – průběžně a součtově 

- B.5 Bilance pracovníků
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4.1 Základní údaje o stavbě 
Název stavby:  

Rychlostní cesta R1, Nitra – Tekavské Nemce (1.úsek, Nitra, západ – Selenec) 

Objekt 201-00 - Most na větve křižovatky na R1 v km 0,789 

Místo stavby:  

Obec:     Lehota, 

Okres:     Nitra 

Kraj:     Nitrianský 

Území stavby:   Katastrální území Lužianky. 

Stavebník:  

Název:    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoje SR 

Adresa:   Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava 

Telefon:   +421 25 949 41 11 

Fax:    +421 25 249 47 94 

Generální projektant:  

Název:    Dopravoprojekt a.s. 

Adresa:   Kominárenská 4, 832 03 Bratislava 

    Diviza Zvolen, M.R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen 

Telefon:   +421 45  520 33 02 

Fax:    +421 45  520 33 88 

Zhotovitel:  

Název:    Granvia Construction s.r.o. 

Adresa:   Při trati 25/A, 821 06 Bratislava 

Telefon:   +421 37 3212 013  

Fax:    +421 917 456 253     

Projektant mostní konstrukce:  

Název:    Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

Adresa:   Bohunická 50, 619 00 Brno 

Telefon:   +420 585 496 411 

Fax:    +420 541 235 026 

Zodpovědný projektant:  Ing. Tomáš Romportl 
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4.2 Členění stavby 
Diplomová práce se zabývá stavbou tvořenou jedním stavebním objektem – objekt 201-
00 – most na větvi křižovatky nad R1. 

Výstavba objektu je v přímém kontaktu s objekty: 

- objekt 001-00 - Demolice existujícího mostu v km 0,789 nad R1, 

- objekt 101-00 - Rychlostní cesta R1 km 0,000 - 12,590, 

- objekt 102-00 - Křižovatka „Lehota“ v km 0,789, 

- objekt 501-00 - Demolice existujícího mostu v km 0,789 nad R1. 

4.3 Popis staveniště  
Jedná se o liniovou dopravní stavbu mimo zastavěné území. Staveniště je v místě 
původního mostního objektu, který byl zdemolován. Staveniště je předáno hlavním 
zhotovitelem stavby ve fázi, kdy jsou zdemolovány komunikace, již zmíněný původní 
mostní objekt a vše je připraveno pro zahájení prací na SO 201. Během výstavby mostu 
budou probíhat i práce na okolních objektech stavby. Každý vjezd nebo výjezd 
ze staveniště je opatřen zákazovými značkami „Zákaz vstupu na staveniště“. Mimo 
pracovní dobu bude staveniště střeženo externí hlídací firmou. 

4.4 Charakteristika objektu SO 201-00 

4.4.1 Charakteristika mostu:  
- na pozemní komunikaci, 

- most přes cestu, 

- s třemi otvory, 

- jednopodlažní, 

- s mezilehlou mostovkou, 

- nepohyblivý, 

- trvalý, 

- ve směrově přímé a oblouku a ve výškovém oblouku, 

- šikmý, 

- s normovou zatížitelností, 

- nemasivní, 

- plnostěnný, 

- obloukový, 
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- otevřeně uspořádaný, 

- s neomezenou volnou výškou. 

Délka přemostění:  80,617 m 

Délka mostu:   88,635 m 

Šikmost mostu:  pravá 

Šířka mezi svodidly:  proměnná od 9,00 m do 9,716 m 

Šířka služebního chodníku: 0,80 m 

Šířka nosné konstrukce: proměnná od 12,525 m do 13,023 m 

Výška mostu:   9,59 m 

Stavební výška:  0,999 m 

Délka nosné konstrukce: 86,675 m 

Plocha mostu:   86,675  x 12,525 = 1085,6 m2 

Body křížení:   os větve LEMN2 s osou větve LEMN3 

- staničení na ose větvě LEMN2 km 0,072 002 

- staničení na ose větvě LEMN3 km 0,200 506 

    os větve LEMN2 s osou rychlostní komunikace R1 

- staničení na ose větvě LEMN2 km 0,092 295 

- staničení na ose R1  km 0,789 466 

    os větve LEMN2 s osou rychlostní LEMN1 

- staničení na ose větvě LEMN2 km 0,133 923 

- staničení na ose větvě LEMN1 km 0,155 170 

Úhel křížení:   os větve LEMN2 s osou větve LEMN3   78,3g 

    os větve LEMN2 s osou rychlostní cesty R1   78,8g 

os větve LEMN2 s osou větve LEMN1   90,9g 

Podjezdná výška:  s osou větve LEMN3   5,20+min. 2,314 rezerva 

s osou R1   5,20+min. 1,607 rezerva 

    s osou větve LEMN1  5,20+min. 2,816 rezerva 

4.4.2 Charakter překážky a převáděné komunikace 
Mostní objekt slouží k mimoúrovňovému křížení větve LEMN2 křižovatky Lehota 
s rychlostní komunikací R1 a s větvemi LEMN1 a LEMN3. Komunikace (LEMN2)  
na mostě je jednosměrná, dvoupruhová, směrově nerozdělená. Směrově je komunikace 
na mostě vedená v přímé a v přechodnici. Z tohoto důvodu je komunikace v místě 
přechodnice ve směru staničení rozšířená vpravo. Rozšíření začíná v km 0,102 337 
LEMN2 a za mostem dále pokračuje. Maximální hodnota rozšíření na mostě je 0,498 m. 
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Výškově je niveleta komunikace v zakružovacím oblouku s poloměrem R =1500 m  
se sklonem tečen k výškovému oblouku +4,89% a -4,89%. Příčný sklon komunikace je 
v přímé i v konstantní 2,50 %. 

4.4.3 Popis konstrukce mostu  
Mostní konstrukci tvoří samokotvený obloukový systém s mezilehlou mostovkou. 
Oblouky jsou tvořené ocelovým svařovaným průřezem obdélníkového tvaru 
s proměnnou výškou. Mostovka je tvořená krajními ocelovými hlavními nosníky, které 
jsou příčně spojeny ocelovými příčníky, na kterých leží spřažená železobetonová deska 
tloušťky 200 mm. Mostovka je ve střední části zavěšená na oblouku pomocí závěsných 
tyčí (MacAlloy) a je pevně spojená s obloukem a koncovými příčníky. Integrované 
opěry slouží jako koncové příčníky a jsou spojené s patkami pomocí železobetonových 
vzpěr. Tlaková složka z oblouku je přenášena pomocí těchto vzpěr do spřažené desky 
mostovky, která plní funkci táhla.  

4.4.4 Konstruk ční popis jednotlivých částí 

4.4.4.1 Založení mostu 

Pilotážní plošiny a šablony 

Pilotážíní plošiny a nájezdy jsou pro bezproblémový pohyb vrtné soupravy opatřeny 
vrstvou ze štěrkodrti frakce 32/63. Odvodnění je pomocí otevřeného výkopu směrem  
do zářezu rychlostní komunikace R1 (plošina je plošně odvodněna násypovým 
materiálem). Pilotážní šablony tloušťky 200 mm jsou opatřeny kruhovými otvory 
(průměr větší o 0,1 m než pilota) vymezující polohu pilot. Krajní šablony (podpěra P1  
a P4) jsou z betonu třídy C12/15 - X0 vyztuženého karisítí 6/100x6/100 při horním  
i dolním povrchu. Ostatní šablony jsou z prostého betonu třídy C12/15 - X0. Hladina 
podzemní vody se nachází v hlubce 6 m – 14,95 m pod úrovní pilotážích plošin. 
Podzemní voda nemá agresivní vliv na beton. 

Vrtané piloty 

Založení mostu je hlubinné na vrtaných pilotách průměru 1200 mm. Svislá tahová 
složka v koncových příčnících (P1, P4) je zachycená modifikovanými pilotami, které 
jsou na 4,0 m koncové délky (horní části) zúžené na 900 mm a umožňují tak lepší 
podélnou deformaci mostu. Délky pilot se pohybují v rozmezí 16 m – 19 m. V místě 
tlakových pilot (základ P2, P3) bude provedeno hluché vrtání v délce 4 m – 5 m. 
V místě tahových pilot hluché vrtání provedeno nebude. Piloty budou zhotoveny 
z betonu třídy C30/37 - XC2, XA1, betonářská výztuž je z oceli B500(B). Základovou 
půdu pod objektem tvoří polygenetické sprašoidní a písčité zeminy. 
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4.4.4.2 Spodní stavba 

Základové konstrukce na podpěrách P2, P3 

Základy jsou z betonu třídy C30/37 – XC2, XA1, XF1. Betonářská výztuž je z oceli 
B500(B). Základy leží na podkladním betonu tloušťky 200 mm a mají půdorysný tvar 
kosodélníku s rozměry cca 22 m x 3 m. Horní hrana má střechovitý tvar se sklonem 
4,21 % (P2) a 6,16 % (P3). Podélný sklon základů je 2,12 % (P2) a 8,52 % (P3) směr 
Trnava. Do základů jsou ukotveny ocelové oblouky. 

V oblasti ukotvení ocelových oblouků jsou základy rozdělené na dvě fáze. První fáze 
slouží jako montážní podpěra pro ocelový oblouk a druhá fáze umožní vetknutí 
ocelového oblouku do základů. Vzhledem k postupu výstavby bude tato fáze probíhat 
současně s betonáží vzpěr.  

Šikmé vzpěr V1 – V4 

Dvojce vzpěr na každé straně spojuje základ P2 (resp. P3) s koncovým příčníkem P1 
(resp. P4). Vzpěry mají příčný řez ve tvaru kosodélníku o šířce 2,5 m a výšce 1,3 m. 
Vzpěry jsou z betonu třídy C30/37 – XC2, XA1, XF1. Betonářská výztuž je z oceli 
B500(B). Budou provedeny na podkladním betonu tloušťky 150 mm. Jednotlivé vzpěry 
jsou vetknuty jak do koncového příčníku (P1, P4), tak i do základů (P2, P3). Ze vzpěry 
bude tedy do příčníku i do základu vyvázána vyčnívající výztuž. 

Koncové příčníky na podpěrách P1, P4 

Příčníky jsou z betonu třídy C30/37 – XC4, XD1, XF2. Betonářská výztuž je z oceli 
B500(B). Příčný řez příčníku má složitý tvar a půdorysně má rozměry cca 3,0 m  
x 15,1 m. Vzhledem k postupu výstavby bude betonáž probíhat současně a nebo  
před betonáží mostové desky. Příčníky jsou uloženy na podkladním betonu tloušťky 200 
mm (dle stavu je možno využít vyztužených pilotážích plošin). 

4.4.4.3 Nosná konstrukce 

Charakteristika konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena dvěma ocelovými podélníky vetknutými do příčníků. 
Podélníky jsou příčně spojeny 27 příčníky. Tato konstrukce je spřažena pomocí trnů 
s železobetonovou deskou tloušťky 200 mm. Dále nosnou konstrukci tvoří dva ocelové 
oblouky vyplněné betonem bez příčného ztužení, které jsou excentricky vetknuté  
do podélníků. Navržená konstrukce kopíruje složitý průběh komunikace. Veškerý 
materiál ocelových konstrukcí je S355. 
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Ocelová konstrukce – podélníky a příčníky 

Podélník je nesymetrický svařovaný I profil s vnějším krycím plechem. Dolní pásnice je 
z plechu P40 x 475, stojina je z plechu P25 x 990. Horní pásnice je z plechu P40,  
u pravého podélníku konstantní šířky 765 mm, u levého je šířka proměnná od 765 mm 
do 790 mm. Z vnější strany je k horní pásnici navařený krycí plech P20 x 435 s lemem 
P15 x 70. Z vnitřní strany je navařený plech P6 x 30. V délce téměř 40 m jsou 
podélníky rovnoběžné se vzdáleností 11,52 m. Dále se pak rozšiřuje až na hodnotu  
12,2 m. 

Příčník je svařovaný I profil proměnné výšky od 595 mm do 631 mm. Horní pásnice je 
z plechu P30 x 200, dolní pásnice je z plechu P40 x 350, stojina je z plechu P15. 
V místě prostupu odvodnění je ve stojině otvor o průměru 280 mm, vyztužený dvojicí 
mezikružnic z plechu P15. 

Ocelová konstrukce – oblouky 

Osy obou oblouků jsou totožná parabolická křivka. Půdorysně jsou oblouky mírně 
různoběžné se vzájemným úhlem 0,046°. Oblouky mají truhlíkový průřez vytvořený 
svařením z dvou pásnic šířky 400 mm a dvou lícujících stojin proměnné výšky. Výška 
oblouku je nad podélníkem konstantní, 640 mm, pod podélníkem se zvyšuje  
na 1118 mm. Pásnice mají proměnnou tloušťku 25 – 50 mm, stojiny mají proměnnou 
tloušťku 15 – 30 mm. Oblouk je vyplněn betonem. Uvnitř oblouku jsou diafragmata 
s otvory pro dobetonování.  

Místo spojení podélníku s obloukem je důležitým detailem pro různé montážní stavy. 
V čase montáže se uvažuje s kloubovým spojením (čepový spoj). Po ukončení montáže 
dojde k provaření a spoj bude tuhý. 

Beton oblouku 

Ocelový oblok je vyplněn betonem C35/45 – XC4, XD1 s doplňujícími přísadami  
pro delší zpracovatelnost. Jelikož je beton uvnitř uzavřeného průřezu, nejsou na beton 
kladeny nároky na odolnost.  

Závěsy 

Střední část mostu je zavěšená na ocelovém oblouku pomocí systémových tyčových 
táhel Macalloy M56 z oceli S460 o průměru 52 mm. Na každé straně mostu je  
15 závěsů, celkem tedy 30 závěsů. V dolní části závěsu je umístěn rektifikační prvek. 

Mostovková deska 

Monolitická železobetonová deska je z betonu třídy C30/37 – XC4, XD1, XF2 s nízkým 
vodním součinitelem a doplňujícími přísadami pro delší dobu zpracovatelnosti. 
Betonářská výztuž je z oceli B500(B). Tloušťka mostovkou desky je konstantní  
200 mm, jen na levé straně je vlivem proti spádu 200 – 247 mm. Šířka je konstantní 
11,5 m do staničení km 0,102 337, kde dochází k rozšiřování až na šířku 12,127 m na 
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styku desky a koncového příčníku. Půdorysně i výškově odpovídá geometrie desky 
převáděné komunikaci Směrově je deska vedená v přímé a přechodnici. Výškově je 
deska vedena v zakružovacím oblouku s poloměrem R = 1500,0 m a se sklonem tečen 
k výškovému oblouku + 4,89 % a  - 4,89 %. 

Dolní povrch desky kopíruje geometrii příčníků, horní povrch je příčném levostranném 
sklonu 2,5 %. Na levé straně je z důvodu odvodnění izolace vytvořen protispád 4,0 %. 
V desce jsou zabetonované PVC trubky Ø50mm pro odvodnění a talířové odvodňovače 
300/500. Na koncích mostovkové desky je vytvořená kapsa o velikosti 250 x 300 mm 
pro uložení mostního dilatačního závěru. 

Deska je spřažena s ocelovou konstrukcí pomocí trnů, které jsou na horní pásnici 
příčníků (2 řady) a pomocí dlouhých trnů  navařených na stojině podélníků. 

4.4.4.4 Mostní svršek a příslušenství 

Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce 

Na nosné konstrukci byla navržena celoplošná izolace z natavovaných asfaltových pasů 
tloušťky 5 mm pokládaná na pečetící vrstvu ze speciální epoxidové pryskyřice. Pod 
římsami je navíc navržena ochranná izolace izolačním pásem s hliníkovou vložkou a 
s hrubým posypem tloušťky 5 mm. Skladba izolace je uvedena v tabulce. 

Tabulka 4-1 Skladba izolační vrstvy 

Vrstva Materíál Množství 

základní kotevní nátěr MASTERTOP P 605 0,4 až 0,6 kg/m2 

zdrsňující posyp  křemenný písek frakce 0,5 - 1,2mm 2,5 -3,0 kg/m2 

uzavírací nátěr (pečetící vrstva) MASTERTOP P 605 0,4 až 0,6 kg/m2 

natavitelný asfaltovaný izolační pás  NAIP IZOMEXIT PL 5 B - 

ochrana izolace pod římsami NAIP BITALBIT S - 

ochrana izolace pod mostovkou litý asfalt jako součást skladby vozovky 

Vozovka 

Skladba vozovky na mostě byla navržena dle ČSN 73 6242 a platných TP – vzorové 
listy VL – 4. Vozovka na mostě je živičná o celkové tloušťce 90 mm včetně celoplošné 
izolace.  
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Tabulka 4-2 Skladba vozovky 

Název Označení Tloušťka [mm] 

asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ 45 

spojovací postřik kationaktivní emulzí modifikovaný PS EKM 0,25 Kg/m2 - 

litý asfalt střednězrnný LAS IV 40 

spojovací postřik kationaktivní emulzí modifikkovaný PS EKM 0,25 Kg/m2 - 

izolační souvrství  NAIP 5 

celkově 
 

90 

Římsy 

Na celém mostě jsou navrženy monolitické římsy z betonu C35/45 – XC4, XD3, XF4. 
Betonářská výztuž je z oceli B 500(B). Římsy na levé straně mostovky jsou šířky  
1075 mm se sklonem horní hrany 4 % směrem do mostu. Římsy na pravé straně 
mostovky jsou šířky 1425 mm se sklonem horní hrany 2,5 % směrem do mostu. 
Průměrná výška říms je kolem 240 mm. Dilatační spára šířky 20 mm je po 6 m, 
pracovní spára šířky 15 mm je po 2 m. Horní povrch říms je upraven pomocí příčné 
striáže. V místě směrového oblouku se římsy liší pouze za.křivením. Kotvení říms  
do nosné konstrukce je pomocí kotevních přípravků osazených po 1,0 m. 

Římsy na koncových příčnících jsou trochu odlišné. Na levé straně je šířka 735 mm  
a na pravé straně je šířka 1090 mm. Zbývající část horní hrany koncového příčníku je 
opatřena ochranným nátěrem zabraňujícímu průniku vody. Horní hrana je v příčném 
sklonu odpovídajícímu sklonu ostatních říms na téže straně. 

Římsa na levé straně přechodové desky je široká 2000 mm a na pravé straně 2350 mm. 
Přibližně v šířce 1140 mm od vnější hrany má horní hrana sklon 0 %, zbytek římsy má 
horní hranu v příčném sklonu odpovídajícímu sklonu ostatních říms na téže straně. 

Odvodňovací soustava 

Odvodnění mostu je zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu vozovky. Z důvodu 
vedení trasy ve výškovém zakružovacím oblouku je podélný sklon proměnný 0 – 4,9 %, 
příčný sklon je konstantní 2,5 %. 

Odvodňovací soustavu tvoří: 

- odvodnění izolace nosné konstrukce (nerezové trubičky Ø40 mm), 

- odvodnění komunikace (odvodňovač 500/300 typu „Labe“), 

- podélným svodem odvodnění (HDPE trubky profilu DN 200). 
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4.4.4.5  Mostní vybavení a dokončovací práce 

Úpravy pod mostem 

Kámen do betonu C16/20 - X0 celkové tloušťky 350 mm. Tato úprava je provedena  
na svazích podél koncových příčníků a nezpevněné krajnice za koncovým příčníkem. 
V místě šikmých vzpěr je celková tloušťka zpevnění 200 mm. Na zpevněném svahu je 
proveden skluz z betonových tvarovek, který odvádí vodu vytékající z odvodňovacího 
systému do betonového vývařiště. Zpevnění svahu je v patě ukončené betonovým 
prahem. 

Ocelové svodidla 

Na mostě jsou osazeny ocelové mostní svodidla ZSNH4/H2 s třídou zadržení H2. 
Sloupky svodidel jsou osazeny v osové vzdálenosti 2 m.  

Zábradlí 

Po celé délce mostu je osazené ocelové zábradlí s výplní, které je na koncových 
příčnících ukotvené do koncových stěn. Sloupky zábradlí jsou kotvené do horní pásnice 
podélníku pomocí čtyř šroubů. Sloupky svodidel jsou osazeny v osové vzdálenosti 2 m. 

Přístup pro revizi mostu 

Na obou zpevněných svazích vpravo od mostu jsou navržené revizní schodiště šířky 
0,75 m ohraničené betonovými obrubníky šířky 0,1 m. Celková šířka schodiště je tedy 
0,95 m. Prefabrikované stupně jsou z betonu C25/35 – XC3, XF1, XA1. Betonářská 
výztuž je z oceli B500(B). Stupně o rozměrech 450 x 750 x 200 a 450 x 750 x 150  jsou 
uloženy na podkladním betonu C16/20 – X0 tloušťky 150 mm. 

Povrchové úpravy – antikorozní úprava 

Všechny ocelové konstrukce na mostě (kromě nosné ocelové konstrukce), které jsou 
trvale ve styku se vzduchem, jsou chráněny použitím nátěrových systémů dle  
TP – 05/2004 – „Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí mostů“. Použité nátěrové 
systémy splňují podmínky pro dlouhodobou životnost 15 let a více a základním 
korozním zatížením, které obsahuje oblast ostřiku posypovými solemi. 

Tabulka 4-3 Systém protikorozní ochrany zábradlí a svodidel 

Název Vrstva 

základní nátěr EP – zinkový min. 60 µm 

podkladní nátěr na bázi epoxidů min. 80 µm 

podkladní nátěr na bázi epoxidů min. 80 µm 

krycí nátěr na bázi epoxidů min. 80 µm 

celkem min.300 µm 
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Protikorozní ochrana ocelových nosných konstrukcí je provedena dle TKP pro stupeň 
agresivity prostředí C4 vysoká, životnost min. 30 let. 

Tabulka 4-4 Protikorozní systém nosné ocelové konstrukce 

Název Vrstva µm 

otryskání na stupeň čistoty Sa2,5 - 

základní nátěr epoxidový se zinkovým prachem 60 µm 

mezinátěr na bázi epoxidu HS 150 µm 

vrchní nátěr polyuretanový/PUR HS 80 µm 

celkem 290 µm 

Podkladní přechodový klín 

Hutněný násyp pod přechodovým klínem je proveden z velmi vhodných materiálů pro 
zásypy. Vlastní přechodový klín je poté proveden ze štěrkodrti frakce 0/62. Přechodový 
klínu je odvodněn na dně v délce 6 m od hrany příčníku se provede se pomocí 2 vrstev 
geotextílie a 1 vrstvy těsnící fólie HDPE ve sklonu 8 % směrem k příčníku. Za rubem 
opěry je provedeno odvodnění pomocí perforované trubky vyvedené na kraj násypu. 
Před realizováním zásypů musí být provedeny všechny izolační nátěry. Maximální 
tloušťka hutněné vrstvy je 30 cm. Zásyp bude proveden materiálem velmi vhodným do 
násypů a hutněn bude na Id=0,85 resp. PS=100 %. Podkladní přechodový klín bude 
proveden štěrkodrtí frakce 0-32 a hutněn bude na Id=0,85. 

Přechodové desky 

Monolitická železobetonová přechodová deska je z betonu třídy C25/30 – XC3, XF1, 
XA1. Betonářská výztuž je z oceli B500(B). Tvarově se přechodové desky mírně liší. 
Jsou provedeny v délce 5 m a na šířky vozovky, na konci jsou z důvodu uložení 
dilatačního závěru do přechodové desky provedeny krátké výstupky na bocích v šířce 
říms. Z tohoto důvodu je vytvořená i kapsa o velikosti 250 x 300 mm. Příčný sklon je 
2,5 % a podélný sklon je 10 %. Přechodové desky jsou uloženy na podkladním betonu 
tloušťky 150 mm. a také na krátkých konzolách koncového příčníku. Dilatace je 
zabezpečena pomocí dvou vrstev lepenky.  

Dilatační závěry 

Most je navržen jako jeden dilatační celek. Z důvodu uložení dilatačního závěru je 
konstrukce příčníku a přechodové desky upravena. Jedná se o povrchový mechanický 
dilatační závěr MZ 80J s maximálními posuny ±40 mm v podélném směru a ±10 mm 
v příčném směru. 

Koncové stěny 

Koncové stěny jsou z betonu C35/45 – XC4, XD3, XF4. Betonářská výztuž je z oceli 
B500(B). Stěny jsou umístěny na vnějším kraji koncových příčníku z nich je vytažena 
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výztuž. Délkově odpovídají šířce koncových příčníků, tloušťka je 200 mm a výška  
1,1 m. Přední hrana stěny má náběh 1,5:1. Na pravých stěnách je z vnější strany 
umístěný letopočet uvedení mostu do provozu. 

4.5 Studie hlavních technologických etap 

4.5.1 Zemní práce a založení 

4.5.1.1 Popis technologické etapy 

Výkopové práce se rozdělí do dvou fází. V rámci 1.fáze zemních výkopových prací  
se provede výkop na úroveň pilotážních plošin. Na straně podpěry P1 na úroveň 
220,800 m. n. m. Na straně podpěry P4 na úroveň 222,779 m. n. m. Svahy výkopů  
a násypů pro obě plošiny se provedou se sklonem 1:1. Zemina bude odvážena  
na deponii v blízkosti stavby. Základovou půdu pod objektem tvoří polygenetické 
sprašoidní a písčité zeminy. 

Dno plošiny se zpevní štěrkodrtí frakce 32/63 v tloušťce 200 mm po celé ploše  
pro bezproblémový pohyb vrtné soupravy. Nájezdy se provedou ve sklonu 1:10 a opatří 
se stejným zpevňujícím materiálem jako plošina. V úrovni dna plošiny se zhotoví 
pilotážní šablony tloušťky 200 mm z betonu C12/15 X0. V místě krajích podpěr P1 a P4 
se provedou šablony vyztužené karisítí 6/100/100, které zároveň poslouží jako 
podkladní beton pro základy P1 a P4. Ostatní šablony (P2,P3) se provedou z prostého 
betonu. 

Most bude založen na velkoprůměrových pilotách Ø1200 mm. U krajních podpor 
(tahové piloty) budou piloty na koncových čtyřech metrech zúžené na Ø900 mm 
z důvodu lepší podélné deformaci mostu. Piloty pod základy P2, P3 (tlakové piloty) se 
budou vrtat s hluchým vrtáním v délce 4 m – 5 m. Délky pilot se pohybují mezi  
16 – 19 m (viz tabulka pilot). Piloty budou prováděny technologii vrtaných pilot 
s pažením v celé délce pomocí ocelových výpažnic. Piloty budou provedeny z betonu  
C 30/37 XC2, XD1, XF2, XA1. Betonářská výztuž B500(B). 

V rámci 2. fáze zemních výkopových prací se provede výkop jámy v okolí vnitřních 
podpěr P2 a P3 směrem až ke komunikaci. V místě podpěry P2 na úroveň  
216,600 m. n. m. a v místě podpěry P3 na úroveň 217,830 m. n. m. Zajištění výkopu se 
realizuje pomocí štětovnicových stěn ze štětovnic Larsen IIIn 436x168x13,0 mm délky 
8,0 m u P2 a 10,0 m u P3 . Výška výkopu se bude pohybovat mezi 4 m – 5 m. 
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4.5.1.2 Technologický postup 

Zemní práce 1. fáze 

- vytýčení obrysu výkopů: Před zahájením výkopových prací se provede vytýčení 
pilotážních plošin. Vytýčení bude provedeno geodetickou firmou dle vytyčovacího 
výkresu. 

- provedení 1. fáze výkopových prací: Plošina bude vykopána na straně podpěry P1 na 
úroveň 220,800 m. n. m. Na straně podpěry P4 na úroveň 222,779 m. n. m. Hloubení 
bude prováděno rypadlem s hloubkovou lopatou a dočištění jámy pásovým dozerem. 
Sklony svahu plošin budou 1:1 m. Při hloubení jámy bude zhotoven vjezd do jámy pro 
vrtnou soupravu ve sklonu 1:10.  

- odvoz vytěžené zeminy: Odtěžená zemina bude hned nakládána na nákladní 
automobily a odvážená na deponie v blízkosti staveniště. Po dokončení prací bude 
zemina použita na zásypy, násypy a dokončení svahů v rámci celé stavby Rychlostní 
komunikace R1. 

Pilotážní plošiny a šablony 

- provedení štěrkové podkladní vrstvy: V ploše pilotážích plošin a nájezdů bude pro 
bezproblémový pohyb vrtné soupravy provedena vrstva ze štěrkodrti frakce 32/63. 
Odvodnění bude provedeno otevřeným výkopem směrem do zářezu rychlostní 
komunikace (plošina bude plošně odvodněna násypovým materiálem). 

- vytýčení polohy šablon a pilot: Geodet vytýčí obrys šablon, bednění a osovou polohu 
pilot. Šablony tloušťky 200 mm budou opatřeny kruhovými otvory vymezující polohu 
pilot. 

- bednění a vyztužení šablon pro vrtané piloty: Bednění bude provedeno z fošen a 
prken. Do šablon se provedou kruhové otvory pro piloty (průměr větší o 0,1 m větší než 
pilota). Vyztužení karisítí 6/100 x 6/100 při horním i dolním povrchu u šablon P1 a P4. 

- betonáž, ošetření a odbednění šablon pro vrtané piloty: Beton třídy C12/15 - X0 bude 
dovezen domíchávačem a umístěn do bednění bude pomocí skluzu. Beton bude hutněn 
pomocí ponorných vibrátorů. 

Vrtané piloty 

- vrtání pilot: Vrtání pilot se bude provádět vrtnou strojní sestavou, která bude zároveň 
při vrtání osazovat ocelovou výpažnici. Vytěžená zemina bude odvážena nákladním 
autem na deponii v blízkosti staveniště. Piloty v krajních podpěrách P1 a P4 jsou tahové 
piloty a jsou prováděny bez hluchého vrtání. Piloty u P2 jsou do úrovně  
216,600 m. n. m. prováděny hluchým vrtáním, u P3 do úrovně 218,3 m. n. m. Po 
vyvrtání piloty se začistí dno tzv. čistící šapou. Pokud se bude na dně vrtu vyskytovat 
voda tak se musí odčerpat. Na dně vrtu se provede betonová podkladní vrstva tl. 0,1 m. 
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- armování pilot: Do pilot bude vložen armokoš, který byl vyvázán mimo staveniště. 
Armokoše jsou provedeny z betonářské výztuže B500(B). Na stavbu jsou dovezeny 
vcelku a jsou umístěny na zpevněnou plochu. Krytí výztuže je 120 mm. Armokoš se 
zajistí pomocí betonových distančních koleček (3 ks po obvodě řezu, řezy max. 3 m od 
sebe). Z piloty bude vyvedena výztuž, na kterou se vyváže výztuž základů. 

- betonování pilot: Piloty budou provedeny z betonu C 30/37 XC2, XD1, XF2, XA1. 
Betonáž se bude provádět betonovým čerpadlem, tak aby byla dodržena maximální 
výška shozu betonu. Zároveň při betonáži bude postupně vytahována ocelová 
výpažnice. Zúžená část piloty bude provedena pomocí papírovému bednění, kolem které 
se omotalo několik vrstev geotextílie. Okolo oslabené části piloty se provede nehutněný 
zásyp štěrkopískem max. frakce 16 mm. Hlava piloty se přebetonuje o 0,3m, která se 
pozdějí odbourá. 

- ochrana proti bludným proudům: Ochrana bude zajištěna pomocí propojení svislé 
výztuže piloty se spirálou ve vzdálenosti 2 m. Podélná výztuž se také spojí vodivě jasně 
definovaným spoji o minimální délce 100 mm. Armokoš se nesmí položit na dno vrtu. 

Zemní práce 2. fáze 

-štětovnicová stěna: Po vytyčení geodetem dojde k zaražení prvního páru štětovnic  
na celou délku. Do zámku zaberaněné štětovnice se nastraží další a proces se opakuje. 
Jelikož stěna zůstává v zemi i po dokončení mostu bude se dle potřeby ve své horní 
části upravovat tak, aby bylo možné vytvořit vzpěry a úpravy pod mostem. 

- výkop – 2. fáze: Plošina bude snížena v oblasti P2 na úroveň 216,600 m. n. m. V 
oblasti podpěry P3 na úroveň 217,830 m. n. m. Hloubení bude prováděno rypadlem 
s hloubkovou lopatou a dočištění jámy pásovým dozerem. Sklony svahu budou 1:1 m. 
Odtěžená zemina bude hned nakládána na nákladní automobily a odvážená na deponie  
v blízkosti staveniště. 

4.5.1.3 Výkaz výměr 

Tabulka 4-5 Zemní práce 

 
Výkop [m3] Hloubka [m] Třída těžitelnosti 

1. fáze - pilotážní plošina P1, P2 1135 2-2,5 2-4 

1. fáze - pilotážní plošina P3, P4 1200 1,5-2 2-4 

2. fáze - základ P2 2130 4,2 2-4 

2. fáze - základ P3 2590 5 2-4 

celkem 7055 - - 
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Tabulka 4-6 Pažení - štětovnice Larsen IIIN 436x168x13mm 

 
Plocha [m2] Délka [m] Počet [ks] Hmotnost [kg] Výška zeminy [m] 

základ P2 266 8 83 41168 4,2 

základ P3 323 10 81 50220 5 

celkem 589 18 164 91388 - 

Poznámka: 

- štětovnice Larsen IIIn 436x168x13mm – 1m=62kg. 

Tabulka 4-7 Pilotážní plošiny pro šablony pro vrtané piloty 

  Beton [m3] Výztuž [m2] Výztuž [kg] ŠD 32/63 [m3] 

šablona pro vrtání pilot P1  7,0 74 328,6 - 

šablona pro vrtání pilot P2  13,5 - 
 

- 

šablona pro vrtání pilot P3 14,0 - 
 

- 

šablona pro vrtání pilot P4 7,0 80 355,2 - 

pilotážní plošina P1, P2 - - - 67 

pilotážní plošina P3, P4 - - - 71 

celkem 41,5 154 683,8 138 

Poznámka: 

- beton - C 12/15 X0 

- betonářská výztuž - B 500(B)  - kari síť 6/100/100 (4,44kg/m2). 

Tabulka 4-8 Vrtané piloty 

 
Ø (m) 

Počet 
[ks] 

Délka 
[m] 

Beton 
[m3] 

Výztuž [kg] 
Hluché 
vrtání 

[m] 

Vývrt 
[m3] 

∑ Délka 
vrtu (m) 

piloty P1 0,9/1,2 6 4+13 103,5 9698,4 - 115,4 102,0 

piloty P2 1,2 8 16 144,8 12128,0 4 181,0 160,0 

piloty P3 1,2 8 16 144,8 12128,0 4 181,0 160,0 

piloty P4 0,9/1,2 6 4+15 117,1 10687,8 - 128,9 114,0 

celkem - 28 472 510,1 44642,2 64 606,2 536,0 

Poznámka:  

- beton - C 30/37 XC2, XD1, XF2, XA1 

- betonářská výztuž – B 500(B). 
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4.5.1.4 Strojní sestava 

- pásový dozer - Caterpillar D5G, 

- pásové rypadlo - Caterpillar 315D L, 

- tatra T158 – 6x6, PHOENIX, 

- autodomíchávač - Stetter AM 10C, 

- vrtná souprava – Bauer BG22 H, 

- beranící stroj - Mobilram TM 11/14vibrační válec - VV100, 

- stolová pila - Scheppach HS 120, 

- ruční okružní pila - KS66C, 

- úhlová bruska GWS 15-125 CIEH. 

4.5.1.5 Pracovní skupina 

- vrtmistr, 

- dělník, 

- obsluha strojů 

- pomocník. 

4.5.2 Spodní stavba 1. fáze a nosná ocelová konstrukce 

4.5.2.1 Popis technologické etapy 

V 1. fázi spodní stavby se provedou téměř celé základy P2 a P3 na podkladním betonu 
tloušťky 0,2 m. V oblasti ukotvení ocelového oblouku se základy vybetonují jen  
do výše 0,945 m (montážní podpěra pro ocelový oblouk), zbytek se dobetonuje  
při zabetonování oblouku společně s betonáží vzpěr.  

Následně bude vytvořena podpěrná ocelová nosná konstrukce (ocelové nosníky). 
Ocelová konstrukce bude podepřena na krajích pomocí betonových kvádrů a vnitřní část 
bude podepřená montážními podpěrami (systém montovaných podpěr PIŽMO). Bude 
vytvořeno 5 montážních podpor po 2 věžích. Hlavu podpory budou tvořit 2 x 2 
roštovými nosníky ve dvou navzájem kolmých vrstvách. 

Vodorovná ocelová konstrukce je rozdělená na 6 částí. Jedna část je tvořená vždy 
dvěma podélníky a pěti příčníky. V blízkosti mostu bude vytvořen montážní rošt, kde se 
svaří část konstrukce a osadí na po podpěrnou ocelovou konstrukci z pižma. Všechny 
ocelové části jsou jakosti S355. 

Ocelový oblouk je ze čtyř montážních kusů, které se dohromady svaří. Jednotlivé 
montážní části budou podepřeny na podpěrách z pižma, které jsou ve vrcholu napříč 
spojené nosníky IP75. Jednotlivé montážní části se přivezou na staveniště a uloží na 



STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP SO 2 01 

47 

skládku. Nejdříve se osadí krajní části. Střední kusy se svaří a pak se přivaří ke krajním. 
Oblouk se připevní k podélníku, ale v montážním stavu jen jako kloubová podpora. 
Oblouky jsou opatřeny trubkami pro betonáž oblouku a kontrolu vyplnění oblouku 
betonem. 

4.5.2.2 Technologický postup 

Spodní stavba 1. fáze – základy P2, P3 

- vytýčení obrysu základů: Geodet vytýčí obrys základů a bednění. 

- podkladní beton: Provede se bednění podkladního betonu s prken a fošen a následně 
se vybetonuje. Podkladní beton bude z prostého betonu třídy C12/15 – X0 o tloušťce  
0,2 m. Po betonáži se beton ošetří zakrytím celého povrchu geotextílií a udržuje ji ve 
vlhkém stavu. 

- zhotovení bednění 1. fáze základů P2, P3: Na podkladní beton bude položeno 
systémové bednění Peri. Na hotové bednění se nastříká odbedňovací olej. 

- armování 1. fáze základů P2, P3: Dle statického výpočtu a výkresu výztuže se vyztuží 
základy P2, P3. Betonářská výztuž B 500(B) musí být umístěna na distanční podložky. 
Krytí výztuže je 50 mm.  

- betonáž 1. fáze základů P2, P3: Beton bude dovezen domíchávačem a umístěn  
do bednění bude pomocí skluzu. Beton bude hutněn ponornými vibrátory. Z důvodu 
osazení ocelových oblouků na základy je nutné, aby výška horní hrany v místech 
kotvení ocelových oblouků byla vybetonována s přesností ±10 mm. Beton základů je 
C30/37 XC2, XF1, XA1. 

- ošetřování betonu a odbednění: Z důvodu omezení trhlin je třeba zajistit ošetření 
betonu, které spočívá v zakrytí celého povrchu geotextilií a udržovaní této geotextilie ve 
vlhkém stavu po dobu na níže uvedeném obrázku z TKP kapitola 10. Po dosažení 
dostatečné pevnosti betonu se konstrukce odbední. Všechny plochy, které budou ve 
styku se  zeminou se opatří izolačním nátěrem 1xAlp + 2xNa. 
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Obrázek 4-1 Tabulka nejmenší doby ošetřování pro stupně agresivity podle ČSN EN 206-1 jiné 

než X0 a XC1 

Podpěrná konstrukce 

- zhotovení montážních bárek: bude zhotoveno 5 montážních bárek, podpírající pevnou 
skruž pro ocelovou nosnou konstrukci. Montážní podpěrný systém PIŽMO musí působit 
jako svislá a vodorovně příčná podpora. Montážní podpěry jsou provedeny na 
betonových panelech, které jsou uložené na zpevněné ploše. Hlavy podpěr jsou 
opatřeny roštovými nosníky. 

- montážní bárky pro podepření oblouku: provedou se podpěrné konstrukce pižmo  
do předepsané výšky a ve vrcholu se spojí napříč mostu nosníkem 2 x IP75 pevně 
spojených do jednoho celku. Oblouk bude podepřen ve 3 místech. Na tyto nosníky  
se uloží montážní částí oblouku.  

Příčníky a podélníky 

- plocha pro montáž konstrukce: V blízkosti mostu se provede ocelový rošt na pevném 
podkladu (silniční panely), který budou sloužit jako montážní plocha. Na tomto roštu  
se budou svařovat jednotlivé podélníky a příčníky v montážní části. 

- svařování ocelové konstrukce: Nejdříve se svaří první část podélníku a příčníků, 
vyhodnotí se geometrický tvar a osadí se v místě příčníku P1 a podpěrné věže pižmo. 
Následuje svaření následující části podélníků a příčníků, vyhodnotí se geometrický tvar 
a osadí na podpěrnou konstrukci k předcházející části. Obě části se svaří a vyhodnotí  
se výsledný geometrický tvar. Takto se pokračuje, dokud se neprovede celá nosná 
konstrukce. Předpokládaná metoda svařování je dle EN ISO 4063 : 136 (MAG) – 
obloukové svařování plněnou elektrodou (trubičkovým drátem) v aktivním plynu  
(Ar, CO2) a 135 (MAG) – obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu. 
Jinak lze také říci metody svařování MAG (svařování v ochranné atmosféře aktivního 
plynu) a FLUX (s použitím trubičkového drátu, kde odhořívání náplně vytváří 
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ochrannou atmosféru).  Podrobné specifikace aktivního plynu a elektrody budou 
doloženy výrobcem ocelové konstrukce. 

Oblouky 

- uložení krajních částí: Nejdříve se uloží krajní částí za pomoci autojeřábu na dočasnou 
podporu v místě základů P2, P3 a montážní podpěru (PIŽMO), jejich poloha se 
zafixuje. V místě styku s mostovkou se spojí kloubově pomocí čepu (po dokončení 
mostu se pevně svaří). 

- uložení středních částí: Střední části se nejdříve svaří na staveništi v jeden kus a 
následně se uloží na montážní podpěry za pomocí autojeřábu mezi krajní části, jejich 
poloha se zafixuje. 

- svaření konstrukce: Po vyhodnocení geometrického tvaru se oblouky svaří 
v montážních stycích. Nakonec se vyhodnotí výsledný geometrický tvar. 

4.5.2.3 Výkaz výměr 

Tabulka 4-9 Základy P2, P3 – 1. fáze 

  Beton [m3] Výztuž [kg] Podkladový beton [m3] 

základ podpěry P2 81,3 20933,3 15,3 

základ podpěry P3 79,8 21323,4 15,2 

celkem 161,1 42256,7 30,5 

Poznámka:  

- beton - základy P2, P3 - C 30/37 XC2, XD1, XF2, XA1 

- betonářská výztuž – B 500(B) 

- podkladní beton – C12/15 X0. 
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Tabulka 4-10 Ocelová konstrukce 

  Počet [ks] Délka [m] Hmotnost [t] 

podélník levý  1 86,670 59,494 

podélník pravý  1 84,515 57,840 

oblouk levý 1 cca 75 34,913 

oblouk pravý 1 cca74 34,045 

styčníkové plechy oblouků - - 3,600 

příčníky – typické 25 11,02 59,947 

příčníky – zesílené 2 11,02 5,679 

výztuhy podélníků - - 21,979 

výztuhy oblouků - - 9,280 

drobný materiál   (5%) - - 14,339 

svary  (2,5%) - - 7,169 

spřahovací trny - Ø19 a Ø22 11190 - 4,535 

trubky pro betonáž - TR 244,5x11 - - 0,684 

celkem - - 313,504 

Poznámka:  

- ocel S355J2 – pro tloušťku prvků ≤ 35mm 

- ocel S355K2+N – pro tloušťku prvků > 35mm a < 50mm 

- ocel S355NL+N – pro tloušťku prvků ≥ 50mm. 

Tabulka 4-11 Podpěrná konstrukce 

  Množství [t] 

pižmo – pro vodorovnou část 64,21 

pižmo – pro oblouky 48,08 

nosníky IP75 21,0 

Pižmo – pro montážní rošt 18,0 

celkem 151,29 
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4.5.2.4 Strojní sestava 

- autojeřáb - LTM 1250-6.1, 

- autojeřáb - LTM 1070-4.2, 

- tatra 810 HR (HIAB XS 088), 

- svářečka - Bimax 182 Turbo, 

- pracovní plošina - HA 12PX, 

- ponorný vibrátor - Atlas Copco Dynapac SMART 65, 

- stolová pila - Scheppach HS 120, 

- ruční okružní pila - KS66C, 

- úhlová bruska GWS 15-125 CIEH. 

4.5.2.5 Pracovní skupina 

- mistr, 

- svářeč, 

- vazač, 

- betonář, 

- železář, 

- obsluha strojů, 

- pomocník. 

4.5.3 Spodní stavba - 2. fáze a mostovková deska 

4.5.3.1 Popis technologické etapy 

V 2. fázi spodní stavby se provede zabetonování ocelových oblouků do základů P2, P3. 
Zároveň se provedou i železobetonové vzpěry V1-V4, které budou provedeny  
na podkladním betonu tloušťky 0,15 m. Po dokončení vzpěr se provedou příčníky P1  
a P4 a dojde tak vetknutí ocelového podélníku. Výztuž všech konstrukcí je z oceli 
B500(B) a bude uložena dle výkresu výztuže. Podkladní beton pro koncové příčníky P1 
a P4 jsou už zhotoveny (šablony pilot, v případě poničení dojde k vybourání a 
provedení podkladního betonu), betonáž proběhne před betonáží desky. Podkladní beton 
bude proveden z prostého betonu třídy C12/15 – X0. Beton konstrukcí základů C30/37 
– XC4, XD1, XF2. 

Pro vytýčení mostovké desky jsou definované souřadnice a nadmořské výšky 
v příčných řezech umístěných po 2 m v ose mostu. Řez je charakterizován šesti body 
vrchního povrchu příčného řezu mostovkové desky. Provede se bednění desky a k tomu 
se využije nosná konstrukce mostu (spodní pásnice příčníků). Betonářská výztuž 
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B500(B) bude uložena dle výkresu výztuže. Monolitická železobetonová deska je 
z betonu C30/37 – XC4, XD1, XF2, s nízkým vodním součinitelem a doplňujícími 
přísadami s ohledem na delší dobu zpracovatelnosti.  

Provede se betonáž oblouku samozhutnitelným betonem C 35/45 – XC4, XD1, 
s doplňujícími přísadami s ohledem na delší dobu zpracovatelnosti. Betonáž se bude 
provádět ve dvou etapách. Beton bude dovezen z betonárky v Nitře. 

V rámci dokončení nosné konstrukce se provede uvolnění montážních podpěr oblouku. 
Následně montáž závěsů (systémové tyčové táhla Macalloy M56 z ocele S460  
o průměru 52 mm) a jejich následné dopnutí. Poté se celá konstrukce uvolní 
z montážních podpěr a dovaří se styk oblouk mostovka. Z kloubového spoje (čepu) se 
tak stane tuhý spoj (vetknutí). Nakonec se vyhodnotí geometrický tvar konstrukce a 
měření sil v závěsech, popřípadě jejich dopnutí. 

4.5.3.2 Technologický postup 

Základy a vzpěry 

- vytýčení spodní stavby: Geodet provede vytýčení všech konstrukcí. 

- úprava štětovnic v místě vzpěr:  Aby bylo možné zhotovit vzpěry, je nutné odtěžit 
zeminu a upravit horní konce štětovnic odřezáním. 

- podkladní beton: Provede se bednění podkladního betonu s prken a fošen a následně 
se vybetonuje pomocí skluzu. Podkladní beton bude z prostého betonu třídy C12/15 – 
X0 o tloušťce 0,15 m. Po betonáži se beton ošetří zakrytím celého povrchu geotextílií  
a udržovaní této geotextílie ve vlhkém stavu. 

- zhotovení bednění 2. fáze základů P2,P3 a šikmých vzpěr V1–V4: Na podkladní beton 
vzpěr se provede systémové bednění Peri. Na hotové bednění se nastříká odbedňovací 
olej. 

- armování 2. fáze základů P2,P3 a šikmých vzpěr V1–V4: Výztuž bude navázána  
na výztuž z 1. fáze. Zbytek základů a vzpěry bude vyztužen dle statického výpočtu  
a výkresu výztuže. Betonářská výztuž B 500(B) musí být umístěna na distanční 
podložky. Krytí výztuže je 50 mm. Vzpěra je vetknutá do koncového příčníku, proto 
bude ze vzpěry do příčníku vyvázána vyčnívající výztuž. 

- betonování 2. fáze základů P2,P3 a vzpěr:  Betonáž druhé fáze je možné provést až po 
finálním geometrickém zaměření ocelového oblouku. Beton bude dovezen 
domíchávačem a umístěn do bednění bude pomocí čerpadla. Beton bude hutněn 
ponornými vibrátory.  

- ošetřování betonu a odbednění: Z důvodu omezení trhlin je třeba zajistit ošetření 
betonu, které spočívá v zakrytí celého povrchu geotextilií a udržovaní této geotextilie  
ve vlhkém stavu po dobu uvedenou na obr. 4-1. Po dosažení dostatečné pevnosti betonu 
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se konstrukce odbední. Všechny plochy, které budou ve styku se zeminou, se opatří 
izolačním nátěrem 1xAlp + 2xNa. 

Příčníky  

- zhotovení bednění příčníků P1, P4: Na podkladní beton se provede systémové bednění 
Peri. Na hotové bednění se nastříká odbedňovací olej. 

- armování příčníků P1, P4: Příčníky budou vyztuženy dle statického výpočtu a výkresu 
výztuže. Betonářská výztuž musí být umístěna na distanční podložky. Krytí výztuže je 
50 mm. Mostovková deska je vetknutá do příčníků, betonáž musí tedy proběhnout až  
po vyztužení mostovkové desky (alespoň části). Mezi mostovkou a příčníkem bude 
svislá pracovní spára. 

- betonování 2. fáze příčníků P1,P4: Beton bude dovezen autodomíchávačem a umístěn 
do bednění bude pomocí skluzu. Hutnění bude prováděno ponornými vibrátory.  

- ošetřování betonu a odbednění: Z důvodu omezení trhlin je třeba zajistit ošetření 
betonu, které spočívá v zakrytí celého povrchu geotextilií a udržovaní této geotextilie  
ve vlhkém stavu po dobu uvedenou na obr. 4-1. Po dosažení dostatečné pevnosti betonu 
se konstrukce odbední. Všechny plochy, které budou ve styku se zeminou, se opatří 
izolačním nátěrem 1xAlp + 2xNa. 

Mostovka 

- vytýčení mostovkové desky: Geodet vytýčí mostovkovou desku pomocí definovaných 
souřadnic a nadmořské výšky v příčných řezech po 2 m. 

- zhotovení bednění mostovkové desky: Bednění bude provedeno z překližky. Vždy  
se vybední část mezi sousedními příčníky. Využije se spodní pásnice příčníku, na které 
se uloží GT nosníky. Následně se uloží GT nosníky v druhé vrstvě a na ně se uloží 
bednění. Všechny boční hrany jsou lemovány ocelovou konstrukcí, nebo již hotovými 
příčníky. Na hotové bednění se nastříká odbedňovací olej. 

- armování mostovkové desky: Dle statického výpočtu a výkresu výztuže bude 
vyztužena mostovková deska. Výztuž musí být umístěna na distanční podložky. Krytí 
výztuže je 50 mm. Výztuž 28 bude stykována pomocí kotevních spojek výztuže 

EL28A12. Před betonáží se osadí prvky PVC trubky ∅50 mm a talíře odvodňovačů 
500/300. 

- betonáž mostovkové desky: Beton bude dovážen autodomíchávači a umístěn  
do bednění bude pomocí mobilního čerpadla betonové směsi. Betonáž bude realizována 
od koncového příčníku na podpěře P1 směrem ke koncovému příčníku na podpěře P4. 
Horní hrana a spády budou provedeny pomocí vibrační lišty, která bude nastavena 
geodetem. Beton bude hutněn ponornými vibrátory. 

- ošetření betonu mostovky a odbenění: Z důvodu omezení trhlin je třeba zajistit řádné 
ošetření betonu, které spočívá v zakrytí celého povrchu geotextilií a udržovaní této 



STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP SO 2 01 

54 

geotextilie ve vlhkém stavu po dobu uvedenou na obr. 4-1. Po dosažení dostatečné 
pevnosti betonu se konstrukce odbední. 

Betonáž oblouku 

- betonáž oblouku: Beton bude dovážen autodomíchávači a umístěn do oblouku bude 
pomocí mobilního čerpadla betonové směsi. Provede se ve dvou etapách. V první  
se vybetonuje dolní část oblouku od patky po podélník (cca 6,7 m) na obou koncích. 
V druhé etapě se dobetonuje zbytek oblouku. Každá část je opatřena trubkami 
upravenými pro uchycení schwinga a odvzdušňovacími trubkami pro kontrolu zaplnění 
oblouku betonem. Betonáž každé etapy končí v okamžiku zaplnění odvzdušňovací 
trubky. V každé etapě se bude betonovat pravá i levá část oblouku. Po betonáži  
se vyhodnotí geometrický tvar oblouku. Betonáž oblouku je možná nejdříve tři dny  
po betonáži mostovky. Mezi první a druhou fázi je maximálně 1 hodina. Po betonáži  
se trubky odstraní, zabrousí, zavaří plechem a opatří protikorozní ochranou. 

- uvolnění montážních podpěr oblouku: Nejdříve je možné odstranit montážní podpěry 
oblouku po 3 dnech od betonáže oblouku. Uvolnění se provede odskružením, to je 
vyprázdněním odskružovacích rámečků (rámečky jsou vyplněny štěrkem). Předtím je 
nutné oddělit skruže ocelové konstrukce a oblouku, které byly spojeny jako celek. 

Dokončení konstrukce 

- montáž a dopnutí závěsů: Provede se montáž cekem 15 závěsů na každém oblouku.  
Po zavěšení se jednotlivé závěsy dopnou. Napínání závěsů je možné nejdříve za 5 dní 
od betonáže oblouku. 

- kompletní odskružení a dovaření styku mostovka - oblouk: Po dopnutí závěsů  
se odstraní zbytek montážních podpěr a nosná skruž. Uvolnění se provede odskružením, 
to je vyprázdněním odskružovacích rámečků (rámečky jsou vyplněny štěrkem). Poté  
se dovaří dočasný kloubový spoj mezi mostovkou a obloukem. Z kloubového spoje tak 
vznikne tuhý spoj-vetknutí. Následně se zkontroluje geometrie celé konstrukce, změří se 
síly v závěsech a popřípadě se dopnou závěsy. 
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4.5.3.3 Výkaz výměr 

Tabulka 4-12 Výkaz materiálu spodní stavby - 2. fáze 

 
Beton [m3] Výztuž [kg] Podkladový beton [m3] 

základ podpěry P2 -  2.fáze 26,9 - - 

základ podpěry P3 -  2.fáze 26,2 - - 

vzpěra V1 16,1 4273,1 2,4 

vzpěra V2 17,1 4429,1 2,6 

vzpěra V3 21,5 5241,2 3,0 

vzpěra V4 16,9 4217,5 2,4 

koncový příčník P1 94,3 12864,4 šablona pilot 

koncový příčník P4 95,8 14723,3 šablona pilot 

celkem 314,8 45748,6 10,5 

Poznámka:  

- beton  - základy P2, P3 a vzpěry - C 30/37 XC2, XD1, XF2, XA1 

- beton  - příčníky P1, P4 a vzpěry - C 30/37 XC4, XD1, XF2 

- betonářská výztuž – B 500(B) 

- podkladní beton – C12/15 X0 

Tabulka 4-13 Výkaz materiálu mostovkové desky 

  Beton [m3] Výztuž [kg] Počet [ks] 

mostovková deska 191,1 93565,3 - 

kotevní spojka výztuže EL28A12 - - 518 

odvodňovače 300x500mm - - 7 

odvodňovací trubičky PVCØ50mm - - 8 

Poznámky: 

- beton  - C30/37 - XC4, XD1, XF2 

- betonářská výztuž – B 500(B) 
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Tabulka 4-14 Výkaz materiálu betonu v ocelových obloucích 

  Beton [m3] 

levý oblouk 18 

pravý oblouk 17,76 

celkem 35,76 

Poznámky: 

- beton  - C35/45 XC4, XD1 

Ostatní materiál: 

- závěsy Macalloy M56 Ø52 mm (ocel S460): 30 ks (různé délky) 

4.5.3.4 Strojní sestava 

- tatra 810 HR (HIAB XS 088), 

- svářečka - Bimax 182 Turbo, 

- pracovní plošina - HA 12PX, 

- ponorný vibrátor - Atlas Copco Dynapac SMART 65, 

- stolová pila - Scheppach HS 120, 

- ruční okružní pila - KS66C, 

- úhlová bruska GWS 15-125 CIEH. 

4.5.3.5 Pracovní skupina 

- mistr 

- svářeč 

- betonář 

- železář 

- obsluha strojů 

4.5.4 Mostní svršek a přechodová oblast 

4.5.4.1 Popis technologické etapy 

Po realizaci příčníků je možné začít s přechodovou oblastí. Ochranný násyp bude 
proveden materiálem velmi vhodným do násypů a hutněn bude na Id=0,85 resp.  
PS=100 %. V délce 6 m od hrany příčníku se provede izolace přechodového klínu 
pomocí 2 vrstev geotextílie a 1 vrstvy těsnící fólie HDPE ve sklonu 8 % směrem 
k příčníku. Tato voda se bude odvádět pomocí odvodnění za rubem opěry,  
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tj. perforovaná trubka DN 160 uložená na betonovém soklu C 12/15 – X0 ve sklonu 3 % 
a vyvedená na kraj násypu. Před prováděním zásypů musí být provedeny všechny 
izolační nátěry na koncovém příčníku. Maximální tloušťka hutněné vrstvy je 30 cm. 
Podkladní přechodový klín bude proveden štěrkodrtí frakce 0-32 a hutněn bude  
na Id=0,85. 

Přechodová deska z betonu C25/30 - XC3, XF1, XA bude provedena na podkladním 
betonu C 12/15 – X0 tloušťky 150 mm. Bude zhotovená na šířku vozovky s krátkými 
výstupky na koncích. Je provedena v příčném sklonu 2,5 % a podélném sklonu 10 %. Je 
uložená na krátkých konzolách koncových příčníků. Dilatace bude zabezpečena pomocí 
dvou vrstev lepenky. Výztuž v přechodové desce je z oceli B500(B) a bude uložena  
dle výkresu výztuže. 

Mostní dilatační závěr bude osazen po provedení přechodových desek. Uloží  
se do kapes 250 x 300 mm vytvořených v přechodové a mostovkové desce. Provede  
se vyztužení a betonáž stejným betonem jako v konstrukci. 

Mostovková deska se zbaví nečistot a obrokuje kovovými kuličkami. Na tuto vrstvu  
se provede kotevní nátěr z epoxidové pryskyřice a posype křemičitým pískem. Dále  
se provede pečetící vrstva (uzavírací nátěr) z epoxidové pryskyřice. Na tuto vrstvu bude 
položena celoplošná izolace z natavovaných asfaltových izolačních pasů NAIP tloušťky 
5 mm. Dále se provede ochrana izolace. Pod vozovkou se provede v rámci 
vozovkových vrstev pokládka ložné vrstvy. Pod římsami slouží jako ochrana izolace 
asfaltový izolační pás s nosnou vložkou z hliníkové fólie. Izolace pod římsami  
se provedou před provedením říms a izolace pod vozovkou se provedou později a to  
až před pokládkou litého asfaltu a dalších vozovkových vrstev. 

Monolitické římsy z betonu C 35/45 – XC4, XD3, XF4 budou provedeny po obou 
stranách mostu. Betonářská výztuž B 500(B) bude uložena na distančních podložkách. 
Kotveni říms do nosné konstrukce je provedeno pomocí kotevního přípravku, který  
se ukládá přímo na izolaci. Přípravek je kotvený kotvou vlepenou do předvrtaného 
otvoru NK před položením izolace. Osová vzdálenost kotevního přípravku je 1,0 m. 
Betonáž říms bude probíhat kvůli omezení rozvoje smršťovacích trhlin šachovnicově. 
Do říms budou kotvena ocelová svodidla pomocí kotev vlepených do dotačně 
vytvořených vývrtů. Dilatační spára šířky 20 mm je po 6 m, pracovní spára šířky 15mm 
je po 2 m. Povrch říms se upraví pomocí příčné striáže. Dilatační úseky v prostoru 
dilatačního závěru budou provedeny až po uložení dilatačního závěru. 

Před pokládkou každé vrstvy dojde k očištění povrchu a k provedení spojovacího 
nástřiku. Ložná vrstva (ochrana izolace) bude provedena z litého asfaltu střednězrnného 
o tloušťce 40 mm a bude provedena co nejdříve po položení izolace. Vrstva litého 
asfaltu se provede ručně bez pomoci strojů a finišerů, aby nedošlo k poškození izolace 
pojezdy vozidel. Pojezd přepravníků litého asfaltu je možný pouze výjimečně,  
a to pomalou rychlostí s přísným zákazem brždění a změn směru jízdy.  Před vjezdem 
mechanizmů na izolaci je nutná kontrola kol s odstraněním všech ostrých vyčnívajících 
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předmětů ze vzorku pneumatik. Při najíždění na most se zakryjí dilatační závěry. Výška 
se zabezpečí pomocí proužků (tzn. výška bude nastavena v proužcích o šířce 1 m  
a střední plocha se dorovná latí).  Povrch bude zdrsněn pomocí posypu z obalovaného 
kameniva. V litém asfaltu se vynechají nevyplněné proužky, kde bude proveden 
drenážní plastbeton o šířce 10 cm, tloušťce 40 mm po celé délce mostu v místě 
nejnižšího bodu mostovky (odvodnění izolace) napříč mostu v blízkosti dilatačních 
závěrů. Další vrstva bude zhotovena z asfaltového betonu střednězrnného  o tloušťce  
45 mm a bude se provádět finišerem do lankové dráhy a hutněn bude pomocí válců 
(most musí být zcela průjezdný – hotové přechodové desky a zásypy). Pracovní spáry 
mezi asfaltovými vrstvami a betonovými nebo ocelovými konstrukcemi budou utěsněné 
asfaltovou zálivkou. 

Po provedení jak vrstvy ložné, tak vrstvy obrusné je potřeba realizovat těsnění mezi 
provedenou vrstvou a římsami. Těsnění bude provedeno pomocí zálivky, která se vylije 
do předvrtané spáry. 

4.5.4.2 Technologický postup 

Přechodová oblast 

- ochranný násyp: Provede se násyp z velmi vhodné zeminy do násypů. Jednotlivé 
vrstvy budou tloušťky max. 30 cm a budou hutněny hutnicím válcem na Id=0,85 resp. 
PS=100%. Povrch se provede ve sklonu 8 % 

- odvodnění za rubem opěry: Provede se betonový sokl se spádem 3 %. Na sokl  
se položí perforovaná trubka DN160, která se obalí geotextílií a obsype se mezerovitým 
betonem.  V délce 6 m od opěry se provede izolace. Položí se 2 vrstvy geeotextílie  
a vrstva těsnící fólie HDPE.  

- ochranný přechodový klín: Nejdříve se na příčník opatřený izolačním nátěrem položí  
2 vrstvy geotextílie a vrstva polystyrenu. Vrstvy štěrkodrti 0/32 max. tloušťky 30 cm 
budou hutněny hutnícím válcem na Id=0,85. Vrstvy budou prováděny do projektované 
výšky. 

Přechodová deska 

- vytýčení přechodové desky: Geodet vytýčí obrys přechodové desky a bednění. 

- podkladní beton přechodových desek: Provede se bednění podkladního betonu. 
Následně se provede betonáž z prostého betonu třídy C12/15 – X0  a ošetří se. Nakonec 
se podkladní beton odbední. 

- zhotovení bednění přechodové desky: Na podkladní beton bude uloženo systémové 
bednění. Na bednění se nastříká odbedňovací olej.  

- armování přechodové desky: Dle statického výpočtu a výkresu armování bude 
vyztužena přechodová deska. Výztuž musí být umístěna na distanční podložky. Krytí 
výztuže je 55 mm. 
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- betonování přechodové desky: Beton bude dovezen auto domíchávačem a umístěn do 
bednění bude pomocí čerpadla. Při betonování je nutné dodržet výšku shozu betonu. 
Beton bude hutněn pomocí ponorných vibrátorů. 

- ošetření betonu přechodové desky: Z důvodu omezení trhlin je třeba zajistit ošetření 
betonu, které spočívá v zakrytí celého povrchu geotextílií a udržovaní této geotextílie  
ve vlhkém stavu po dobu uvedenou na obr. 4-1. Po dosažení dostatečné pevnosti betonu 
se přechodová deska odbední. 

Mostní závěr 

- uložení mostního závěru: Montáž je možno provést po dokončení přechodové desky 
pomocí autojeřábu se uloží mostní závěr do kapes. Zde se pevně přivaří k vyčnívající 
výztuži z přechodové desky a příčníku do předepsané polohy a výšky. K této výztuži 

bude přidána závlačná výztuž 6∅R16. Po celou dobu geodet zaměřuje správnou polohu 
závěru. 

- betonáž kapes mostního závěru: Po uložení mostního závěru se provede betonáž kapes 
stejným betonem jako konstrukce mostovkové desky. Beton se ošetří zakrytím 
geotextílie a kropením. 

Izolace mostovky 

- úprava povrchu mostovkové desky pod římsami: Před započetím izolačních prací je 
nutno obrousit nerovnosti, očisti povrch a mostovka musí být obrokována kovovými 
kuličkami pro zdrsnění a lepší přilnavost vrstev. 

- kotevní nátěr pod římsami: Z důvodu postupu prací se začne izolací pod římsami.  
Po obroušení mostovky se na mostovku nanese kotevní nátěr z epoxidové pryskyřice 
v množství 400 až 600 g/m2 pomocí válečků. Po dostatečném zatuhnutí se posype 
křemičitým pískem frakce 0,5 až 1,2 mm v množství cca 2,5 až 3,0 kg/m2. V místech 
záporných nerovností betonu písek klesá do nátěru a v tom případě je zapotřebí posyp 
opakovat tak, aby povrch základního nátěru nebyl lesklý a byl po celé ploše zdrsněn.  

- pečetící vrstva pod římsami: Po dokonalém vytvrdnutí základního nátěru  
se zametením odstraní veškerý písek, který nebyl zakotven do nátěru. Na takto 
připravený povrch se nanese epoxidová pryskyřice v množství 400 až 600 g/m2 . 

- izolace pod římsami: Izolační pásy budou klást na uzavřený podklad, který musí být 
suchý a zbavený případných mechanických nečistot. Izolační pásy se kladou ve směru 
podélné osy mostu a práce postupují tak, aby přesahy jednotlivých pásů byly po směru 
toku vody. Pro natavování v ploše bude použit převážně speciální natavovací agregát. 
Agregát je vybaven bočními kryty proti působení větru a je s ním možné pracovat  
i při větrném počasí. Při natavování je plamen veden směrem na pokládaný pás, nikoliv 
přímo na betonový podklad opatřený uzavíracím nátěrem. Jednoduchý PB-hořák bude 
použit tam, kde není dostatek prostoru pro manipulaci s rozměrným agregátem (zejména 
okolo dilatačních závěrů, prostupů v prostoru pod římsami, při lokálních vysprávkách 
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apod.). Při natavování pásů je nutno dodržet minimální přesahy sousedních pásů,  
a to podélné přesahy min. 80 mm, příčné přesahy min. 100 mm.. V každém případě se 
během natavování provádí přitlačování pásu k podkladu – přítlačným kovovým 
válečkem. Po vychladnutí nataveného pásu je nutné se poklepem nebo ocelovou 
kuličkou přesvědčit, zda je pás v plné ploše dokonale spojen s podkladem. Případná 
dutá místa je nutno sanovat křížovým rozříznutím pásu, opětným natavením 
jednoduchým PB - hořákem a natavením správkového kusu NAIP. 

- ochrana izolace pod římsami: Asfaltový izolační pás s nosnou vložkou z hliníkové 
fólie BITALBIT S se v plné ploše nataví na dokončenou izolační vrstvu tak, aby 
směrem do středu mostovky ochranný pás přesahoval v podélném směru přes okraj 
budoucí římsy o min. 150 mm. Pokud bude nutné z důvodu urychlení stavebních prací 
provést izolaci pod římsami v předstihu, je nutné ochránit celé izolační souvrství 
ochranným pásem. Je přitom nutno zajistit, aby ochranný pás nebyl nataven na podklad 
v podélném směru v šířce min. 200 mm a aby tak bylo umožněno jeho odříznutí po 
dokončení prací na římsách a spolehlivé napojení plošné izolace na izolaci pod římsou. 

- úprava povrchu, kotevní nátěr, pečetící vrstva a izolace mostovkové desky pod 

vozovkou: Postup prací je totožný jako u provádění pod římsami. 

- ochrana izolace pod vozovkou: Jako ochrana izolace bude sloužit vrstva ložné vrstvy 
tloušťky. 40cm, viz. skladba vozovky. 

Římsy 

- zhotovení bednění říms: Na izolaci bude uloženo bednění z překližky. Provede se 
bednění s dilatačními spárami vyplněnými. Všechny viditelné hrany budou zkoseny 15 
x 15 mm. Bednění bude před montáží výztuže ošetřeno odbedňovacím prostředkem.  

- vyztužení říms: Římsy budou vyztuženy dle statického výpočtu a výkresu výztuže. 
Výztuž musí být umístěna na distanční podložky. Krytí výztuže je 55 mm. Výztuž 
procházející smršťovacími spárami bude ošetřena ochranným nátěrem Sika Poxicolor 
HE NEU, a to 50 mm na každou stranu od smršťovací spáry. Před nanesením 
ochranného nátěru bude výztuž očištěna ručními kartáči. 

- betonáž říms: Pro betonáž říms se použije pumpa nebo přímé ukládání z domíchávače. 
Z důvodu omezení rozvoje smršťovacích trhlin bude betonáž probíhat šachovnicově 
(rozdíl mezi sousedními úseky bude minimálně 2 dny). Betonáž bude tedy rozdělena  
na 2 takty. Po betonáži 1. taktu se provedou dilatační spáry, které se provedou 
polystyrénovou deskou. Ta bude následně plnit funkci pružné vložky. Dilatační úseky 
v prostoru dilatačního závěru budou provedeny až po uložení dilatačního závěru. Povrch 
betonu bude upraven pomocí striáže. 

- ošetření betonu říms: Bezprostředně po dokončení úpravy povrchu bude povrch zakryt 
geotextilií, kropen vodou a bude udržován neustále ve vlhkém stavu po dobu 7dní. 



STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP SO 2 01 

61 

- provedení smršťovacích spár: Nejprve bude spára proříznuta pilou s diamantovým 
kotoučem (šířka řezu 5-6 mm, hloubka 20 mm, v době do 24 hodin po vybetonování)  
a důkladně se vyčiští tlakovou vodou nebo tlakovým vzduchem. Utěsnění bude 
provedeno tmelem Sikaflex PRO 3WF (podklad bude napenetrován materiálem Sika 
Primer 3N). 

- provedení dilatačních spár: Jednotlivé dilatační úseky budou vytvořeny bedněním 
v 1taktu. Ve 2. Taktu se na vybetonované plochy přichytí polystyren tl. 20 mm (pružná 
vložka), který bude dostatečně zajištěn proti posunu při betonáži. Spára pak bude 
předtěsněna těsnícím výplňovým provazcem a utěsní se trvale pružným tmelem 
Sikaflex-PRO 3WF (podklad bude napenetrován materiálem Sika Primer 3N). 

Vozovkové vrstvy 

- provedení bednění pro drenážní plastbeton: Z důvodu provedení drenážní vrstvy bude 
provedeno dřevěné bednění (rámečků) v místech odvodňovacích zařízení, kde bude 
proveden drenážní plastbeton (viz. provádění plastbetonu). 

- provedení spojovacího postřiku: Před každou pokládkou vrstvy bude proveden 
spojovací postřik z kationaktivní modifikované emulze. Provádět se bude pomocí 
cisterny s rozprašovacím zařízením v množství 0,25 kg/m2. 

- provedení ložné vrstvy (ochrana izolace LAS IV): Ruční pokládka LA se bude 
provádět kolečkováním nebo donáškou dřevěnými truhlíky a následným rozhrnutím 
dřevěnými hrably nebo stěrkami do příslušné tloušťky 40 mm. Pokládka celého mostu 
se rozdělí na 2 dny a vzniklý příčný pracovní spoj bude následně nahřát za pomoci PB 
hořáků tak, aby nedošlo k přehřátí a degradaci LA nadměrným teplem a špachtlemi 
zacelen. Během každého dne se nejdříve připraví proužky na krajích o šířce 1 m  
a následně se provede část střední.  Při ruční pokládce musí být dodržena potřebná 
rovinatost povrchu LA, která činí max. povolené nerovnosti 10 mm při měření 
dvoumetrovou latí. Maximální teplota směsi LA v okamžiku pokládky je 2500C. 
Přepravníky nesmí na izolaci stát. Stání na izolaci je povoleno pouze na vhodných 
dřevěných deskách apod. aniž by došlo k poškození izolace. Zvýšenou pozornost je 
nutné věnovat zejména za teplého slunečného počasí. Pojezd přepravníků po izolaci je 
možný pouze se zvýšenou opatrností a rychlostí nižší než 4 km.h-1. Otáčení přepravníků 
a prudké otáčení kol je zakázáno.  V rámci možností se k pojezdu na stavbě využije již 
dříve provedená ochranná vrstva z LA. Před vjezdem na izolaci budou kola přepravníků 
očištěna. 

- zdrsňující posyp litého asfaltu: Rozprostíraná směs LA ochranné vrstvy se opatří 
v ještě horkém stavu zdrsňovacím posypem předobalenou drtí frakce 4-8 v množství 
cca. 2-4 kg.m2. 

- osazené odvodňovačů a provedení drenážního plastbetonu: Po realizaci litého asfaltu 
se odstraní bednění pro drenážní plastbeton. Osadí se zbývající část odvodňovačů. 
Následně se místa nevyplněné litým asfaltem vyplní drenážním plastbetonem. Směs 
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drenážního plastbetonu (nízkovizkózní epoxidová pryskyřice smíchaná s kařírkem 
frakce 4/8) se připraví na staveništi. 

- provedení obrusné vrstvy ( ACO 11+): Rozprostírání se provede finišerem na celou 
šířku. Rozprostírání se provede s předepsaným nadvýšením 15-18 %. Rovina  
pro nastavení tloušťky a příčného sklonu vrstev se pro automatickou nivelaci zajišťuje 
skenerem. Před pokládkou se zakryje MZ netkanou textilií nebo vytvarovaným plechem 
tloušťky 2 mm k zamezení jejich znečištění a poškození povrchové ochrany. Vrstva 
bude hutněna předepsaným počtem pojezdů sestavou válců na předepsané parametry. 

- provedení asfaltových zálivek: V místě kolem betonových říms a dilatačních závěrů  
se provedou zálivky. Nejdříve se nařeže spára a materiál dané vrstvy se odstraní. 
Následně se odstraní zbývající nečistoty a takto vytvořená spára se zalije asfaltem. 
Zálivky budou provedeny jak v ložné, tak obrusné vrstvě. 

4.5.4.3 Výkaz výměr 

Tabulka 4-15 Výkaz přechodové oblasti – ostatní materiál  

  Množství mj 

fólie HDPE s geotextílií tl. 3mm 168 m2 

drenáž za rubem opěry DN 160mm 42 m 

extrudovaný polystyren tl. 50mm 60 m2 

ochranná fólie z geotextílie tl. 6mm (2vrstvy) 2x227 m2 

betonový sokl pod drenáží z beton C12/15 X0 1,1 m3 

Tabulka 4-16 Výkaz přechodové oblasti - zásypový materiál 

 
Materiál Objem [m3] 

zásyp za opěrou zemina vhodná nebo velmi vhodná pro zásypy 337 

ochranný zásyp za opěrou štěrkodrť 0-32 226,8 

drenážní obsyp štěrkodrť 16-32 1,44 

Tabulka 4-17 Výkaz přechodové oblasti – přechodové desky 

  Beton [m3] Výztuž [kg] Podkladový beton [m3] 

přechodová deska P1 30 3210,6 8,6 

přechodová deska P4 32,5 3488 8,6 

celkem 32,5 3488 17,2 

Poznámky: 

- beton  - C25/30 - XC3, XF1, XA1 

- betonářská výztuž – B 500(B) 
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- podkladní beton – C12/15 X0. 

Tabulka 4-18 Výkaz materiálu mostních závěrů 

  Mostní závěr [m] Beton [m3] Výztuž beton [kg] 

OP1 14,03 1,05225 142,5 

OP4 11,86 0,8895 142,5 

celkem 25,89 1,94175 285 

Poznámky: 

- beton  - C30/37 - XC4, XD1, XF2 

- betonářská výztuž – B 500(B) 

- povrchový mechanický dilatační závěr MZ 80J. 

Tabulka 4-19 Výkaz materiálu izolace mostovky 

Vrstva Materiál Množství Celkem m.j. 

základní kotevní nátěr MASTERTOP P 605  0,5 kg/m2 525 kg 

zdrsňující posyp  křemenný písek frakce 0,5 - 1,2mm 2,5 -3,0 kg/m2 2890 kg 

uzavírací nátěr (pečetící vrstva) MASTERTOP P 605  0,5 kg/m2 525 kg 

natavitelný asfaltovaný izolační pás  NAIP IZOMEXIT PL 5 B  - 1050 m2 

ochrana izolace pod římsami NAIP BITALBIT S - 230 m2 

Tabulka 4-20 Výkaz materiálu římsy 

  Beton [m3] Výztuž [kg] Kotevní prvky [ks] Hmotnost kotevních prvků [kg]  

římsy 52,2 8414,3 183 2084,4 

Poznámky: 

- beton  - C35/45 XC4, XD3, XF4 

- betonářská výztuž – B 500(B). 

Tabulka 4-21 Výkaz materiálu asfaltové vrstvy 

Název Plocha [m2] Celkem m.j. 

asfaltový beton střednězrnný – 45mm – obrusná vrstva 780 35,1 m3 

spojovací postřik kationaktivní emulzí modifikovaný 0,25kg/m2 780 195 kg 

litý asfalt střednězrnný – 40mm – ložná vrstva 780 31,2 m
3
 

spojovací postřik kationaktivní emulzí modifikovaný 0,25kg/m2 780 195 kg 
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4.5.4.4 Strojní sestava 

- brokovací stroj, 

- pásové rypadlo - Caterpillar 315D L, 

- pásový dozer - Caterpillar D5G, 

- tatra T158 – 6x6, PHOENIX, 

- vibrační válec - VV100, 

- autodomíchávač - Stetter AM 10C, 

- čerpadlo – Schwing S 34X, 

- tatra 810 HR (HIAB XS 088), 

- vařič s litým asfaltem, 

- cisterna s asfaltovou emulzí, 

- silniční finišer – AP755D, 

- tandemový vibrační válec - Caterpillar CD54, 

- pracovní plošina - HA 12PX, 

- ponorný vibrátor - Atlas Copco Dynapac SMART 65, 

- stolová pila - Scheppach HS 120, 

- ruční okružní pila - KS66C, 

- vrtací a sekací kladivo - KH5E, 

- úhlová bruska GWS 15-125 CIEH, 

- svářečka. 

4.5.4.5 Pracovní skupina 

- Mistr 

- izolatér 

- železář, 

- betonář 

- pokladači vozovkových vrstev, 

- obsluha strojů, 

- pomocník. 
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4.5.5 Dokončovací práce a příslušenství mostu 

4.5.5.1 Popis technologické etapy 

Koncové stěny se provedou v šířce 0,2 m a výšky 1,1 m z betonu C35/45 - XC4, XD3, 
XF4 vyztuženého betonářskou výztuží B 500(B). Stěna ve tvaru L s délkami strany 
odpovídající šířce koncového příčníku a délce 1,1 m. Z příčníku je vytažená výztuž  
do koncových stěn. Provede se bednění a následně betonáž. Na pravých stěnách budou 
pomocí vlysu vytvořeny letopočty dokončení mostu. 

Po celé délce mostu se provede zábradlí s výplní, které se na konci zakotví  
do koncových stěn. Sloupky zábradlí s osovou vzdáleností 2,0 m budou kotveny  
do horní pásnice ocelového podélníku pomocí čtyř šroubů, které se osadí jako kotevní 
přípravek před betonáží říms. Pod patní desku sloupku se umístí plastová podložka 
tloušťky 3 mm. 

Na římsy se osadí ocelové mostní svodidlo ZSNH4/H2. Sloupky budou kotveny do říms 
přes patní desky pomocí čtyř šroubů umístěných do vývrtů. Patní desky budou 
podmazány plastbetonem min. tloušťky 10 mm. Ocelové svodidla se osadí v osové 
vzdálenosti 2,0 m. Na krajích bude svodnice napojena na svodnice silničního svodidla  
a madlo se ukončí náběhovým prvkem do prvního sloupku silničního svodidla. V místě 
dilatace mostu (mostní závěr) bude osazen elektroizolační dilatační kus madla  
a svodnice. Dilatační prvky budou nastaveny stejně jako mostní závěr. 

Po dokončení spodní stavby je možné začít se zasypáváním svahů. Zemina bude 
dovážená z blízké deponie. Zemina bude uložená do projektované výšky. Část zásypu 
byla provedena před provedením podkladního betonu vzpěr. 

Jednotlivé schodišťové stupně 450 x 145 x 750 mm a 450 x 195 x 750 mm budou 
připravovány a uloženy s předstihem na staveništi. Betonové schodišťové stupně výšky 
150 mm a 200 mm budou provedeny z betonu C25/30 – XC3, XF1, XA1 vyztuženého 
betonářskou výztuží B500(B). Vytvoří se jednotlivé bednící dílce z překližek  
a při jednotlivých betonáží konstrukcí s vyšší kvalitou než je předepsána kvalita 
schodišťových stupňů se provedou i schodišťového stupně. Po betonáži stupňů  
se provede ošetření betonu zakrytím geotextílií a kropením. Při vlastní realizaci 
schodiště se provede podkladní beton C16/20 - X0 a vyztuží 5 ks ØR10 po délce 
schodiště (výztuž B500(B)). Do podkladního betonu tloušťky 150 mm se osadí 
obrubníky ABO 100 x 250 x 1000 mm a mezi ně se vloží schodišťové stupně.  

V rámci úprav pod mostem se provedou zásypy svahů do požadované výšky a zpevní se 
lomovým kamenem tloušťky 200mm do podkladního betonu  C16/20 - X0 tloušťky 
150mm. Spárování se provede betonem C16/20 - XC4,XD1,XF2. Stejná úprava bude 
provedena i blízkosti koncových stěn a konců říms.  Svah bude zajištěn opěrným 
prahem 0,4x0,8 m z prostého betonu C20/25 - XC4,XD1,XF2. Ve svahu bude 
provedeno dopadiště v místě vyústění odvodnění. Z dopadiště bude voda odvedena přes 
skluz z betonových žlabovek TBM- 22-60 do vývařiště. Skluz bude proveden na 
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podkladní beton C16/20 - X0. Zpevněné plochy budou olemovány silničními obrubníky 
ABO 2-15-H(1000x150x250) uložených do podkladního betonu C16/20 – X0. 

Dokončí se odvodnění mostovky. Provede se instalace sklolaminátového potrubí 
DN200. 

4.5.5.2 Technologický postup 

Koncové stěny 

- bednění stěn: Provede se systémové bednění peri. Na pravé stěny se na vnější stranu 
umístí na bednění vlys s letopočtem dokončení mostu. Na bednění se nastříká 
odbedňovací olej. 

- armování stupňů: Dle výkresu výztuže se provede vyztužení stěn. Z příčníků je 
vyvedena výztuž do stěn. Krytí výztuže je 55 mm. Krytí výztuže je zabezpečeno pomocí 
distančních podložek.  

- betonáž stupňů: Betonáž stěn bude prováděna přímo z autodomíchávače. Beton bude 
hutněn pomocí ponorných vibrátorů. 

- ošetřování betonu a odbednění: Z důvodu omezení trhlin je třeba zajistit ošetření 
betonu, které spočívá v zakrytí celého povrchu geotextílií a udržovaní této geotextílie  
ve vlhkém stavu po dobu uvedenou na obr. 4-1. Po dosažení dostatečné pevnosti betonu 
se stěny odbední. 

Osazení zábradlí 

- osazeni kotevního přípravku: Ve fázi provedení říms se provedou kotevní přípravky  
a před betonáží říms se osadí do horní pásnice podélníku.  

- osazeni zábradlí: Provede se montáž sloupků ke kotevnímu zařízení. Mezi podélník  
a patní desku sloupku zábradlí se vloží plastová podložka tloušťky 3 mm a mezi 
sloupky se vloží ocelová výplň. Koncové kusy se ukotví ke koncovým stěnám  
na příčnících.  

Osazení svodidel 

- montáž sloupků: Provedou se vývrty do říms a osadí se kotevní šrouby do lepidla. 
Osadí se sloupky a provede se vyrovnání patní desky pomocí dřevěných klínů. Sloupky 
budou osazeny v příčném i podélném směru svisle. Po osazení celé linie dojde 
k vyrovnání a k podmazání patní desky plastbetonem. 

- montáž madla: Po osazení sloupků se provede montáž madel. Nakonec se osadí 
dilatační kus, který se nastaví stejně jako dilatační závěr. 

- montáž svodnice: Spolu s osazením madla dojde k osazení svodnice. Nakonec se osadí 
dilatační kus, který se nastaví stejně jako dilatační závěr. 
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Úpravy pod mostem 

- vytýčení svahů: Provede se vytýčení paty svahu a jednotlivých nadmořských bodů  
na svahu, popř. dojde k natažení pomocných provázků k dodržení výšek a sklonů. 

- zasypání svahů: Provedou se zásypy vhodnou zeminou, která se doveze z blízké 
deponie. Zemina se zhutní na požadované parametry. Část bylo potřeba zasypat  
před provedením podkladního betonu vzpěr. 

- bednění schodišťových stupňů: S předstihem se provedou bednící formy na jednotlivé 
druhy schodišť z překližky (vhodné využít menších zbytků z předchozích bednících 
prací). 

- armování schodišťových stupňů: Dle výkresu výztuže se provede vyztužení stupňů. 
Krytí výztuže je 50 mm. 

- betonáž schodišťových stupňů: Při betonáži některých z prvků se stejnou nebo vyšší 
kvalitou se provede i betonáž stupňů. Beton bude hutněn pomocí ponorných vibrátorů. 

- ošetřování betonu, odbednění a uložení schodišťových stupňů na staveništi: Z důvodu 
omezení trhlin je třeba zajistit ošetření betonu, které spočívá v zakrytí celého povrchu 
geotextilií a udržovaní této geotextilie ve vlhkém stavu. Po dosažení dostatečné 
pevnosti betonu se formy odbední a stupně se uloží na pevný podklad v místě 
staveniště. 

- uložení schodišťových stupňů a obrubníků do podkladního betonu: Vytýčí se poloha 
schodiště a provede se podkladní beton podkladní beton  - C16/20 - X0 vyztužený 5 ks 
ØR10 po celé délce. Nejprve se do podkladního betonu uloží obrubníky ABO  
a následně mezi ně se uloží jednotlivé stupně.  

- vytýčení zpevněné plochy: provede se vytýčení polohové i výškové všech důležitých 
bodů zpevněné plochy pod mostem a u konců říms, a také souřadnice opěrného 
betonového prahu. 

- provedení opěrného prahu a vývařiště: Opěrný patní práh a vývařiště z prostého 
betonu budou bedněny pomocí systémového bednění. Budou provedeny na podkladní 
beton tloušťky 150 mm. Následně se vybetonuje, ošetří a odbední. 

- uložení obrubníků: Nejdříve se uloží do podkladního betonu silniční obrubníky, které 
lemují zpevněné plochy.  

- uložení kamenů: Ukládání kamenu bude realizováno od patního prahu směrem nahoru. 
Nejdříve se provede odvodnění vody dopadající z odvodnění mostu. Na každém svahu 
je realizovány skluzy z tvarovek a dopadiště. Do zbylé plochy se uloží jednotlivé 
kameny. Po uložení kamenů budou spáry upraveny dle projektu.  

- montáž odvodňovacího potrubí: Po provedení zpevněných ploch a skluzů se provede 
montáž odvodňovacího potrubí. Nerezové trubičky odvodňující izolaci mostovky se 
realizují před provedením drenážního plastbetonu. Dojde k napojení všech vyústění do 
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sklolaminátové trubky DN200 a vyústění této trubky do dopadiště  
před opěrami. 

Výkaz výměr 

Tabulka 4-22 Výkaz materiálu koncové stěny 

Koncová stěna Beton [m3] Výztuž [kg] 

KP1 - pravá 0,7 79,4 

KP1 – levá 0,7 75,4 

KP4 - pravá 0,7 75 

KP4 – levá 0,7 75,2 

celkem 2,8 305 

Poznámky: 

- beton  - C35/45 XC4, XD3, XF4 

- betonářská výztuž – B 500(B). 

Tabulka 4-23 Výkaz materiálu zábradlí 

 

Sloupek a patní 
deska [ks] 

Výplň 
[ks] 

Madlo 
[m] 

Plastová podložka 
tl. 3mm[ks] 

Kotvící 
přípravky [ks]  

Kotvení do 
stěn [ks] 

levá 
zábradlí 

40 41 82 40 40 2 

pravé 
zábradlí 

39 40 79,9 39 39 2 

celkem 79 81 162 79 79 4 

Poznámky: 

- kotvící přípravek  - 4 x ØR6 dl. 0,2m s přivařenými 4x šrouby M12 

- kotvení do stěn – plech 80x10x832 s úchyty + chemické kotvení do vývrtu (HIT 
- RE500 - M8 s hloubkou kotvení 85mm) 

- madlo – profil U80. 

Tabulka 4-24 Výkaz materiálu ocelového svodidla ZNH4/H2 

  
Sloupek a patní deska 

[ks] 
Svodnice a madlo 

[m] 
Kotvení M16 

[ks] 
Plastbeton 

[m3] 

levá svodidlo 46 90,94 184 0,03 

pravé 
svodidlo 

45 89,26 180 0,03 

celkem 91 180,20 364 0,05 
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Poznámky: 

- spojovací materiál nezapočítán 

- elektroizolační dilatační styky - celkem 4ks svodnice a 4ks madla. 

Tabulka 4-25 Výkaz materiálu zásypů 

Zásypy opěr m3 

OP 1 360 

OP 4 410 

celkem 770 

Tabulka 4-26 Výkaz materiálu úprav pod mostem 

  Množství mj. 

kámen do betonu - svahy 550 m2 

kámen do betonu - za římsami 55 m2 

podkladní beton  C16/20 - X0 93 m3 

silniční obrubník 2- 15 - H (1000x150x250) 112 m 

tvarovka TBM- 22-60 49 ks 

vývařiště 2100/1600 - C20/25 - XC4, XD1, XF2 2,1 m3 

betonový práh před svahem – C20/25 - XC4, XD1, XF2 10,7 m3 

Tabulka 4-27 Revizní schodiště 

Schodiště 
Výška 
[mm] 

Počet 
[ks] 

Beton 
[m3] 

Výztuž [kg] 
Podkl. beton 

[m3] 
Výztuž 

[kg] 
Obrubníky 
ABO [m] 

OP1 
150 13 0,6 41,6 

5,3 46,3 30,4 
200 27 1,8 94,5 

OP4 200 45 3,0 157,5 5,9 48,1 32,0 

celkem - 85 5,4 293,6 11,2 94,4 62,4 

Poznámky: 

- podkladní beton  - C16/20 - X0 

- beton schodišťového stupně – C25/30 – XC3, XF1, XA1 

- betonářská výztuž – B 500(B) 

- obrubníky ABO 150x250x1000 

4.5.5.3 Strojní sestava 

- pásové rypadlo - Caterpillar 315D L, 
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- tatra T158 – 6x6, PHOENIX, 

- autodomíchávač - Stetter AM 10C, 

- tatra 810 HR (HIAB XS 088), 

- pracovní plošina - HA 12PX, 

- ponorný vibrátor - Atlas Copco Dynapac SMART 65, 

- stolová pila - Scheppach HS 120, 

- ruční okružní pila - KS66C, 

- vrtací a sekací kladivo - KH5E, 

- úhlová bruska GWS 15-125 CIEH. 

4.5.5.4 Pracovní skupina 

- mistr, 

- obsluha strojů, 

- betonář, 

- železář, 

- montér. 

4.6 BOZP 
Všichni pracovníci a osoby pohybující se po staveništi budou proškoleny o BOZP  
a svým podpisem potvrdí tuto skutečnost. Pracovníci na staveništi jsou povinni nosit  
při provádění stavebních prací: 

- ochrannou přilbu, pracovní obuv, pracovní oděv, bezpečnostní vesty, pracovní 
rukavice, respirační roušky.  

Všichni pracovníci budou provádět stavební práce v dobrém zdravotním stavu. 

Při realizaci mostního objektu je nutné dodržovat platné bezpečnostní přepisy  
a nařízení. Základními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou: 

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  

- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na BOZP,  

- NV č. 591/006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích,  

- NV č. 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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Podrobné rozpracování rizik a jejich vyhodnocení během hlavních činností realizace je 
provedeno v textové příloze A.1 Seznam bezpečnostních rizik a opatření.
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5.1 Identifika ční údaje 
Název stavby:  

Rychlostní cesta R1, Nitra – Tekavské Nemce (1.úsek, Nitra, západ – Selenec) 

Objekt 201-00 - Most na větve křižovatky na R1 v km 0,789 

Místo stavby:  

Obec:     Lehota, 

Okres:     Nitra 

Kraj:     Nitrianský 

Území stavby:   Katastrální území Lužianky. 

Stavebník:  

Název:    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoje SR 

Adresa:   Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava 

Telefon:   +421 25 949 41 11 

Fax:    +421 25 249 47 94 

Generální projektant:  

Název:    Dopravoprojekt a.s. 

Adresa:   Kominárenská 4, 832 03 Bratislava 

    Diviza Zvolen, M.R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen 

Telefon:   +421 45  520 33 02 

Fax:    +421 45  520 33 88 

Zhotovitel:  

Název:    Granvia Construction s.r.o. 

Adresa:   Při trati 25/A, 821 06 Bratislava 

Telefon:   +421 37 3212 013  

Fax:    +421 917 456 253     

Projektant mostní konstrukce:  

Název:    Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

Adresa:   Bohunická 50, 619 00 Brno 

Telefon:   +420 585 496 411 

Fax:    +420 541 235 026 

Zodpovědný projektant:  Ing. Tomáš Romportl 
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5.2 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 
úpravy staveniště, oplocení, trvalé depónie a 
mezidepónie, příjezdy na staveniště 

Staveniště se nachází v extraviláně města Nitra u obce Lehota v katastrálním území 
Lužianky. V okolí staveniště se nenachází žádná bytová výstavba. Jedná se o mírně 
svažité území, které se pohybuje v nadmořské výšce cca 200 m. n. m. Provoz  
na stávající rychlostní komunikaci R1 je uzavřen. Náhradní objízdná trasa vede  
přes obec Velké Zalužie, obec Lehota a přes ulici Trnavská ve městě Nitra, kde se opět 
napojí na komunikaci I. třídy I-51. Mimo stavební objekt SO-201 jsou současně 
realizovány i další objekty (např. SO 102 Křižovatka Lehota, a SO 101 Rychlostní 
komunikace R1). Z důvodu co nejdříve uvést komunikaci do provozu jsou tyto objekty 
realizovány jako první v rámci celé stavby Rychlostní cesta R1 Nitra-západ - Selenec. 
Ještě před začátkem realizace jsou provedeny hlavním zhotovitelem stavby demolice 
stávajícího mostu, odstranění stávajících komunikací (nájezdové komunikace, kryty 
komunikace R1) a úpravy terénu v místě komunikace R1 (rozšíření zářezů). Část 
stávající komunikace za původním mostním objektem není na žádost zhotovitele 
odstraněna, neboť bude sloužit jako příjezdová komunikace na staveniště.  

Jedná se o liniovou stavbu a je umístěna mimo zastavěné území. Zařízení staveniště je 
rozděleno na oplocenou část s buňkami a sklady a výrobní část. Oplocená část se 
nachází vedle příjezdové komunikace. Tato část je celá oplocena mobilním oplocením 
výšky 2,0 m. Příjezd do oplocené části staveniště vede přes uzamykatelnou bránu. 
V této části budou umístěny kanceláře, šatny, sklady, WC, parkoviště, zpevněné plochy 
pro skladování materiálu. Určité materiály budou skladovány v uzavřených, 
uzamykatelných, zastřešených kontejnerech. Další materiál (výztuž, bednění) bude 
skladován na odvodněných, zpevněných plochách. Výrobní část  
se nachází především na místě původní rychlostní komunikace. Vzdálenost  
od oplocené části je cca 100 m. Tato část není oplocena a bude v ní umístěn sklad a 
WC. V mimo pracovní dobu bude staveniště střeženo externí hlídací službou. 

Příjezd na stavbu je po ulici Trnavská ze směru od Nitry, nebo ze směru od obce 
Lehota.  Tato komunikace se dále napojuje na silnici I. třídy I-51. Nejkratší vzdálenost 
k této komunikaci je přibližně 1 km. Vjezd a okolí staveniště bude označeno dopravním 
značením. 
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Obrázek 5-1 Příjezdové trasy staveniště 

Deponie a mezidoponie nebudou v blízkosti staveniště zřizovány. Vytěžená zemina  
se bude odvážet na hlavní deponie v rámci celé stavby. Nejbližší deponie je vzdálená  
1 km. Určité materiály budou skladovány v uzavřených, uzamykatelných, zastřešených 
kontejnerech. Další materiál (výztuž, bednění, lešení) bude skladován na odvodněných, 
zpevněných plochách. V prostoru oplocené části staveniště bude umístěno chemické 
WC, kancelář, šatny, skladový kontejnery, kontejner na odpad atd. 

5.3 Významné sítě technické infrastruktury 
V místě staveniště nejsou žádné významné sítě technické infrastruktury. V blízkosti 
staveniště vede veřejná rozvodná elektrická síť vysokého napětí (VN) asi 300 m od 
staveniště. 

5.4 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště 

5.4.1 Vodovodní přípojka 
Vzhledem k velké vzdálenosti od vodovodního řádu nebude vodovodní přípojka 
provedena. Zásobování staveniště vodou pro hygienické účely bude řešeno pomocí 
barelů a voda pro účely staveniště bude dodávána v cisternách. V každé staveništní 
buňce bude výdejník vody (aquamat) na vodu s barely o objemu 25 l, který dodává 
chlazenou či horkou vodu.  
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Stanovení potřeby vody Q pro staveniště: 

- voda nezbytná pro provozní účely, 

- voda nezbytná pro hygienické účely, 

- voda nezbytná pro technologické účely. 

Jelikož se nebude zřizovat vodovodní přípojka, je počítána celková spotřeba vody za 
den. 

Tabulka 5-1 Výpočet spotřeby vody 

A - SPOTŘEBA VODY PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

 potřeba vody pro 
měrná 

jednotka 
počet měrných 

jednotek 
střední norma 
[l/den/m.j.] 

potřebné množství vody 
[l/den] 

 mytí vozidel osobních vozidlo 5 150 750 

 mytí vozidel nákladních vozidlo 2 1000 2000 

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

 potřeba vody pro 
měrná 

jednotka 
počet měrných 

jednotek 
střední norma 

[l/m.j.] 
potřebné množství vody 

[l] 

 hygienické účely pracovník 26 40 1040 

C - VODA TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

 potřeba vody pro 
měrná 

jednotka 
počet měrných 

jednotek 
střední norma 

[l/m.j.] 
potřebné množství vody 

[l] 

 staveniště, mytí pracovních 
pomůcek    

200 

 celkem 
   

3990 

Celkové potřebné množství vody Q je 4 m3/den. Spotřeba vody je však průběhu stavby 
velmi proměnlivá a je nutno kontrolovat aktuální stav množství vody v cisternách  
a barelech a neustále ji doplňovat. 

Odvodnění staveniště je zajištěno dostatečným sklonem pro plošné odvodnění srážkové 
vody do příkopů a přilehlého terénu. Odpadní vody a splašky budou vyvedeny do jímek, 
které budou pravidelně vyváženy. Záchody jsou mobilní, chemické. 

5.4.2 Přípojka nízkého napětí 
Dočasná přípojka nízkého napětí začíná na stávajícím sloupu veřejné rozvodné sítě  
se vzdušným vedením VN. Sloup je ve výšce 3,0 m vybaven transformačním zařízením 
na pro převod na nízké napětí s výkonem 100 kW. Přípojka bude provedena vzdušným 
vedením kabelu na sloupech ve výšce 4 m nad zemí. Na staveništi bude kabel připojen 
do hlavního staveništního rozvaděče (přípojná skříň). Odtud budou napojeny staveništní 
rozvaděče a provede se staveništní rozvod vedený kabelem v zemi nebo vzdušným 
vedením kabelu. Během stavby se provede rozvod energie k místu stavebního objektu. 
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Přípojka bude vybavena měřičem spotřeby elektrické energie. Hlavní vypínač je 
umístěn na začátku elektrického rozvodu na hlavním staveništním rozvaděči. Přípojka 
elektrické energie bude po realizaci stavby demontována. 

Tabulka 5-2 Výpočet příkonu pro dimenzování elektrické přípojky 

P1 - PŘÍKON MECHANIZMŮ A ZAŘÍZENÍ NA STAVENIŠTI 

druh  Příkon [kW] Počet [ks]  Příkon [kW] 

svářečka - Bimax 182 Turbo 5,2 3 15,6 

úhlová bruska - GWS 15-125 CIEH  1,5 2 3 

ponorný vibrátor - ACD SMART 65 1,8 2 3,6 

vrtací a sekací kladivo - KH5E 1,1 1 1,1 

ruční okružní pila - KS66C 1,6 1 1,6 

stolová pila - Scheppach HS 120  2,2 1 2,2 

výdejník vody Drinex - pitná voda 1,5/24h 6 0,375 

topné těleso v buňkách 2 6 12 

počítač 0,3 2 0,6 

celkem P1 40,075 

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

OSVĚTLENÉ PROSTORY Příkon [kW] Plocha [m2] Příkon [kW] 

kanceláře 0,02 30 0,6 

šatny 0,006 60 0,36 

sklady 0,003 30 0,09 

celkem P2 1,05 

P3 - VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ 

OSVĚTLENÉ PROSTORY  Příkon [kW] Počet [ks]  Příkon [kW] 

osvětlení zařízení staveniště 0,5 6 3 

celkem P3 3 
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Výpočet celkového zdánlivého příkonu pro staveništní provoz: 

( ) ( )2
333222111

2
3322111,1 ϕβϕβϕββββ tgPtgPtgPPPPS ××+××+××+×+×+×=  

kde:   S = zdánlivý příkon 

 β1,β2,β3 - koeficient náročnosti 

P1 = viz tabulka - instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

P2 = viz tabulka - instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

P3 = viz tabulka - instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

tgϕ1 až tgϕ3 – fázový posun 

 

Předpoklady pro zjednodušený výpočet: 

0tg tg      t.j.;0,01coscos

32,1 tg     t.j.;6,0cos

3232

11

====
==

ϕϕϕϕ
ϕϕ

 

β1 = 0,5 0,7  – koeficient současnosti elektrických motorů  

β2 = 0,8   – koeficient současnosti vnitřního osvětlení  

β3 = 1,0   – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

 

Po dosazení do základního vzorce: 

( ) ( )
( ) ( )

kWS

S

PPPPS

52,40

075,407,030,105,18,0075,405,01,1

7,00,18,05,01,1

22

2
1

2
321

=
×+×+×+×=

×+×+×+×=

 

Celkový zdánlivý příkon je 40,52 kW. 

5.4.3 Odvodnění a kanalizace staveniště 
Vzhledem k absenci vodovodního řádu a velké vzdálenosti od kanalizačního řádu 
nebude přípojka budována. Chemické WC bude pravidelně odváženo. Splašková voda 
z hygienických účelů bude svedena do jímek, které budou pravidelně odváženy. 

Plocha staveniště bude v dostatečném sklonu, aby bylo zajištěno povrchové plošné 
odvodnění. Voda bude odvedena do příkopů s dostačujícím podélným sklonem a do 
přilehlého terénu..  
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5.5 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Staveniště se nachází mimo zastavěné území a příjezdová část staveniště je opatřena 
oplocením s uzamykatelnou bránou. Po celou dobu výstavby platí zákaz vstupu 
nepovoleným osobám. Tyto a další upozornění budou vystaveny před vjezdem  
na staveniště. Mimo pracovní dobu je staveniště střeženo externí hlídací službou. 
Možnost výskytu třetích osob je tedy velmi malá.  Stavba neuvažuje s možností přístupu 
osob se sníženou možností pohybu a orientace. Každá osoba vstupující na staveniště 
musí být vybavena osobními ochrannými pomůckami. 

5.6 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 

Stavba se nachází mimo zastavěné území, nezasahuje do ochranných pásem a nespadá 
do chráněné krajinné oblasti. Žádným způsobem tedy neohrožuje obyvatelstvo. 
Posouzení vlivu na životní prostředí bylo provedeno v rámci celé stavby rychlostní 
komunikace. Veřejné zájmy nejsou tedy realizací stavby dotčeny. 

5.7 Řešení zařízení staveniště včetně užití nových a 
stávajících objektů 

Pro oplocenou část zařízení staveniště bude využit pozemek v blízkosti stavby, který je 
ve vlastnictví obce Lehota. Plocha administrativní části bude zpevněná pomocí 
zhutněné vrstvy štěrkodrti frakce 16/32.  Ze stávajících objektů bude využita jen část 
komunikace za původním mostním objektem, ta bude sloužit jako příjezdová 
komunikace k výrobní a administrativní části staveniště. Všechny ostatní objekty byly 
v rámci přípravy zdemolovány hlavním zhotovitelem stavby. V průběhu výstavby se 
neuvažuje s využitím z žádných nově budovaných objektů. 
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5.7.1 Staveništní WC 
Vzhledem k absenci vodovodní a kanalizační přípojky bude WC mobilní, chemické. Na 
staveništi budou používány chemické WC TOI TOI FRESH od firmy TOI TOI. 
V prostoru administrativní části budou 2ks a 1ks budou také v blízkosti realizované 
stavby. 

Technické parametry: 

- šířka: 120cm, 

- hloubka: 120cm, 

- výška: 230cm, 

- hmotnost: 82kg, 

- fekální nádrž: 250 litrů. 

Vybavení: 

- zásobník na čistou vodu pro mytí rukou, 

- zásobník papírových ručníků, 

- dávkovač tekutého mýdla, 

- pisoár, 

- držák toaletního papíru. Obrázek 5-2 Mobilní WC 
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5.7.2 Stavební buňky BK1 
 Počet stavebních buněk je navržen pro předpokládaný maximální počet dělníků 

na stavbě, tj. 26 pracovníků. Na jednoho pracovníka připadá plocha 2,0 m2. Plocha 
buňky je 6 x 2,5m = 15 m2.  

Počet potřených buněk: ksks
x

X 45,3
15

0,226
⇒==  

Na staveništi budou umístěny tedy 4ks stavební buňky BK1, které budou zařízeny jako 
šatny pro pracovníky. Dále budou na staveništi umístěny 2 ks stavební buňky BK1, 
které budou zařízeny jako kanceláře. Jedna pro stavbyvedoucího a druhá pro dva mistry. 

Technické parametry: 

- šířka: 2438 mm, 

- délka: 6058mm, 

- výška: 2800 mm, 

- el. Přípojka: 380V/32A. 

Vybavení: 

- 1 x elektrické topidlo, 

- 3 el. zásuvka, 

- okna s plastovou žaluzií, 

- nábytek. 

Obrázek 5-3 Stavební buňka - půdorys Obrázek 5-4 Stavební buňka BK1 
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5.7.3 Skladový kontejner LK1 a ekologický sklad 
Na staveništi budou umístěny 2 ks skladových kontejnerů. Jeden sklad bude umístěn 
v blízkosti provádění stavby a druhý v prostoru administrativní části.  Na stavbě 
v administrativní části bude umístěn jeden ekologický sklad na skladování 
nebezpečných látek. Všechny sklady jsou uzamykatelné. 

 

 

Obrázek 5-5 Skladový kontejner LK1 

 

 

Obrázek 5-6 ekologický sklad 

 

Technické parametry: 

- šířka: 2438 mm, 

- délka: 6058mm, 

- výška: 2591 mm. 
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5.7.4 Mobilní oplocení  
Administrativní část staveniště bude oplocena mobilním oplocením z důvodu oddělení 
zařízení staveniště od zemědělských ploch, zajištění větší bezpečnosti majetku, 
zamezení průniku nepovolaným osobám a také zajištění příjezdové komunikace 
uzamykatelnou bránou.  

 

 

Obrázek 5-7 mobilní oplocení 

 

Technické parametry: 

- Rozměr pole: 3472 x 2000 mm, 

- Průměr vodorovné trubky: 30 mm, 

- Průměr svislé trubky: 42 mm , 

- Povrchová úprava: žárový zinek. 

5.7.5 Zpevněné plochy 
Celá administrativní část staveniště bude zpevněna pomocí zhutněné vrstvy štěrkodrti 
frakce 16/32 tloušťky 150 mm. Určitý materiál bude skladován na silničních panelech 
tl.150 mm nebo 200 mm. Dále budou zpevněny pracovní plochy pro pojezd a práci 
mobilních jeřábů a plošin viz. staveništní komunikace. 

5.7.6 Staveništní komunikace 
Jako staveništní komunikace bude sloužit stávající komunikace. Převážně bude 
komunikace provedena ze zhutněného makadamu tloušťky 200 mm. Dále pak bude 
provedena staveništní komunikace ze silničních panelů tloušťky 200 mm uloženy na 
zhutněném štěrkopískovém podkladu tl.100 mm. Staveništní komunikace bude šířky 
min. 3,5 m. 
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5.8 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující stavební 
ohlášení 

Na stavbě budou realizovány stavby, které vyžadují ohlášení podle stavebního zákona 
183/2006 Sb. §104. Jedná se o elektrickou přípojku delší jak 50m a oplocení staveniště. 

5.9 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví 

Pracovníci musí být vybaveni vhodnými osobními a pracovními ochrannými 
pomůckami (ochrannou přilbu, pracovní obuv, pracovní oděv, bezpečnostní vesty, 
pracovní rukavice a další pomůcky nutné k vykonávání specifických činností)  
a používat je během realizace stavby. Dále musí mít platné veškeré průkazy a oprávnění 
a musí být pravidelně proškolováni z oblasti BOZP. O proškolení musí být proveden 
záznam s podpisy jednotlivých zaměstnanců. Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci 
v dobrém zdravotním stavu, je zakázáno pohybovat se po staveništi pod vlivem 
alkoholu nebo jiných omamných látek. Stavbyvedoucí bude provádět kontroly 
pracovníků a v případě pozitivního výsledku provede opatření.  Všechny odborné  
a specializované práce musí provádět jen pracovníci, kteří vlastní na tyto práce atestace 
a školení, které jim umožňuje tyto práce vykonávat. Na stavbě se mohou používat jen 
stroje po platné revizní prohlídce, a které svým stavem neohrožují bezpečnost  
na staveništi. 

Během provádění se budou dodržovat platné předpisy a zákony. Zejména je nutno 
dodržet tyto zákony a vyhlášky: 

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

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

- Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, 

- Zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb., 

- NV č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, 

- NV č. 378/2001 Sb., - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

- NV č. 201/2010 Sb., - Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu. 
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Podrobné rozpracování rizik a jejich vyhodnocení během hlavních činností realizace je 
provedeno v textové příloze A.1 Seznam bezpečnostních rizik a opatření. 

5.10 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Všichni účastníci výstavby musí důsledně dodržovat předpisy a zákony ohledně 
ochrany životního prostředí a respektovat zásady týkající se nakládání s odpady. Během 
výstavby se budou minimalizovat dopady na životní prostředí. Jelikož se stavba nachází 
mimo zastavěné území, není třeba klást vysoké nároky z hlediska hlučnosti a prašnosti. 
Během výstavby bude zajištěno, aby nedocházelo ke znečišťování podzemních vod 
škodlivými látkami, zejména ropnými produkty. Nebezpečné látky budou uloženy 
v ekoskladech, které zajistí, že se nebezpečné látky nedostanou do styku s půdou.  
U všech použitých strojů bude zajištěno odkapávání škodlivých látek do připravených 
nádob. 

Stavební odpad se bude třídit dle druhu odpadu a bude uložen na určeném místě. 
Externí firma zajistí pravidelný odvoz odpadu k recyklaci či na skládce. Na stavbě  
se musí vést přehled odpadů, jejich uložení a způsob likvidace. Při kolaudačním řízeni 
budou předloženy doklady o vyprodukovaných odpadech příslušným osobám. 
V průběhu realizace výstavby bude zhotovitel zajišťovat úklid a pořádek na staveništi. 
Po skončení realizace budou odstraněny všechny dočasné stavby a všechen odpad musí 
být vyvezen. Po dokončení prací budou veškeré prostory uvedeny do původního stavu. 

Vzhledem k umístění a charakteru stavby je riziko požáru velmi malé. Pro případ 
požáru bude každá staveništní buňka a kontejner vybaven hasicím přístrojem. 

Běhen provádění se bude nakládání s odpady řídit platnými předpisy a zákony. Zejména 
je nutno dodržet tyto zákony a vyhlášky: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech, 

- Vyhláška č. 381/2001 – Katalog odpadů, 

- Zákon č. 254/2001 Sb. – Zákon o vodách  

- NV č. 272/2011 - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
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Tabulka 5-3 Přehled odpadů 

Kód 
odpadu 

Název druhu odpadu 

(dle zákonu 381/2001 Sb.) 
Kategorie 
odpadů 

12 01 01 piliny a třísky železných kovů O 

12 01 13 odpady ze svařování O 

12 01 21 upotřebené brusné nástroje a brusné materiály O 

13 02 06 syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 plastové obaly O 

15 01 04 kovové obaly O 

15 01 06 směsné obaly O 

15 01 10 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

17 01 01 beton O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 03 plasty O 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 05 04 zemina a kamení O 

Vysvětlivky: 

O – odpady ostatní 

N – odpady nebezpečné 

5.11 Orientační lhůta výstavby a přehled rozhodujících 
termínů 

Předpokládaná lhůta výstavby:  8 měsíců 

Předpokládaný termín dokončení:  říjen 2013 

Jednotlivé dílčí termíny a podrobnější přehled průběhu výstavby jsou uvedeny 
v kapitole č. 7 Časový plánu mostního objektu SO 201. 

5.12 Náklady na zařízení staveniště 
Při výpočtu nákladů na zařízení staveniště uvažuji tyto průměrné počty staveništních 
objektů: 

- Staveništní buňky – 5ks, 

- Skladový kontejner – 2ks, 
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- Ekologický sklad – 1ks, 

- Mobilní záchod – 3ks. 

Tabulka 5-4 Ekonomické vyhodnocení zařízení staveniště 

položka cena m.j. počet m.j. doba celkem poznámka 

staveništní 
buňky  

3300 kč/měs. 5 ks 8 132000 
 

kontejnery - 
sklad 

2600 kč/měs. 2 ks 8 41600 
 

eko - sklad 3100 kč/měs. 1 ks 8 24800 
 

mobilní WC 2000 kč/měs. 3 ks 8 48000 
 

mobilní 
oplocení 

4 kč/m/den 128 m 240 122880 
 

provedení 
zpevněných 
ploch 

180 kč/m2 1387 m2 - 249660 
 

staveništní 
plochy 
(panely) 

680 kč/m2 337 m2 - 229160 
 

přípojka 
elektrické 
energie 

1080 kč/m 217 m - 234360 
 

energie 5 kč/kWh 3840 
kWh/  
měs. 

8 153600 
8hod*6dní*4týdny*20 

 =3840 kWh/měs. 

voda (s 
dopravou) 

50 kč/m3 96 
m3/ 
měs. 

8 38400 6dní*4týdny*4m3 =96m3 

voda pitná - 
Drinex 

120 kč/kus 320 kus - 40000 
2 barely po 18,9l do každé 

buňky/týden =2*5*4*8=320ks 

ostraha 1100 kč/den 30 den 8 264000 
 

náklady na zřízení staveniště, montáže 50000   

náklady na odstranění zařízení staveniště 50000   

celkem 1676860   

cena z rozpočtu 50686382   

% z ceny rozpočtové 3,3%   

 
Do rozpočtu, vytvořeném v programu Build Power, byl zadán odhad nákladů na 
zařízení staveniště jako 3,5% z ceny objektu. Skutečný náklad tvoří 3,3 % z ceny 
objektu, máme tedy ještě malou rezervu. 
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6.1 Pásové rypadlo - Caterpillar 315D L 
 

 

 

Obrázek 6-1 Pásový dozer - Caterpillar 315D L 

Návrh a využití stroje: 

Stroj je často využíván díky svému výkonu, spolehlivosti a všestranné využitelnosti. 
Stroj bude nasazen při zemních prací, především při realizaci pilotážích plošin a dále při 
odtěžení zeminy za štětovnicovou stěnou. Je vybaven výkonným vznětovým motorem 
Cat C 4.2 s nízkými hodnotami emisních plynů. 

Základní technické parametry 

Výkon motoru:  91 kW 

Max. rychlost pojezdu: 5,6 km/hod 

Provozní hmotnost:  16,9 tun 

Objem lopaty:   1,03 m3 

Max hloubkový dosah: 6,57 m 

Max dosah:   9,15 m 

Hlučnost vnitřní (v kabině): 76 dB (A) 

Hlučnost vnější:  104 dB (A) 

Palivo:    Diesel 

Objem palivové nádrže: 300 litrů 

Doprava na staveniště: 

Stroje jsou na stavbu dopraveny na valnících. 

Rozměry stroje a dosahy: 
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Tabulka 6-1 Rozměry stroje 

 Popis Hodnota Jednotka 

1 přepravní výška 5720 mm 

2 přepravní délka 8430 mm 

3 obrysový poloměr otočné nástavby 8740 mm 

4 rozvor pásového podvozku 6140 mm 

5 délka pásu 2680 mm 

6 světlá výška 5470 mm 

7 rozchod pásů 4920 mm 

8 přepravní výška 2690 mm 

9 výška k vršku kabiny 2870 mm 

10 světlá výška proti závaží 1030 mm 

 

 

Obrázek 6-2 Rozměry stroje Caterpillar 315 D L 

 

Tabulka 6-2 Dosahy stroje Caterpillar 315 D L 

 Popis Hodnota Jednotka 

1 maximální hloubkový dosah 5720 mm 

2 maximální dosah na opěrné rovině 8430 mm 

3 maximální výškový dosah 8740 mm 

4 maximální výsypná výška 6140 mm 

5 minimální výsypná výška 2680 mm 

6 max. hloubkový dosah při vodorovném dnu 2,50m 5470 mm 

7 max. hloubkový dosah při svislé stěně 4920 mm 
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Obrázek 6-3 Dosahy stroje Caterpillar 315 D L 

 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení strojů je uvedeno v příloze B.7 Harmonogram nasazení strojů a mechanizmů. 

Bezpečnost: 

Není-li výrobcem stanoveno jinak, je při provozu strojů zakázáno: 

- urovnávat terén otáčením lopaty, 

- roztloukat horninu dnem lopaty, 

- vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje.  

Materiál může být těžen rýpadlem ze stěny vysoké maximálně 9/10 dosahu pracovního 
nářadí. 

Rýpadlem vzniklé převisy musí být neprodleně odstraněny. 
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6.2 Pásový dozer - Caterpillar D5G 
 

 

Obrázek 6-4 Pásový dozer - Caterpillar D5G 

 

Návrh a využití stroje: 

Jedná se o pásový dozer, který bude využit při provádění zemních prací. Bude požíván 
především při začišťování a srovnávání pilotážích plošin a výkopku za štětovnicovou 
stěnou. Dále bude využit při rozprostírání štěrkových vrstev pilotážích plošin a jiných 
podkladních vrstev. Stroj je navržen díky svému výkonu, všestranné použitelnosti  
a manévrovacím schopnostem. Je vybaven výkonným hospodárným vznětovým  
šesti-válcovým motorem Caterpillar 3046. Je vybaven navijákem a rozrývačem  
pro rozpojování horniny. 

Základní technické parametry 

Výkon motoru:   77kW 

Max. rychlost pojezdu vpředu: 9 km/hod 

Max. rychlost pojezdu vzad:  9,6 km/hod 

Měrný tlak:    0,39 bar 

Provozní hmotnost:   9,3 tun 

Objem radlice:   2,19 m3 

Palivo:     Diesel 

Objem palivové nádrže:  187 litrů 
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Doprava na staveniště: 

Stroje jsou na stavbu dopraveny na valnících. 

Rozměry stroje: 

Tabulka 6-3 Rozměry stroje Caterpillar D5G 

 Popis Hodnota Jednotka 

1 rozchod pásů 1549 mm 

2 šířka dozeru 2059 mm 

3 celková délka s radlicí (s radlicí) 4336 mm 

4 délka základního dozeru (bez radlice) 3184 mm 

5 výška dozeru 2775 mm 

6 světlá výška podvozku 384 mm 

7 šířka radlice 2690 mm 

8 výška radlice 1101 mm 

9 výška zdvihu radlice 760 mm 

10 hloubkový dosah 630 mm 

11 řezný úhel břitu radlice, nastavitelný 50 - 55 º 

- maximální naklonění 390 mm 

- maximální úhel na každou stranu) 25 º 

- šířka radlicemi maximálním úhlu 2456 mm 

- objem radlice 2,19 m3 

 

 

Obrázek 6-5 Rozměry stroje Caterpillar D5G 
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Časové nasazení stroje: 

Nasazení strojů je uvedeno v příloze B.7 Harmonogram nasazení strojů a mechanizmů. 

Bezpečnost: 

Maximální přípustný úhel svahu při hrnutí zeminy dozerem je: 

- do svahu 25º, 

- ze svahu 30º, 

- po vrstevnici 16º. 

Při hrnutí zeminy: 

- kolmo k okraji svahu nesmí břit radlice přesahovat přes okraj svahu, 

- souběžně s okrajem svahu se smí dozer přiblížit nejblíže 2 m k okraji svahu. 

6.3 Tatra T158 – 6x6, PHOENIX 

 

Obrázek 6-6 Nákladní automobil T158 

Návrh a využití stroje: 

Nákladní automobily jsou nedílnou součástí při provádění zemních prací jak při odvozu 
zeminy na skládku, tak při dovážení zeminy či jiných sypkých materiálů na stavbu.  
Pro tyto účely bude použit i na stavbě mostního objektu. Tento typ je vybaven novým 
podvozkem TATRA PHOENIX s motorem PACCAR MX. Při provádění zemních prací 
bude na stavbě využito 6 strojů a při provádění zásypů a přechodových klínů bude 
využito 4 stroje.  
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Základní technické parametry: 

Výkon motoru:   340 kW 

Maximální hmotnost:   30 tun 

Provozní hmotnost:   13,2 tun 

Maximální rychlost   85 km/hod 

Typ korby:    třísklopná 

Výška bočnic:    1,05 m 

Objem korby:    12 m3 

Palivo:     Diesel 

Objem palivové nádrže:  300 litrů 

Doprava na staveniště: 

Nákladní automobily budou dovezeny po vlastní ose. 

Rozměry stroje: 

 

Obrázek 6-7 Rozměry nákladní automobil T158 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení strojů je uvedeno v příloze B.7 Harmonogram nasazení strojů a mechanizmů. 
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6.4 Vrtná souprava – Bauer BG22 H 

 

Obrázek 6-8 Vrtná souprava – Bauer BG22 H 

Návrh a využití stroje: 

Jedná se o vrtací soupravu na podvozku UW60 pro velkoprůměrové vrtání vybaven 
motorem CAT  C7. Vrtná souprava bude použita při provádění vrtaných pilot. 

Základní technické parametry: 

Výkon motoru:   224 kW 

Točivý moment:   222 kNm 

Max. rychlost otáčení vrtáku:  30 ot/min 

Celková výška:   23m 

Maximální průměr:    1700mm 

Maximální hloubka vrtání:   52 m 

Hmotnost:    70 t 

Hlučnost vnitřní (v kabině):  80 dB (A) 

Hlučnost vnější:   112 dB (A) 

Palivo:     Diesel 

Objem palivové nádrže:  520 litrů 

Rychlost:    1,5 km/h 

Doprava na staveniště: 

Vrtací souprava bude na staveniště dopravena na valníku. 
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Pracovní a přepravní rozměry stroje: 

 

 

Obrázek 6-9 Přepravní rozměry Bauer BG22H 

 

Obrázek 6-10 Pracovní rozměry -  Bauer BG22 H 
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Časové nasazení stroje: 

Nasazení strojů je uvedeno v příloze B.7 Harmonogram nasazení strojů a mechanizmů. 

Bezpečnost: 

Při provádění vrtných pracích se musí dbát zejména následujících bezpečnostních 
opatření: 

- při výběru vrtu nesmí být narušena povrchová a podpovrchová zařízení, 
podzemní prostory a rozvody, 

- při vrtání musí být určen bezpečnostní okruh z hlediska pádu věže nebo 
materiálu, 

- po dokončení vrtu o průměru větším než 0,2 m musí být ústí vrtu až do zahájení 
následující činnosti zakryto poklopem nebo jiným vhodným způsobem, aj. 

6.5 Beranící stroj - Mobilram TM 11/14 

 

Obrázek 6-11 TM 11/14 s hydraulickým vibrátorem 

Návrh a využití stroje: 

Jedná stroj s teleskopickým vedením hydraulického vibrátoru. Stroj je na podvozku 
SR25 T s motorem CAT C9. Bude využit při provádění štětovnicových stěn. Stroj je 
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navržen z důvodu flexibility a efektivnosti provádění. Při použití tohoto stroje není 
zapotřebí agregátu či jiných dalších strojů a mechanizmů. 

Základní technické parametry: 

Výkon motoru:   260 kW 

Nosnost:    9 t 

Přídržná síla:    175 kN 

Palivo:     Diesel 

Objem palivové nádrže:  450 litrů 

Hmotnost:    45 t 

Doprava na staveniště: 

Stroj bude na staveniště dopraven na valníku. 

Rozměry stroje: 

 

Obrázek 6-12 Pracovní a přepravní rozměry TM 11/14 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení strojů je uvedeno v příloze B.7 Harmonogram nasazení strojů a mechanizmů. 
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6.6 Autodomíchávač - Stetter AM 10C 

 

Obrázek 6-13 Autodomíchávač - Stetter AM 10C 

Návrh a využití stroje: 

Jedná se o nástavbu na podvozku nákladního automobilu MAN. Je navržen především 
díky velkému objemu plnění, optimálním jízdním vlastnostem, efektivnosti a výkonu 
při dodávce materiálu. Autodomíchávač bude využit k přepravě betonové směsi  
na staveniště až k místu betonáže při výkladku přímo z mixu, popřípadě k čerpadlu 
betonové směsi. 

Základní technické parametry: 

Tabulka 6-4 Technické parametry autodomíchávače Stetter AM 10C 

Popis Hodnota Jednotka 

jmenovitý objem 10 m3 

geometrický objem 17310 l 

vodorys 11080 l 

stupeň plnění 57,7 % 

sklon bubnu 10,5 ° 

pohon 88 kW 

otáčky bubnu 0 - 14 ot/min 

hmotnost nástavby 4,18 t 

vodní nádrž – tlakový vzduch 500 l 

vodní nádrž – vodní čerpadlo 650 l 
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Doprava na staveniště: 

Beton bude dovážen primárně z betonárky: 

- Holcim a.s. 

Cabajská 23,Nitra 949 01 

Doprava je zajištěnou betonárkou. Trasa je znázorněna viz. níže. 

Trasa č.1 - 8,3km, dojezdová doba 15minut 

Trasa č.2 - 8,2km, dojezdová doba 15minut 

 

Obrázek 6-14 Dopravní trasy autodomíchávače 

 

- Náhradní betonárky: 

TBG Doprastav a.s. 

Galanta 92401 

Dojezdová vzdálenost:31km, dojezdová doba 30minut. 

ZAPA beton SK s.r.o. 

Vonkajší rad 3175, Sereď 926 01 

Dojezdová vzdálenost: 27km, dojezdová doba 25minut. 

 

 

 

 



Rozměry nástavby: 

 

Tabulka 6-5 Rozměry nástavby

 

A délka 

B šířka 

C průměr bubnu 

D výška násypky 

E průjezdná výška 

F pomocný rám 

G převis 

H výsypná výška 

Časové nasazení stroje:

Nasazení strojů je uvedeno v 
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Obrázek 6-15 Rozměry nástavby 

ry nástavby 

Popis Hodnota

asové nasazení stroje: 

 je uvedeno v příloze B.7 „Harmonogram nasazení 
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Hodnota Jednotka 

7083 mm 

2400 mm 

2300 mm 

2482 mm 

2565 mm 

10,5 mm 

1190 mm 

1084 mm 

„Harmonogram nasazení strojů“ . 
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6.7 Čerpadlo – Schwing S 34X 

 

Obrázek 6-16 Čerpadlo - Schwing S34 X 

Návrh a využití stroje: 

Jedná se nástavbu na podvozku nákladního automobilu Mercedes s čerpací jednotkou 
P2020. Čerpadlo bude využito při sekundární dopravě betonu do míst, kde nebude 
možno provést betonáž přímo z autodomícháváče. Bude tedy použit při provádění 
betonových vzpěr, mostovky, betonové výplně ocelových oblouků a přechodových 
desek.  

Základní technické parametry: 

Vertikální dosah:   34,0 m 

Horizontální dosah:   30,0 m 

Skládání výložníku:   R 

Počet ramen:    4  

Dopravní potrubí:   DN 125 

Délka koncové hadice:  4 m 

Pracovní rádius otoče:  550°  

Systém zapatkování:   XH 

Zapatkování podpěr – přední: 6,21 m 

Zapatkování podpěr – zadní:  5,70 m 

Dopravované množství:  90m3/h 

Max. tlak betonu:   108 bar 
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Doprava na staveniště:  

Čerpadlo bude na stavbu dopraveno po vlastní ose. 

Rozměry stroje a pracovní polohy: 

 

Obrázek 6-17 Rozměry stroje a pracovní polohy 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení strojů je uvedeno v příloze B.7 Harmonogram nasazení strojů a mechanizmů. 

Bezpečnost 

Při dopravě betonové směsi pomocí čerpadla musí být zajištěna zejména tyto opatření: 

- před zahájením práce provést tlakovou zkoušku celého systému tlakem o 50 % 
vyšším, než je tlak provozní, 

- místo, kam se ukládá betonová směs, musí být signalizací spojeno s obsluhou 
čerpadla, 

- kolem čerpadla a potrubí musí být ulička nejméně 1 m široká, 

- potrubí na dopravu betonové směsi je nutno periodicky čistit vodou, 

- aj. 

Čerpadly mohou být přepravovány jen směsi předepsaného složení podle pokynů 
výrobce.  

Při provozu čerpadla je zakázáno: 

- vstupovat na konstrukci stroje a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice, 
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- přehýbat hadice, 

- manipulovat se spojkami a ručně přemísťovat hadice a potrubí, 

- aj. 

6.8 Autojeřáb - LTM 1250-6.1 
Návrh a využití stroje: 

Tebto mobilní jeřáb bude využit pouze při ukládání montážního dílu na dočasné 
podpěry pižmo při provádění nosné ocelové konstrukce. Šesti nápravový mobilní 
teleskopický jeřáb LTM 1250-6.1 na terénním podvozku je mnohostranným jeřábem ve 
své třídě. Šesti dílný 72 metrů dlouhý výložník nabízí ve svislé poloze zatížení 14 tun.  

 

Obrázek 6-18 Autojeřáb - LTM 1250-6.1 

Základní technické parametry: 

Maximální nosnost:   250 t / 3,0 m radius  

Teleskop:    15,5 - 72 m 

Příhradová špička:   5,4 - 70 m 

Pohon / Řízení:   12 x 8 x 10  

Pojezdový motor:   Dieslový Liebherr o výkonu 450 kW  

Jeřábový motor:  Dieslový Liebherr o výkonu 180 kW  

Hmotnost jeřábu: 72 t 

Protiváha: 97,5 t  

Doprava na staveniště: 
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Jeřáb bude na staveniště dopraven po vlastní ose. 

Rozměry stroje: 

 

Obrázek 6-19 Rozměry autojeřábu - LTM 1250-6.1 

Posouzení jeřábu LTM 1250-6.1: 

A – motnážní díl – 37,8 t na vzdálenost 20,0m 

 

Obrázek 6-20 Posouzení jeřábu LTM 1250-6.1 



NÁVRH HLAVNÍCH STROJ Ů A MECHANIZM Ů 

107 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení strojů je uvedeno v příloze B.7 Harmonogram nasazení strojů a mechanizmů. 

Bezpečnost: 

Bezpečný provoz jeřábů závisí zejména na: 

- dokonalé přípravě obsluhy jeřábů, 

- dodržování předpisů pro provoz jeřábů,  

- udržování jeřábů v dobrém technickém stavu. 

Při obsluze jeřábu je zakázáno zejména: 

- pokračovat v provozu, utvoří-li se na laně smyčka nebo se vysmekne z drážek 
bubnu či klady, 

- ovládat zdvihací zařízení tak, že se způsobí nadměrné rozhoupání břemene, 

- zvedat nebo obracet břemeno o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího 
zařízení, 

- zvedat a přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolní zřízení bez 
náležitých bezpečnostních opatření, aj. 

 

6.9 Autojeřáb - LTM 1070-4.2 
Návrh a využití stroje: 

Mobilní jeřáb bude využit při provádění montážních dílů nosné ocelové konstrukce a při 
montáži ocelových oblouků. Čtyř nápravový mobilní teleskopický jeřáb LTM 1070-4.2 
na terénním podvozku je mnohostranným jeřábem ve své třídě. 

 

Obrázek 6-21 Autojeřáb - LTM 1070-4.2 
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Základní technické parametry: 

Maximální nosnost:   70 t / 2,5 m radius  

Teleskop:    11 - 50 m 

Příhradová špička:   9,5 - 16 m 

Pohon / Řízení:   8 x 6 x 8  

Pojezdový/jeřábový  motor:   Dieslový Liebherr o výkonu 270kW  

Hmotnost jeřábu: 48 t 

Protiváha: 14,5 t  

Doprava na staveniště: 

Jeřáb bude na staveniště dopraven po vlastní ose. 

Rozměry stroje: 

 

Obrázek 6-22 Rozměry autojeřábu - LTM 1070-4.2 

Posouzení jeřábu LTM 1070 – 4.2: 

B – střední motnážní dí obloukul – 20,9 t na vzdálenost 8,0 m 

C – podélník (ocelový prvek)- 11,3 t na vzdálenost 12,0 m. 
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Obrázek 6-23 Posouzení jeřábu LTM 1070 – 4.2 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení strojů je uvedeno v příloze B.7 Harmonogram nasazení strojů a mechanizmů. 

6.10 Tatra 810 HR (HIAB XS 088) 
Návrh a využití stroje: 

Tento stroj bude nasazen na stavbě se započetím spodní stavby a na stavbě bude  
k dispozici do dokončení objektu. Bude zajišťovat přesuny hmot a materiálu  
na staveniště. S využitím hydraulické ruky je možné ho použit při provádění různých 
prací (například při provádění podpěrné konstrukce PIŽMO, při provádění bedněním 
zpevněných ploch atd.). Je poháněna motorem Renault Dxi 7, EURO 5. Je vybavena 
hydraulickou rukou HIAB XS 088, která umožňuje manipulaci s přemeny do3,25 tun. 

 

Obrázek 6-24 Tatra 810 HR (HIAB XS 088) 
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Základní technické parametry: 

Tatra 810: 

Výkon motoru:   195 kW 

Užitné zatížení:   8,5 tun 

Maximální rychlost   85 km/hod 

Palivo:     Diesel 

Objem palivové nádrže:  300 litrů 

HR HIAB XS088 E-5 HiDuo: 

Maximální nosnost:    74 kNm 

Vyložení - hydraulický výsuv: 13,7 m 

Otočný úhel:    400 - 406º 

Hmotnost:    1340kg 

Vyložení/nosnost:   2,2 m / 3.250 kg 

     4,3 m / 1.760 kg 

     5,9 m / 1180 kg 

     7,8 m / 820 kg 

     9,7 / 600 kg 

 

 

Obrázek 6-25 Rozměry a zátěžová diagram HR 

Doprava na staveniště: 

Tatra 810 HR bude dopravena na staveniště po vlastní ose 
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Rozměry stroje: 

 

Obrázek 6-26 Rozměry Tatra 810 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení strojů je uvedeno v příloze B.7 Harmonogram nasazení strojů a mechanizmů. 

6.11 Silniční finišer – AP755D 

 

Obrázek 6-27 Silniční finišer – AP655D 

Návrh a využití stroje: 

Ocelový podvozek finišeru AP755 se skládá z rámu a dvou pásových jednotek  
s deskami pásů s navulkanizovanými pryžovými plochami a umožňuje rovnoměrný, 
plynulý pojezd stroje. Finišer bude využit při provádění obrusné vrstvy vozovky.  
Je poháněn motorem CAT C 7 a je vybaven hladicí lištou RMB 12000. 
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Základní technické parametry: 

Výkon motoru:   140 kW 

Provozní hmotnost:   23,9 t 

Objem násypky:   7,0 m3 

Šířka pokládky:   2,5 – 12,0 m (s hladící lištou RMB 12000) 

Palivo:     Diesel 

Objem palivové nádrže:  290 litrů 

Doprava na staveniště: 

Finišer bude na stavbu dopraven na valníku. 

Rozměry stroje: 

 

 

Obrázek 6-28 Rozměry finišeru 
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Časové nasazení stroje: 

Nasazení strojů je uvedeno v příloze B.7 Harmonogram nasazení strojů a mechanizmů. 

6.12 Tandemový vibrační válec - Caterpillar CD54 

 

Obrázek 6-29 Vibrační válec Caterpillar CD54 

Návrh a využití stroje: 

Je poháněn 4válcovým motorem Cat 3054C DIT. Přední a zadní náprava jsou kloubově 
spojeny podvozkem a je tedy možno využít čtyři režimy řízení: přední, zadní, 
koordinované přední a zadní a krabím chodem. Při koordinovaném řízení je vnitřní 
poloměr otáčení 2,8 m pro maximální manévrovací schopnost na pracovišti. Válec bude 
využit při provádění obrusné vrstvy vozovky. 

Základní technické parametry: 

Výkon motoru:    74,5 kW 

Amplituda:     0,62 / 0,34 mm 

Frekvence:     53 / 42 Hz 

Provozní hmotnost:    10,9 t 

Šířka běhounu:    1700 mm 

Max šířka provádění:    3000 mm (při tzv. krabím chodu) 

Průměr běhounu:    1200 mm 

Minimální vnitřní/vnější poloměr otáčení: 2,8 m / 4,5 (při tzv. koordinačním řízení) 
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Max. úhel kloubového spojení běhounu: 25º 

Max. úhel výkyvu běhounu:   ±8º 

Max. statické zatížení (na běhounu):  32 kg/cm2 

Hlučnost vnitřní (v kabině):   83 dB (A) 

Hlučnost vnější:    107 dB (A) 

 

Rychlost cestovní / pracovní:   9 / 7 km/h 

Palivo:      Diesel 

Objem palivové nádrže:   160 litrů 

 

Doprava na staveniště: 

Válec bude na stavbu dopraven na valníku. 

Rozměry stroje: 

 

Obrázek 6-30 Rozměry stroje - Caterpillar CD54 
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Časové nasazení stroje: 

Nasazení strojů je uvedeno v příloze B.7 Harmonogram nasazení strojů a mechanizmů. 

Bezpečnost 

Při provozu vibračních válců je nutné dbát zejména následující opatření: 

- vibrační válce se mohou využívat jen na takových pracovištích, kde nehrozí 
nebezpečí přenášení vibrací a způsobení škod na blízkých objektech, 

- při jízdě válců na sklonu je zakázáno přeřazovat rychlost, 

- odstavený stroj musí být vždy zajištěn klíny 

- aj. 

6.13 Pracovní plošina - HA 12PX 
Návrh a využití stroje: 

Jedná se o samohybnou teleskopickou pracovní plošinu poháněnou motorem Diesel 
31CV s pohonem na všechny kola, řízenými zadními koly a hydraulickou uzávěrkou 
diferenciálu pro náročné terénní podmínky. Stroj má výbornou manévrovací schopnost 
díky malému poloměru otáčení. Pracovní plošina bude využita při provádění bednění  
a odbednění mostovky a dále při dokončovacích pracích na mostní konstrukci.  

Základní technické parametry: 

Výkon motoru:    21 kW 

Pracovní výška:    12,4 m 

Stranový dosah:    6,6 m 

Max. nosnost koše:    230 kg 

Rychlost pojezdu:    0,75 – 4,5 km/h 

Vnitřní / vnější poloměr otáčení:  1,55 / 3,45 m 

Stoupavost:     40% 

Palivo:      Diesel 

Objem palivové nádrže:   65 litrů 

Hmotnost:     5,64 t 

Doprava na staveniště: 

Pracovní plošina bude dopravena na valníku. 
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Rozměry stroje: 

 Popis Hodnota Jednotka 

A délka ve složeném stavu 5,64 m 

B šířka 1,8 m 

C výška ve složeném stavu 2,15 m 

D rozvor 1,94 m 

E světlost podvozku 0,29 m 

F rozměr pracovního koše 1,2 m 

G rozměr pracovního koše 0,8 m 

 

 

Obrázek 6-31 Rozměry a pracovní polohy plošiny H12 PX 

Časové nasazení stroje: 

Nasazení strojů je uvedeno v příloze B.7 Harmonogram nasazení strojů a mechanizmů. 
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6.14 Další stroje mechanizmy použité pro realizaci mostu: 
Svářečka - Bimax 182 Turbo 

Svářečka vhodná pro metody svařování MIG/MAG (svařování v ochranné atmosféře 
inertního či aktivního plynu) ale i FLUX (s použitím trubičkového drátu, kde odhořívání 
náplně vytváří ochrannou atmosféru). 

Technické parametry: 

- Napájecí napětí: 230V/50hz 

- Max. příkon:  5,2kW 

- Proudový rozsah: 30 – 170A 

- ∅ drátu (Fe FLUX): 0,8 – 1,2 mm 

- ∅ drátu (Fe):  0,6 – 0,8 mm 

- Hmotnost:  38 kg 

- Rozměry d x š v: 800 x 450 x 570 mm 

 

Ponorný vibrátor - Atlas Copco Dynapac SMART 65 

Jedná se o vysokofrekvenční ponorný vibrátor s vestavěným elektronickým 
vysokofrekvenčním měničem ve vypínači. 

Technické parametry: 

- průměr / délka hlavice: 65 / 410 mm 

- napětí / frekvence:  230 / 50V / Hz 

- příkon:    1800 W 

- amplituda:   3,5 mm 

- otáčky rotoru hlavice:  12000 ot/min 

- délka ohebné hadice:  5 m 

- délka přívodního el. kabelu: 10 m 

- vibrace v rukojeti:  4,62 m/s2 

- rozměry d x š x v:  310 x 105 x 110 mm 

- hmotnost:   19,5 kg 

 

 

Obrázek 6-32 Svářečka - 
Bimax 182 Turbo 

Obrázek 6-33 Ponorný 
vibrátor ACD SMART 65 



NÁVRH HLAVNÍCH STROJ Ů A MECHANIZM Ů 

118 

Příhradová vibrační lišta SVE TREMIX 

- Jedná se o sytém nastavitelných vibračních příhradových lišt pro plochy o šíři  
až do 25 m. Použita bude při betonáži mostovkové desky. 

Technické parametry: 

- motor:    elektromotor 400 V 

- hmotnost motoru:  cca 51 kg 

- pracovní sekce:  délka 0,5 / 0,75 / 1 / 2 / 3 m 

- hmotnosti sekcí:  cca 11 / 15 / 19 / 34 / 47 kg 

- koncová sekce s navijákem: délka 0,1 m 

- Hmotnost koncové sekce: cca 17 kg 

- rozměry š x v:   355 x 520 mm 

- Výška koncové sekce: 1000 mm 

 

Obrázek 6-34 Příhradová vibrační lišta SVE TREMIX 

 

Stolová pila - Scheppach HS 120  

Technické parametry: 

- Motor:   230 V/50 Hz 

- Příkon:   2 200 W 

- Počet otáček:   2 800 ot/min. 

- Průměr kotouče:  TCT, 315 mm 

- Vnitřní ∅ kotouče: 30 mm 

- Rozměry stroje:  1110 x 600 x 1050 mm 

- Rozměry stolu:  800 x 550 mm 
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- Výška stolu:    850 mm 

- Hloubka řezu při 90°:  83 mm 

- Hloubka řezu při 45°:  49 mm 

- Rozsah nastavení:   45°- 90° 

- Délka vodící lišty:   960 m 

 

Ruční okružní pila - KS66C 

Technické parametry: 

- příkon:    1 600 W 

- volnoběžné otáčky:   5 800/min. 

- hloubka řezu 90° / 45°: 31 / 26 mm 

- pilový kotouč:   184 x 30 mm 

- hmotnost:    4,8 kg 

 

Vrtací a sekací kladivo - KH5E 

Technické parametry: 

- příkon:    1 100 W 

- počet otáček:    450 U.min -1 

- energie úderů:   9 J 

- počet úderů:    3 000 min-1 

- hmotnost:   6,3 kg 

Úhlová bruska GWS 15-125 CIEH  

Technické parametry: 

- Jmenovitý příkon:   1.500 W 

- Volnoběžné otáčky:   11.000/min 

- Výstupní výkon:   660 W 

- Závit hřídele brusky:  M 14 

- Průměr kotouče:  125 mm 

- Ø gumového brusného talíře: 125 mm 

- Ø hrncového kartáče:  70 mm 

- Hmotnost:   1,70 kg 
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Časový plán mostního objektu SO - 201 se nachází ve výkrese B.8 Harmonogram 

stavebního objektu SO 201. 
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8.1 Seznam a vyhodnocení rizik 
Na výstavbu objektu je provedena analýza a vyhodnocení stavebních rizik z těchto 
oblastí: 

1. staveniště, 

2. zemní práce, 

3. práce ve výškách, 

4. žebříky, 

5. práce na ocelové konstrukci, 

6. betonářské práce, 

7. izolace, 

8. malá mechanizace, 

9. stavební stroje, 

10. svařování, 

11. manipulace a skladování. 

Seznam rizik byl vypracován dle souboru vzorů pracovních rizik od firmy ROVS. U 
každého rizika je provedeno hodnocení: 

- pravděpodobnosti a existence rizika (P), 

- pravděpodobnost následků – závažnost (N), 

- názor hodnotitelů (H). 

Vynásobením těchto parametrů získáme míru rizika R = P x N x H . 

Výsledná průměrná hodnota rizika je 16,9 a spadá tak do 3. kategorie – mírné riziko. 

 

Seznam a vyhodnocení bezpečnostních rizik se nachází v textové příloze. A.1 Seznam 

bezpečnostních rizik a opatření“. 

8.2 Opatření pro případ úrazu nebo havárie 
Poskytnutí první pomoci 

Organizace první pomoci zahrnuje poskytnutí počáteční péče o všechny stavy ohrožující 
život s cílem, aby škody a následky pro zraněného, ale i pro zaměstnavatele byly  
co nejmenší. Na poskytování včasné pomoci se účastní všichni zaměstnanci podle 
stupně své přítomnosti při úrazu, nehodě, nebo ten, kdo zraněného objevil. Tito lidé jsou 
současně povinni dle závažnosti zranění zavolat službu rychlé lékařské pomoci. Je-li 
zranění takového charakteru, že zraněný je ve stavu ohrožení života, nebo nemůže  
ani sám, ani s cizí pomocí po poskytnutí předlékařské první pomoci vyhledat lékařské 
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ošetření (zvláště při otravách, smrtelných, těžkých a hromadných úrazech) je nutno 
neprodleně, současně s poskytováním předlékařské (laické) první pomoci přivolat 
rychlou lékařskou záchrannou pomoc. 

 

Důležitá telefonní čísla: 

záchranná služba: 155 

hasiči:   150 - při požáru, nebo při potřebě vyproštění postižené osoby 

policie:  158 - při podezření na cizí zavinění, dále při hromadných nebo 

         smrtelných úrazů. 

 
Hlášení na dispečink rychlé lékařské záchranné služby musí obsahovat: 

- přesné určení místa, 

- jméno a příjmení postiženého (pokud je známo), 

- rozsah zranění (příznaky nebo důvod), 

- stav postiženého (bezvědomí, šok, atd.), 

- stáří postiženého (pokud není známo - odhad), 

- jméno osoby podávající hlášení a číslo telefonu, ze kterého je hlášení prováděno.
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9.1 Obecné informace  

9.1.1 Obecné informace o stavbě 
Most zabezpečuje mimoúrovňové křížení větve LEMN2 křižovatky Lehota s rychlostní 
cestou R1 a s větvemi LEMN1 a LEMN3. Stávající most bude nahrazen novým 
z důvodu nevyhovujících parametrů křižovatka Lehota. Mostní objekt je součástí  
1. úseku rychlostní cesty R1 Nitra, západ – Selenec v délce 12,6 km. Nově budovanou 
část rychlostní cesty tvoří celkem 4 úseky v celkové délce 51,6 km. Realizace výstavby 
je formou PPP (Public Private Partnerships). 

Účelem této stavby je vybudování vysokokapacitní, bezpečné a rychlé komunikace jako 
součást rychlostní cesty R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen  
– Bánská Bystrica - Ružomberok. 

Délka mostu je téměř 89 m a šířka nosné konstrukce je od 12,525 m do 13,023 m. 
Komunikace na mostu je jednosměrná o dvou pruzích. Mostní konstrukci tvoří 
samokotvený obloukový systém s mezilehlou mostovkou. Oblouky jsou tvořené 
ocelovým svařovaným průřezem obdélníkového tvaru s proměnnou výškou. Mostovka 
je tvořená krajními ocelovými hlavními nosníky, které jsou příčně spojeny ocelovými 
příčníky, na kterých leží spřažená železobetonová deska tloušťky 200 mm. Mostovka je 
ve střední části zavěšená na oblouku pomocí závěsných tyčí (MacAlloy) a je pevně 
spojená s obloukem a koncovými příčníky. Integrované opěry slouží jako koncové 
příčníky a jsou spojené s patkami pomocí železobetonových vzpěr. 

9.1.2 Obecné informace o procesu 
Proces izolace mostovky lze zařadit do procesů provádění mostního svršku. 
Technologie vodotěsných izolací mostních konstrukcí typu MASTERTOP P 605 - 
IZOMEXIT PL 5 B je typem jednovrstvé mostní izolace z natavitelného asfaltovaného 
pásu (dále jen NAIP) o min. tloušťce 5,0 mm bez kašírování kovem, který je nataven  
na betonovém podkladě - zpravidla mostovce, opatřené předtím základním a uzavíracím 
nátěrem speciální epoxidovou pryskyřicí (pečetící vrstvou). Pod římsami je navíc 
navržena ochranná izolace izolačním pásem s hliníkovou vložkou. Skladba izolace je 
znázorněna v níže uvedené tabulce. 

Tento systém je plně v souladu s ČSN 73 6242 „Navrhování a provádění vozovek na 
mostech pozemních komunikací“ a TKP. Technologický předpis vychází z těchto 
materiálů. 
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Tabulka 9-1 Složení izolační vrstvy 

Vrstva Materíál Množství 

základní kotevní nátěr MASTERTOP P 605 0,4 až 0,6 kg/m2 

zdrsňující posyp  křemenný písek frakce 0,5 - 1,2mm 2,5 -3,0 kg/m2 

uzavírací nátěr (pečetící vrstva) MASTERTOP P 605 0,4 až 0,6 kg/m2 

natavitelný asfaltovaný izolační pás  NAIP IZOMEXIT PL 5 B - 

ochrana izolace pod římsami NAIP BITALBIT S - 

ochrana izolace pod mostovkou litý asfalt jako součást skladby vozovky 

Nejdříve bude provedena izolace v prostoru pod římsami s ochranným izolačním pásem 
BITALBIT S  tak, aby směrem do středu mostovky ochranný pás přesahoval  
v podélném směru přes okraj budoucí římsy o min. 150 mm. Po dokončení říms bude 
provedena celoplošná izolace. 

9.2 Převzetí  

9.2.1 Převzetí pracoviště 
Stavbyvedoucí a vedoucí čety dodavatele izolační vrstvy přeberou pracoviště  
za přítomnosti stavbyvedoucího celého mostního objektu. Stavbyvedoucí celého objektu 
vytvoří dokument o předání a převzetí stanoviště, který bude stvrzen podpisem obou 
stran. Dále všichni zaměstnanci subdodavatele stvrdí podpisem, že byli seznámeni 
s tímto dokumentem a bezpečnostními riziky. 

9.2.2 Připravenost pracoviště 
Pro započetí prací na izolační vrstvě je nutné provedení těchto činností: 

- zaměření mostovky a její vyhodnocení po betonáži od požadované nivelety 
mostovky, případně frézování mostovky, 

- brokování nosné konstrukce – před provedením izolace mostovky je nutné,  
aby byla celá plocha mostovky obrokována a splňovala požadavky  
na makrotexturu, 

- kontrola kvalita provedení nosné konstrukce – zde je třeba, aby byl beton 
dostatečně pevný a dodržena minimální doba pokládky izolace od provedení 
betonáže. Pokud se vyskytují trhliny je nutné je opravit.  

V případě shodných výsledků zaměření, vizuální kontroly povrchu a kontrolních 
zkoušek povrchu mostovky dá dozor stavby souhlas se započetím prací. V případě 
potřeby úpravy povrchu nebo nivelety mostovky zhotovitel předloží ke schválení 
správci stavby zaměření mostovky s návrhem úpravy výšek a technologický předpis 
s popisem prací úpravy mostovky. 
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9.3 Materiály 

9.3.1 Popis materiálu 

9.3.1.1 Epoxidová pryskyřice MASTERTOP P 605  

Charakteristika: 

MASTERTOP P 605 je nízkoviskózní dvousložková reakční epoxidová pryskyřice  
bez plnidel rozpouštědel s vysokou teplotní odolností. Používá se pro zhotovení 
kotevního impregnačního a uzavíracího nátěru na betonovém podkladě a k přípravě 
tmele pro vyrovnávání nerovností betonového povrchu tmelením. 

Dovozce: 

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., 

K Májovu 1244 

537 01 Chrudim 

Technické parametry: 

- typ: dvoukomponentní materiál,  

(komponenta A = pryskyřice, komponenta B = tvrdidlo) 

- báze: epoxidová pryskyřice, 

- barva: transparentní,  

- konzistence: řídce tekoucí, 

- mísící poměr A:B hmotnostně 3:1, 

- doba zpracování: cca 20 minut při 23 °C, 

- teplota prostředí při zpracování: >8 °C, 

- skladování: v suchu a chladnu, chránit před přímým slunečním zářením, 

- maximální doba skladování: 1 rok v původním, dobře uzavřeném obalu, 

- balení: mísící šarže, 30 kg (po smísení obou komponentů), 

- viskozita: vizkozimetr  500  mPa.s. 

Je výrobcem deklarována jako pryskyřice na mladý beton.  Po ukončení ošetřování 
betonu se mostovka zbaví cementového mléka na povrchu a mohou být zahájeny 
izolační práce. (cca 7 dní po ukončení betonáže). 
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9.3.1.2 NAIP IZOMEXIT PL 5 B  

Charakteristika: 

IZOMEXIT PL 5 B je natavovací pás s nosnou vložkou z polyesterového netkaného 
rouna a krycí hmotou z asfaltu modifikovaného směsí makromolekulárních látek. Nosná 
vložka je umístěna při horním okraji pásu, krytá pouze mikrovrstvou krycí hmoty. Pás 
je na horním líci opatřen hrubozrnným minerálním posypem, na spodním líci 
mikrotenovou fólií. 

Dovozce:  

BÜSSCHER & HOFFMANN spol. s.r.o. 

Husova 593 

66442 Modřice u Brna 

Technické vlastnosti: 

Tabulka 9-2 Technické vlastnosti NAIP IZOMEXIT PL 5 B 

Vlastnost Hodnota Jednotka 

délka role 7,5 m 

šířka role 1,0 m 

přímost <20 m/10m 

plošná hmotnost 5,5 (+/-0,3) kg/m2 

tloušťka 5,0 (+/-0,2) mm 

vodotěsnost 100 kPa 

klasifikace podle vystavení vnějšímu ohni F třída 

klasifikace podle reakce na oheň E třída 

pevnost v tahu - protažení 1050/800 (+/-100) N/50mm 

protažení při přetržení 45/50 (+/-10) % 

odolnost proti protrhávání 300 (+/-50) N 

rozměrová stálost <=|0,6| % 

ohebnost za nízkých teplot -15 °C 

odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 130 °C 

propustnost vodních par 80.000 (+/- 20%) µ 

 

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky. 
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9.3.1.3 Křemenný písek 

Dodavatel:  

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 

 K Májovu 1244 

537 01 Chrudim 

Technické parametry: 

- frakce: 0,6 až 1,2 mm, 

- max. množství odplavitelných částic (<0,063 mm):  10 % hmotn., 

- max. množství částic větších jak horní mez 1,2 mm: 10 % hmotn., 

- max. množství částic větších jak 2,0 mm: 0 %, 

- vlhkost max. 0,2%  (zhotovitel zajistí skladování písku v uzavřených 
zastřešených skladech, v případě nutnosti uložení písku na mostovce bude písek 
při nepříznivých klimatických podmínkách – déšť – zakryt nepromokavou 
plachtou). 

9.3.1.4 Litý asfalt - ochranná vrstva 

Ochranná vrstva z litého asfaltu musí splňovat požadavky ČSN 73 6122  
a ČSN 73 6242. Tento předpis neřeší provádění litého asfaltu. 

9.3.1.5 NAIP Bitalbit S 

Charakteristika: 

BITALBIT S je natavovací pás s nosnou vložkou z hliníkové folie a krycí hmotou 
z oxidovaného asfaltu. Nosná vložka je umístěna při horním okraji pásu. Pás je na 
horním líci opatřen jemným křemičitým posypem, na spodním líci polyetylénovou folií. 

Výrobce:  

Dehtochema Bitumat a.s. 

Pražská 870, Bělá pod Bezdězem  

Bitalbit S30 (S35) 

Složení pásu Bitalbit S30 (S35): 

- jemnozrnný minerální posyp - směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v 
celkové tloušťce min. 1 mm, 

- nosná vložka z hliníkové fólie tloušťky min. 0,06 mm, 

- směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm - 
lehce tavitelná polyetylénová fólie. 
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Technické parametry: 

Tabulka 9-3 Technické vlastosti NAIP Bitalbit S 30(S35) 

Vlastnost Hodnota Jednotka 

tloušťka prům./min. 3,0/2,7 (3,5/3,2) mm 

šířka 1,0 m 

délka v kotouči 10 m 

plošná hmotnost pásu 3800 (4300) g/m2 

plošná hmotnost nosné vložky min. 160 g/m2 

celkové množství asfaltové hmoty bez plnidel a posypů 2100 (2500) g/m2 

tržné zatížení podélné min. 4 kN/m 

tržné zatížení příčné min. 3 kN/m 

tažnost podélná / příčná min. 2 % 

bod měknutí krycí vrstvy KK min. 85 °C 

9.3.2 Výpočet materiálu 
Při výpočtu materiálu je počítáno s průměrnými hodnotami spotřeby množství  
a rezervou 5%. 

Tabulka 9-4 Výkaz materiálu pro provedení izolace mostovky 

Vrstva Materíál Množství Plocha Celkem M.J. 

základní kotevní nátěr MASTERTOP P 605 0,5 kg/m2 996,8 525 kg 

zdrsňující posyp Křemenný písek 2,75 kg/m2 996,8 2890 kg 

uzavírací nátěr MASTERTOP P 605 0,5 kg/m2 996,8 525 kg 

natavitelný asfaltovaný izolační pás NAIP IZOMEXIT PL 5 B - 996,8 1 050 m2 

ochrana izolace pod římsami NAIP BITALBIT S - 216,7 230 m2 

9.3.3 Doprava materiálu 
Primární doprava materiálu bude zabezpečena dodavatelem izolačních prací mostovky. 
Materiál bude dopraven nákladními automobily k místům, kde bude skladován. 
Sekundární doprava bude zabezpečena pomocí techniky, která bude v danou chvíli 
k dispozici.  

9.3.4 Skladování materiálu 
Materiál bude skladován dle předepsaných podmínek uvedené výrobcem. Materiál bude 
dovezen s předstihem a bude uskladněn v oplocené části staveniště. Nebezpečné 
materiály, jako jsou pryskyřice a tvrdidla, budou skladovány v ekologických skladech. 



TECHNOLOGICKÝ P ŘEDPIS IZOLACE MOSTOVKY 

132 

Ostatní materiály, jako jsou izolační pásy a křemenný písek, budou skladovány  
na zpevněných plochách a zabezpečeny proti nepříznivým podmínkám. Při realizaci 
izolačních vrstev je možné skladovat materiál, s výjimkou nebezpečného materiálu,  
na mostní konstrukci popřípadě v jeho blízkosti. 

9.4 Pracovní podmínky 

9.4.1 Obecné pracovní podmínky 
S rostoucí teplotou klesá doba zpracovatelnosti epoxidové pryskyřice, je tedy vhodné  
v letních měsících skladovat tento materiál v chladu (ve stínu). Provádění základního  

a uzavíracího nátěrů je možné při teplotě +10°C. Vrstva pryskyřice (základní a uzavírací 
nátěr) nesmí být narušena deštěm dříve jak 2 hodiny po jejím dokončení. Pokud  
by došlo k narušení vrstvy deštěm, je nutné narušenou vrstvu odstranit (brokováním, 
nebo broušením) a provést vrstvu novou. 

Izolační pásy se kladou na uzavřený podklad, který musí být suchý a zbavený 

případných mechanických nečistot, při min. teplotě ovzduší +3°C.  

Výše uvedený izolační systém je možné pokládat na tzv. „mladý“ beton (min. stáří  
7 dnů). Zbytková vlhkost v betonu nesmí být vyšší než max. 6,0 %.         

Mostovka musí splňovat požadavky dle TKP kap. 21 a ČSN 73 6242 - ( zajišťuje 
zhotovitel mostovky) - včetně zaměření. Pevnost v tahu povrchových vrstev 
podkladního betonu Rt = min. 1,5 MPa. Hodnota min. 1,5 MPa je taktéž stanovena  
pro pevnost v tahu povrchových vrstev lokálního vyrovnání. Povrch betonu nesmí být 
znečištěn žádnými mechanickými ani chemickými nečistotami. Podklad musí vykazovat 
jemně drsnou strukturu - úprava dřevěným hladítkem, drsnost dle TKP kap. 21 min.  
0,6 mm, max. 1,8 mm (podle revize ČSN 73 6242 min. 0,3 max. 1,5 mm), nesmí 
obsahovat zbytky cementového mléka ani žádné jiné součásti nedokonale spojené  
s podkladem.  

Všechny kouty, rohy a hrany musejí být zaobleny do min. poloměru r = 50 mm,  
z podkladu nesmějí vyčnívat armovací prvky. Veškeré kovové součásti podkladních 
vrstev, na které má být napojena izolace, musejí být vhodným způsobem zbaveny rzi  
a nečistot a opatřeny epoxidovým nátěrem MASTERTOP P 605.  

Pokud jsou zjištěny při měření 2-m latí nerovnosti („zvlnění“ podkladu) větší jak ± 8 
mm, případně se vyskytují lokálně kladné nerovnosti větší jak 2 mm (vyčnívající zrna 
kameniva, apod.), případně pokud se na povrchu betonu vyskytuje cementové mléko  
a nesoudržné částice, je nutno před zahájením izolačních prací podklad lokálně  
případně celoplošně zbrousit, případně jiným vhodným způsobem zajistit dosažení 
potřebné nerovnosti a jemně drsné struktury povrchu. Příprava podkladu bude 
provedena technologií otryskáním ocelovými broky. Záporné nerovnosti budou 
vyrovnány v souladu s kapitolou 5.3. 
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Jednotlivé vrstvy se v pracovních spárách ukončují odstupňovaně po cca 100 - 200 mm 
tak, aby bylo možno provést spolehlivé napojení další etapy. Povrch izolací  
je bezpodmínečně nutné chránit před chemickým a mechanickým poškozením. 

Je přísně zakázáno pojíždění veškerých mechanismů, skladování materiálů nebo nářadí 
a jiných pomůcek a není dovolena jakákoliv další činnost v prostoru provádění izolací. 
Na izolaci je možné se pohybovat pouze v nutných případech při provádění dalších 
vrstev. V případě, že dojde k lokálnímu poškození izolační vrstvy, kupř. při kontrole 
kvality, je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného místa záplatou z izolačního 
pásu. 

V souvislosti s tím je zakázáno pracovníkům jiných institucí, provádějícím kontrolu 
kvality, přejímání izolačních vrstev apod., pohybovat se po provedené izolaci  
bez vědomí stavbyvedoucího nebo odpovědného zástupce firmy provádějící izolační 
práce. Po položené ochranné vrstvě je přísně zakázán pojezd veškerých mechanismů  
a dopravních prostředků s výjimkou mechanismů provádějících další vrstvy. 

Veškeré vrstvy izolace a její ochranné vrstvy je rovněž nutné chránit proti chemickému 
poškození odkapávajícími oleji, pohonnými látkami, ředidly, otevřeným ohněm apod. 
Všude tam, kde hrozí jakékoliv poškození izolace, je nutné položit voskovaný papír, 
asfaltovanou lepenku, fólii, příp. fošny apod. podle stupně nebezpečí poškození. 

Pracovní podmínky při práci s epoxidovou pryskyřicí MASTERTOP P 605 : 

- max. přípustná relativní vlhkost vzduchu   75 % při 100C 

- min. přípustná teplota vzduchu    100C 

- max. přípustná vlhkost betonu v hmotnostních %  6,0 

- předepsaná teplota povrchu betonu    +80 až +400C 

(min. 30C nad rosným bodem) 

Pracovní podmínky při práci s NAIP IZOMEXIT PL 5 B: 

- min. teplota vzduchu       + 30C 

- suchý podklad 

9.5 Pracovní postup 

9.5.1 Příprava epoxidové pryskyřice MASTERTOP P 605 
Hmota MASTERTOP P 605 je dodávána v plechových dobře uzavřených obalech  
s přesně odváženým množstvím obou komponentů hmoty tak, aby po smíchání jednoho 
obalu komponentu A (pryskyřice) s jedním obalem komponentu B (tvrdidlo) bylo 
dosaženo žádoucího hmotnostního poměru A:B = 100:33. 

Celý obsah obalu s komponentem B se nalije do obalu komponentu a ihned se zahájí 
míchání elektrickou vrtačkou se speciálním nástavcem při cca 400 ot./min. Doba 
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míchání je cca 2 minuty. Směs se přelije do čistého vědra (v případě většího balení 
pryskyřice, tj. 1 mísící šarže 30 kg do dvou věder), stěrkou se setře zbytek směsi  
z dodavatelského obalu, opět přelije do vědra a znovu se asi 1 min. míchá. Mísícím 
nástavcem je přitom nutno pohybovat v celém objemu směsi. 

Doba zpracovatelnosti je asi 15 minut při teplotě 200C  a objemu směsi asi 10 kg. 
Zpracovatelnost je výrazně ovlivňována vstupní teplotou obou komponentů, objem 
směsi v nádobě a teplotou ovzduší. Dobu zpracovatelnosti lze prodloužit skladováním 
hmoty v chladu (ve stínu), mícháním menších dávek, resp. rozdělením větších objemů 
namíchané směsi a omezením práce za vysokých letních teplot ovzduší. 

9.5.2 Zhotovení základního nátěru 
Připravená směs MASTERTOP P 605 se nanese na betonový podklad, který splňuje 
veškeré požadavky a nalitím z vědra se ihned rozprostírá válečky tak, aby bylo 
dosaženo rovnoměrného zakrytí povrchu a vyplnění jeho povrchových pórů. Spotřeba 
hmoty se má pohybovat v rozmezí asi 400 až 600 g/m2  plochy, avšak  
je nutno ji regulovat podle kvality betonového povrchu, jeho drsnosti, příp. výskytu 
drobných lokálních poruch (smršťovací trhliny, které musejí být směsí vyplněny). 

U větších ploch je technologický výhodné rozprostřít nalitou směs širokou pryžovou 
stěrkou a teprve následně provést její zaválečkování do požadované spotřeby. 

Upozornění: 

Začátek exotermické chemické reakce mezi oběma komponenty je signalizován 
prudkým zvýšením teploty hmoty (nutno kontrolovat teplotu v nádobě se směsí 
přiložením ruky). Během nanášení hmoty se začátek reakce projeví ztrátou její 
transparentnosti a bílým zbarvením. V tom případě je nutno ihned odstranit tuto směs  
z povrchu betonu (pokud již byla nanesena) a z nádoby ji urychleně odstranit. 
Probíhající reakci a změnu vlastností směsi nelze regulovat přidáním žádného ředidla. 

Pracovní nářadí a pomůcky je nutno průběžně mechanicky čistit při použití ředidla „G“, 
pouhé ponoření do tohoto ředidla nestačí. 

Na mírně „zavadlý“ základní nátěr (prstová zkouška) se provede posyp křemenným 
pískem frakce 0,5 až 1,2 mm v množství cca 2,5 až 3,0 kg/m2, tj. s mírným přebytkem 
písku. V místech záporných nerovností betonu písek klesá do nátěru a v tom případě  
je zapotřebí posyp opakovat tak, aby povrch základního nátěru nebyl lesklý a byl  
po celé ploše zdrsněn. Písek musí být vždy předem (u výrobce) vysušen v žáru a musí 
být přepravován a skladován tak, aby nedošlo k změně jeho vlhkosti. Pro nanášení 
posypu na velkých plochách je výhodné použití speciální obuvi opatřené hřeby pro 
možnost pohybu po povrchu základního nátěru. 
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9.5.3 Vyrovnání záporných nerovností podkladu 
Pokud jsou na podkladu záporné nerovnosti o větší hloubce jak 2 mm, je nutno  
je vytmelit směsí pryskyřice MASTERTOP P 605 a křemenného písku v poměru asi  
1 : 3 (tmel medovité konzistence). Směs se připraví vmícháním postupně přidaného 
písku do již připraveného odděleného objemu pryskyřice (viz kap. 5.1.). Nanesení tmele 
se realizuje ocelovou nebo plastovou stěrkou bezprostředně po dokončení základního 
nátěru (tedy způsoben „mokré na mokré“) a jeho povrch opatří souběžně s okolními 
plochami zdrsňujícím posypem křemenným pískem. 

Povrch základního nátěru, stejně jako povrch vyrovnávacího tmele, je zcela vytvrdlý  
a způsobilý dalšího technologického procesu asi za 8 hodin při teplotě ovzduší +20 0C   
a asi za 36 hodin při teplotě ovzduší +10 0C. Vrstva pryskyřice nesmí být narušena 
deštěm dříve jak 2 hodiny po jejím dokončení. Pokud by došlo k narušení vrstvy 
deštěm, je nutné narušenou vrstvu odstranit (brokováním, nebo broušením) a provést 
vrstvu novou. 

Tímto způsobem mohou být opraveny nerovnosti o max. hloubce 5 mm a max. ploše 
500 cm2. 

9.5.4 Zhotovení uzavíracího nátěru 
Po dokonalém vytvrdnutí základního nátěru (viz kap. 5.3.) se zametením odstraní 
veškerý písek, který nebyl zakotven do nátěru, zejména je nutné odstranit případně  
se vyskytnuvší větší zrna písku, které vyčnívají více jak 2 mm nad povrch nátěru. 

Při přípravě hmoty MASTERTOP P 605 a jejím zpracováním se postupuje shodně, jak 
je uvedeno v kapitolách 5.1. a  5.2. Množství nanesené pryskyřice je asi 500 až 600 
g/m2 plochy. 

9.5.5 Zhotovení vodotěsné izolace z NAIP IZOMEXIT PL 5 B 
K dalšímu technologickému procesu je možno přistoupit cca 24 hodin po dokončení 
uzavíracího nátěru při teplotě ovzduší + 20 0C, cca 72 hodin při teplotě ovzduší +10 0C.  

Před započetím pokládky NAIP se stanoví míra propustnosti (těsnosti) uzavíracího 
nátěru změřením elektrického odporu betonového podkladu. Minimálně 95 %  

z naměřených hodnot musí být vyšší než 500 MΩ, přičemž žádná s hodnot nesmí 

klesnout pod 10 MΩ. Pokud tato podmínka není splněna, je zapotřebí opakovat 
uzavírací nátěr stejným technologickým postupem lokálně nebo celoplošně (podle 
dosažených výsledků měření).  

Izolační pásy se kladou na uzavřený podklad, který musí být suchý a zbavený 
případných mechanických nečistot, při min. teplotě ovzduší +3 0C. Izolační pásy  
se kladou ve směru podélné osy mostu a práce postupují tak, aby přesahy jednotlivých 
pásů byly po směru toku vody s výjimkou technicky odůvodněných případů (v případě 
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nutnosti provedení spojů proti vodě – např. z důvodu osazení dilatačních závěrů  
až po provedení izolace mostovky se izolace napojuje s min. přesahem 200 mm). 

Izolační pásy IZOMEXIT PL 5 B se zpracovávají tak, jak jsou dodávány výrobcem 
(délka role je 7,5 m), Při jejich kladení se postupuje běžným způsobem.  
Pro natavování v ploše se používá převážně speciálního sedmihořákového natavovacího 
agregátu s nuceným vedením plynu a možností nezávislé regulace krajních hořáků  
s cílem dosažení optimálního nahřátí okrajů pásu. Agregát je vybaven bočními kryty 
proti působení větru a je s ním možné pracovat i při větrném počasí. Při natavování je 
plamen veden směrem na pokládaný pás, nikoliv přímo na betonový podklad opatřený 
uzavíracím nátěrem. 

Jednoduchý PB-hořák se používá převážně tam, kde není dostatek prostoru  
pro manipulaci s rozměrným agregátem (zejména okolo dilatačních závěrů, prostupů  
v prostoru pod římsami, při lokálních vysprávkách apod.). 

Při natavování pásů je nutno dodržet minimální přesahy sousedních pásů, a to podélné 
přesahy min. 80 mm, příčné přesahy min. 100 mm. Důkazem dokonalého natavení pásů 
je návalek z roztavené živice, který je viditelný před odvalující se rolí pásu  
při natavování a dále mírný přebytek živice (modifikovaného asfaltu) podél okrajů pásu 
po jeho natavení. Pokud tohoto není lokálně dosaženo, je zapotřebí provést rozžehlení 
spoje ocelovou stěrkou běžným způsobem. V každém případě se během natavování 
provádí přitlačování pásu k podkladu – přítlačným kovovým válečkem. 

Po vychladnutí nataveného pásu je nutné se poklepem nebo ocelovou kuličkou 
přesvědčit, zda je pás v plné ploše dokonale spojen s podkladem. Případná dutá místa je 
nutno sanovat křížovým rozříznutím pásu, opětným natavením jednoduchým  
PB - hořákem a natavením správkového kusu NAIP (počet takto opravovaných míst 
bude činit max. 10% izolované plochy) – stejným způsobem se opraví i místa  
po provedených odtrhových zkouškách. Velikost správkového kusu se volí tak, 
aby došlo k překrytí izolace min. 100 mm od okraje poškození. 

Denní rozsah provedených prací na izolačním systému vč. schématického zákresu bude 
prováděn do stavebního deníku. 

9.5.6 Detaily izolace 
Detaily izolace a její ukončení u vertikálních konstrukcí musejí být provedeny v 
souladu s RDS a s principy uvedenými ve VL4 - Mosty. Základní nátěr MASTERTOP 
P 605 se provede i na ocelových součástech mostní konstrukce, na které má být 
napojena izolace (odvodňovače apod.). 

Kolem veškerých prostupujících konstrukcí musí být izolační pás IZOMEXIT PL 5 B 
dokonale nataven a okraj pásu upraven ocelovou stěrkou. 
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V případě nutnosti provedení spojů proti vodě – např. z důvodu osazení dilatačních 
závěrů až po provedení izolace mostovky nebo napojení izolace pod vozovkou  
na izolaci pod horní římsou se izolace napojuje s min. přesahem 200 mm 

Detail opracování kotev říms bude řešen v souladu se vzorovým listem VL4 – 402.02. 
Kotvy říms budou osazeny až po provedení izolace. 

Detail napojení izolace na odvodňovací trubičku bude řešen v souladu se vzorovým 
listem VL4 – 406.11. 

9.5.7 Ochranná vrstva izolace 
Ochrannou vrstvu izolace pod římsami, tvoří asfaltový izolační pás s nosnou vložkou  
z hliníkové fólie BITALBIT S, který se v plné ploše nataví na dokončenou izolační 
vrstvu tak, aby směrem do středu mostovky ochranný pás přesahoval v podélném směru 
přes okraj budoucí římsy o min. 150 mm. Pokud bude nutné z důvodu urychlení 
stavebních prací provést izolaci pod římsami v předstihu, je nutné ochránit celé izolační 
souvrství ochranným pásem. Je přitom nutno zajistit, aby ochranný pás nebyl nataven 
na podklad v podélném směru v šířce min. 200 mm a aby tak bylo umožněno jeho 
odříznutí po dokončení prací na chodnících, resp. římsách a spolehlivé napojení plošné 
izolace na izolaci pod římsou, resp. chodníkem. 

Ochrannou vrstvu izolace pod vozovkou bude litý asfalt MA 8 IV tl. 30 mm. Pokládka 
ochranné vrstvy se musí realizovat co nejdříve po dokončení vrstvy izolační. Pojezd 
mechanizmů (přepravníků litého asfaltu) je možný pouze výjimečně, a to pomalou 
rychlostí s přísným zákazem brždění a změn směru jízdy.  Před vjezdem mechanizmů 
na izolaci je nutná kontrola kol s odstraněním všech ostrých vyčnívajících předmětů  
ze vzorku pneumatik (pásů). 

Maximální teplota směsi MA v okamžiku pokládky je 250 0C. Při ruční pokládce musí 
být dodržena potřebná rovinatost povrchu MA, která činí max. povolené nerovnosti  
10 mm při měření dvou metrových latí.  

Provádění a receptura litého asfaltu se bude řídit samostatným technologickým 
předpisem, schváleným správcem stavby. 

9.5.8 Drenážní plastbeton 
Provádění a receptura drenážního plastbetonu se bude řídit samostatným 
technologickým předpisem, schváleným správcem stavby. 
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9.6 Personální obsazení 
- Vedoucí pracovní čety  - 1 x mistr, 

- Pracovník  - 9 x izolatér.  

Izolace mohou provádět pouze pracovníci starší 18-ti let, kteří byli prokazatelně 
seznámeni s obsahem tohoto technologického předpisu a příslušnými bezpečnostními 
předpisy. 

9.7 Stroje a pracovní pomůcky 
Při realizaci vodotěsné izolace a přípravných pracích je zapotřebí: 

- asfaltérské kartáče; košťata případně průmyslový vysavač nebo kompresor 
(čištění podkladu bezprostředně před zahájením prací), 

- mísící zařízení, kupř. elektrická vrtačka s plynulou regulací otáček a speciálním 
míchacím nástavcem; kbelíky a vědra plechová nebo plastová; ocelová nebo 
plastová stěrka; stopky (příprava dvousložkové pryskyřice), 

- vážící zařízení do cca 25 kg (příprava menšího množství pryskyřice, příprava 
vyrovnávacího tmele), 

- pryžová stěrka; válečky plyšové nebo molitanové (nanášení základního  
a uzavíracího nátěru), 

- nádoba na křemenný písek (nanášení zdrsňujícího posypu), 

- speciální sedmiplamenný natavovací agregát a jednoduché hořáky na PB, 

- přitlačovací kovový váleček, 

- skládací metr; izolatérské nože a stěrky, 

- teploměr, vlhkoměr, přístroj pro měření paronepropustnosti pečetící vrstvy, 
odtrhový přístroj, 

- osobní ochranné pomůcky. 

9.8 Jakost a kontrola prací 
Přímo na stavbě budou zajištěny níže uvedené zkoušky kvality jednotlivých vrstev 
(vybrané zkoušky budou prováděny akreditovanou zkušební laboratoří). V průběhu 
realizace bude prováděn záznam o provádění částí izolačních vrstev s jejich 
polohopisem. 

Každou nově provedenou vrstvu je nutno odsouhlasit stavebním dozorem. Zápisem  
do stavebního deníku se odsouhlasí provedená vrstva a povolí se realizace vrstvy 
následující. Veškeré provedené zkoušky se zapíší do stavebního deníku a na zkoušky 
prováděné akreditovanou zkušební laboratoří bude vypracován protokol. 
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Odsouhlasení prací znamená, že izolační práce byly provedeny v souladu se závazky 
uvedenými ve smlouvě o dílo, to je, že skladba izolačního systému, napojení izolačních 
vrstev na prvky mostního příslušenství a vybavení mostu a odvodnění izolační/ochranné 
vrstvy je provedeno v souladu s dokumentací, s technologickým přepisem,  
VL 4 - Mosty a že kvalita materiálů jednotlivých vrstev izolačního systému i izolačního 
systému jako celku a jeho provedení odpovídá požadavkům  TKP, ZTKP a tím 
požadavkům stanoveným příslušnými normami a TP. 

Požadavek na odsouhlasení prací jednotlivých vrstev izolačního systému předává 
zhotovitel správci stavby písemnou formou (stavební deník). K žádosti se přikládají 
doklady prokazující řádné provedení prací, zejména: 

- výsledky kontrolních zkoušek a měření (jednotlivých vrstev a materiálů pro tyto 
vrstvy) jejich porovnání s TKP, ZTKP, příslušnými ČSN a TP, hodnotami 
deklarovanými výrobcem a s průkazními zkouškami, 

- porovnání s dokumentací, včetně splnění projektovaných výšek (na izolační i 
ochranné vrstvě, pokud jsou odchylky větší než povolené, je nutno provést 
vyrovnání - viz ČSN 73 6242), 

- stavební deník se záznamy o provedených zkouškách, klimatických 
podmínkách, případně provedených opravách a odstranění vad atd. 

Po dokončení realizace izolace mostovky je nutné o jednotlivé vrstvy izolačního 
systému řádně pečovat až do dokončení provedení ochranné vrstvy, aby nedošlo  
k jakémukoliv poškození nebo znečištění izolační vrstvy před dokončením vrstvy 
ochranné. 

Při dodávce izolačních hmot na stavbu se za účasti správce stavby kontroluje zejména: 

- dodací listy a označení dodávky, 

- neporušenost obalů, 

- datum výroby, 

- záruční lhůty, 

- povolenou dobu skladování a způsob skladování, 

- klimatické podmínky pro skladování, 

- předepsané teploty zpracovatelnosti směsí. 

O výsledcích kontrol je nutno sepsat záznam do stavebního deníku. 

K realizaci jednotlivých vrstev mohou být použity pouze ty materiály a výrobky,  
které prošly kontrolou při dodávce bez závad a u kterých nedošlo k poškození, 
znehodnocení nebo zvlhnutí během skladování. Dále mohou být použity jen materiály  
a výrobky s dodanými platnými certifikáty, stavebně technickými osvědčeními  
a odpovídající stanoveným ČSN 736242 a TKP. 
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Jednotlivé vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v jednotlivých fázích provádění 
izolace mostovky jsou uvedeny v kontrolním a zkušebním plánu izolace mostovky  
(viz. textová příloha A.3 KZP – Izolace mostovky). 

9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Izolace mohou provádět pouze pracovníci starší 18-ti let, kteří byli prokazatelně 
seznámeni s obsahem tohoto TPP a příslušnými bezpečnostními předpisy. 

U volných okrajů mostovky zajistí zhotovitel mostního objektu prostředky kolektivní 
ochrany pro pracovníky, kteří budou provádět izolační práce (zábradlí, popř. lešení) 

Při práci s epoxidovou pryskyřicí MASTERTOP P 605 je nutno dbát všech opatření 
platných pro manipulaci s hořlavinami II. třídy. Je třeba pracovat v ochranných 
rukavicích. Případné znečištění pokožky odstranit teplou vodou a mýdlem, případně 
zásaditým čisticím prostředkem. Při vniknutí pryskyřice do oka, vymýt vlažnou vodou  
a ihned vyhledat lékaře. 

Okruh osob oprávněných vstupovat na místo prací nebo jiná nebezpečná místa: 

- výrobní manažer, 

- stavbyvedoucí, 

- vedoucí pracovní čety, 

- pracovníci pracovní čety, která realizuje pokládku izolace, 

- případná kontrola z vedení společnosti. 

Během provádění izolace se zajistí prostory pod místy práce ve výšce a jejich okolí. 

Místa a podmínky skladování materiálu: materiál i PB lahve budou skladovány v areálu 
zařízení staveniště za podmínek uvedené výrobcem materiálu. 

Během provádění se budou dodržovat platné předpisy a zákony. Zejména je nutno 
dodržet tyto zákony a vyhlášky: 

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

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

- Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, 

- Zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb., 

- NV č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, 
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- NV č. 378/2001 Sb., - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

- NV č. 201/2010 Sb., - Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu. 

9.10 Ekologie 
Při všech izolačních pracích je nutno zabránit úniku používaných materiálů do půdy, 
povrchových a spodních vod a odpadních systémů. Je nutné zajistit minimalizaci 
odpadů, jejich třídění a správné uložení. Dále je nutné zajistit pracoviště takovým 
způsobem, aby nebyly mechanické nečistoty a zbytky materiálu rozptylovány do okolí.  

Všechny použité materiály (plechovky se zbytky epoxidů – kód odpadu 15  01 10 – kov 
znečištěný škodlivými přísadami) budou do doby vytvrdnutí uloženy na mostovce. 
Odpad bude po vytvrdnutí epoxidové hmoty odvezen do nejbližšího ekologického dvora 
k likvidaci. Zbytky (odřezky) natavitelných izolačních pásů IZOMEXIT PL 5 B budou 
shromažďovány na místě vymezeném stavbyvedoucím a po ukončení izolačních prací 
budou odvezeny do ekologického dvora. 

Běhen provádění se bude nakládání s odpady řídit platnými předpisy a zákony. Zejména 
je nutno dodržet tyto zákony a vyhlášky: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech, 

- Vyhláška č. 381/2001 – Katalog odpadů, 

- Zákon č. 254/2001 Sb. – Zákon o vodách  

- NV č. 272/2011 - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

Tabulka 9-5 Druhy odpadu při izolačních prací 

Kód 
odpadu 

Název druhu odpadu 

(dle zákonu 381/2001 Sb.) 
Kategorie 
odpadů 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 plastové obaly O 

15 01 04 kovové obaly O 

15 01 06 směsné obaly O 

15 01 10 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

17 02 03 plasty O 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 
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Kontrolní a zkušební plán navazuje na technologický předpis izolace mostovky. 
Tabulkové provedení kontrolního a zkušebního plánu je uvedeno v textové příloze č. 
A.2 KZP - izolace mostovky. 

10.1 Základní nátěr 

a) vstupní kontrola 

- převzetí stanoviště – Provede se vizuální kontrola staveniště. 

- geometrie konstrukce – Kontroluje se betonový podklad, který je obrokován. 
Polohopisné a výškopisné zaměření charakteristických bodů konstrukce 
totální stanicí, nivelačním přístrojem. Měří se výšky v daných bodech, příčné 
a podélné sklony. 

- nerovnosti betonového podkladu – Měří se pomocí latě (2m) a klínku  
se stupnicí. Měření se provádí ve všech směrech na různých místech. Provádí 

se min. 1zk./50m2. Maximální naměřená hodnota nerovnosti je  ± 8 mm. 

- odtrhová pevnost betonu - Měří se namátkově v místech, kde lze očekávat 
nejnižší hodnoty (minimálně 5 zkoušek na každých 500 m2 mostovky,  
9 zkoušek na 1000 m2, 5 zkoušek na každých dalších 1000 m2), minimální 
požadovaná hodnota je stanovena na 1,5 MPa. 

- drsnost povrchu betonového podkladu – Provede se zkouška makrotextury 
v počtu min. 1 zkouška na 500 m2 podle ČSN 73 6242. 

- kvalita a čistota povrchu betonového podkladu – Kontroluje se výskyt 
cementového mléka a jiných nesoudržných částic (pohledem a poklepem), 
výskyt trhlin atd. Kontroluje se pohledem, zda je bez mechanických  
a chemických nečistot. 

- vlhkost betonového podkladu  - Naměřená hodnota musí být max. 6,0%. 

- relativní vlhkost vzduchu – Provede se měření vlhkosti vzduchu, přičemž 
max. hodnota je 75 % při 10 0C. 

- teplota vzduchu – Naměřená hodnota nesmí klesnout pod 10 0C. 

- stáří betonu – Provede se kontrola stáří betonu a zápis ve stavebním deníku. 
Minimální délka je 7 dní. 

- povrchová teplota betonu – Naměřená hodnota musí být v rozmezí + 8 0C  
až + 40 0C, min 3 0C nad rosným bodem. 

- kontrola stavebních materiálů – Kontroluje se značení obalů, datum výroby, 
záruční lhůty; mechanické poškození, a zda jsou k materiálu všechny 
potřebné dokumenty (certifikáty, stavebně technické osvědčení). 
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b) mezioperační 

- způsob přípravy hmoty - Kvalita smíchání obou komponentů měřením doby 
míchání (min. 2 - 3 minuty). 

- kvalita rozprostření hmoty - Celistvost nátěru, vyplnění pórů a smršťovacích 
trhlin betonu (pohledem). 

- spotřeba epoxidové pryskyřice - Sledováním skutečně zpracovaného 
množství 400 - 600 g/m2 realizované plochy. 

- kvalita  - celistvost provedení zdrsňujícího posypu  - Namátkově provést 
síťový rozbor materiálu. 

- spotřeba křemenného písku - Sledováním skutečně zpracovaného množství 
2,5 – 3,0 kg/m2 realizované plochy.  

- způsob přípravy vyrovnávacího tmele (pokud je lokální vyrovnání podkladu 
zapotřebí) a kvalita vyplnění záporných nerovností podkladu. 

c) výstupní 

- kontrola kvality provedení základního nátěru. 

10.2 Uzavírací nátěr 

a) vstupní 

- stupeň vytvrdnutí základního nátěru – Provádí se dotykem ruky a kontrolou 

časového odstupu - tvrdý povrch, 8 hod při 20 °C a 36 hod při 10 °C. 

- odstranění neukotvených zrnek písku, případně částic vyčnívajících více než 
2 mm nad povrch základního nátěru (vizuálně). 

- vlhkost podkladu se základním nátěrem (vizuálně, dotykem ruky). 

- teplota vzduchu – naměřená hodnota nesmí klesnout pod 10 °C. 

- relativní vlhkost vzduchu – Provede se měření vlhkosti vzduchu, přičemž 
max. hodnota je 75 % při 10 0C. 

- kontrola stavebních materiálů – Kontroluje se značení obalů, datum výroby, 
záruční lhůty; mechanické poškození, a zda jsou k materiálu všechny 
potřebné dokumenty (certifikáty, stavebně technické osvědčení). 

b) mezioperační 

- způsob přípravy hmoty - Kvalita smíchání obou komponentů měřením doby 
míchání (min. 2 - 3 minuty). 
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- kvalita rozprostření hmoty - celistvost nátěru, překrytí zdrsňujícího posypu 
(pohledem). 

- spotřeba epoxidové pryskyřice - Sledováním skutečně zpracovaného 
množství 400 - 500 g/m2 realizované plochy. 

c) výstupní 

- kontrola kvality provedení uzavíracího nátěru. 

- přilnavost -  Po vytvrdnutí nátěru se provádí se zkoušky přilnavosti pečetící 
vrstvy k betonovému podkladu. Požadovaná hodnota této zkoušky je  
1,5 MPa a provádí se v četnosti min. 3 zkoušky na 500 m2 (zkoušky  
se provádí v případě pochybnosti o kvalitě a v případě požadavku investora). 

- nepropustnost - Po vytvrdnutí nátěru se provádí zkouška nepropustnosti 
nátěru, měří se elektrický odpor betonového podkladu opatřeného 
uzavíracím nátěrem v četnosti minimálně 25 měření denně, nejméně však  
na každých 20 m2 plochy jedno měření. Měření nesmí být v 95 % nižší  

než 500 MΩ a přitom žádná z hodnot nesmí klesnout pod 100 MΩ.   

10.3 Izolační vrstva 

a) vstupní 

- teplota vzduchu při pokládce NAIP – Teplota během realizace nesmí 
klesnout pod + 30C. 

- kontrola stavebních materiálů – Kontroluje se značení obalů, datum výroby, 
záruční lhůty; mechanické poškození, a zda jsou k materiálu všechny 
potřebné dokumenty (certifikáty, stavebně technické osvědčení). 

b) mezioperační 

- příčné a podélné přesahy pásy – Kontroluje se dodržování přesahů 
v hodnotách min. 100 mm v příčném směru a 80 mm v podélném směru. 

- nepropustnost přesahů – Provádí se vizuální kontrolou vytečené asfaltové 
hmoty v šířce 10 až 20 mm nebo rozžehlení spojů ocelovou stěrkou. 

- kvalita přilepení (natavení) NAIP v celé izolované ploše – Provádí  
se pohledem a poklepem železnou koulí, kladívkem nebo řetězem (trasovací 
akustická metoda). 

- provedení detailů podle projektu – Kontroluje se provádění detailů  
dle projektové dokumentace a VL4 – Mosty. 

- natavení okrajů izolačního pásu – Kontroluje se kvalita provedení  
a opracování kolem prostupů apod. 
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c) výstupní 

- adheze (přilnavost) izolačního pásu k podkladu - Provádí se odtrhové 
zkoušky speciálním přístrojem, např. typu DYNA  Z 15 a vyhodnotí  
se napětí v tahu v okamžiku odtrhu zkušebního terče, který je přilepen  
k povrchu izolačního pásu speciálním lepidlem. Provádí se min. 3 zkoušky 
na každých 500 m2 izolace nebo min. 5 zkoušek na každých 1000 m2 izolace 
a minimálně 3 zkoušky na každých dalších 1000 m2 izolace, přičemž jedna 
zkouška je výsledek na jednom zkušebním místě. Pokud není stanoveno 
jinak, zkušební místa se vytipují namátkově v ploše pod mostní vozovkou 
(nikoliv pod římsami a chodníky). Při vyhodnocení výsledků zkoušek  
se vychází z požadavku na přilnavost k podkladu v hodnotě min. 0,4 MPa  
při teplotě +230C, resp. 0,7 MPa při teplotě +80C. Konkrétní minimální 
hodnota se stanoví interpelací podle naměřené povrchové teploty izolačního 
pásu v místě a okamžiku odtrhu zkušebního terče. Zkušební místa  
se po odtrzích zapraví izolačním pásem pomocí ručního hořáku. 

- celkové provedení izolace – Kontroluje se kvalita provedení izolační vrstvy  
a shodu provedení s projektovou dokumentací. 
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11.1 Úvod k ověření únosnosti příčníku při bednění mostovky 

11.1.1 Popis úlohy 
Monolitická železobetonová deska je z betonu C30/37 vyztužena betonářskou výztuží 
B500(B) spřažena ocelovými trny s ocelovými podélníky a příčníky. Bednění mostovky 
je možné navrhnout jako pevnou skruž (např. ST100 nebo PERI UP) a následným 
bedněním z GT nosníku a překližky popř. kombinací věží, ocelových nosníků  
a bedněním z GT nosníků a překližky. Je zde i možnost využít ocelové konstrukce 
mostu a tedy nezřizovat žádný podpěrný systém. 

Navrhuji řešení bednění mostovkové desky, tak že je využita ocelová konstrukce mostu. 
Jednotlivé GT nosníky budou uloženy na spodní pásnici příčníku. Tyto nosníky budou 
v osových vzdálenostech 1,0 m a budou podloženy klínky. Další vrstva GT nosníku 
bude uložena příčně na GT nosníky první vrstvy, ty budou uloženy po vzdálenostech 
0,5 m, viz. Obrázek 11-1 a Obrázek 11-2. Na GT nosnících pak budou uloženy bednící 
desky z překližky tloušťky 21 mm. 

Návrh osové vzdálenosti nosníku GT24, jeho následné posouzení a výpočet deformace 
byl proveden ručním výpočtem. Výpočet vnitřních sil a posouzení příčníku bylo 
provedeno také ručním způsobem. Následně byl příčník podroben důkladnější analýze a 
byla provedena kontrola ručního výpočtu v programu RFEM4. 

11.1.2 Půdorys a řez  
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Obrázek 11-1 Půdorys konstrukce a uložení GT nosníků 
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Obrázek 11-2 Podélný řez konstrukcí s bedněním 

11.2 Návrh osové vzdálenosti nosníku GT24 v podélném 
směru 

11.2.1 Charakteristiky nosníku GT24 
dov. Qd =14 kN – dovolená posouvající síla pro příhradu v tlaku  

dov. Qz =13 kN – dovolená posouvající síla pro příhradu v tahu 

dov. M =  7kNm – dovolený moment 

Iy = 8064 cm4 – moment setrvačnosti 

E = 12 GPa 

11.2.2 Zatížení nosníku GT24 
Na podélný GT nosník (2. vrstva) působí síly přenesené z GT nosníků v příčném směru 
(1. vrstva – podpírá překližku). Ty jsou po osové vzdálenosti 0,5 z důvodu zmenšení 
průhybu GT nosníku (2. vrstva). Čím více odpovídá zatížení silami spojitému zatížení, 
tak je deformace menší. Osová vzdálenost podélných nosníků je navržena 1,0 m, tzn.,  
že 1. vrstva GT nosníků je podepřena po 1,0 m a není tedy nutné tyto nosníky 
posuzovat. 
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Tabulka 11-1 Výpočet zatížení působící na GT nosník 2. vrstvy 

Zatížení Tíha Tloušťka Plocha/Délka kN 

vlastní tíha     0,18 kN/m 

síla z gt nosníku 1 .vrstvy     

beton 30/37 25 kN/m3 0,2m 0,5x1,05=0,52m 2,20kN 

překližka 7,2kN/m3 0,021m 0,5 x1,05=0,52m 0,07kN 

GT nosník 1.vrstva 0,18kN/m 1,05m  0,18kN 

břemeno    1,00kN 

celkem    3,45kN 

150 500 500 500 500 500 150

3,45kN

0,18kN/m

2800

3,45kN 3,45kN 3,45kN 3,45kN 3,45kN

 

Obrázek 11-3 Zatížení nosníku GT24 

11.2.3 Průběhy vnitřních sil 
Krajní reakce Ra = Rb = 10,60kN = síla zatěžující příčník v místě uložení GT nosníku 

Moment uprostřed rozpětí M = 6,90 kNm 
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Obrázek 11-4 Průběhy V, M na nosníku GT24 

11.2.4 Posouzení nosníku GT24 
Mmax = 6,9kNm 

Mdov = 7,0 kNm 

kNmkNm

MM dov

0,79,6
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≤
≤

 

Nosník GT24 vyhoví na dané zatížení. Z výsledku je patrné, že navržená osová 
vzdálenost nosníků 1,0m  je max. osovou vzdáleností nosníků. Při větší osové 
vzdálenosti by se zvětšilo zatížení na nosník a došlo by k překročení Mdov. 

11.2.5 Deformace nosníku GT24 
Výpočet byl proveden zjednodušeně dle statických tabulek. Byly použity 2 vhodné 
výpočtové případy. Jelikož krajní síly ovlivní deformaci uprostřed nosníku minimálně, 
byl první případ nahrazen jen 5 silami. Další případ je výpočet nahrazením zatížení 
silami spojitým zatížením, přesnost tohoto výpočtu roste s počtem sil. Výsledná hodnota 
deformace bude blízká deformacím dle výpočtu. 

 

 



OVĚŘ

Vstupy pro výpočet:

F = 3,45 kN  

E = 12*109 Pa  

1.Varianta – výpočet s 

2.Varianta – přepočet na spojité zatížení

 

Předpokládaná konečná deformace

11.3 Posouzení p

11.3.1 Průřezové charakteristiky
Materiál – ocel S355 

A = 0,027875m2 

Iy = 1,575x10-3m4 

E = 210 GPa  

fy = 355 MPa  

F = 10,6 kN  

L = 12,092 m  

Es = 210 GPa  

γs = 78,5 kN/m3 

fu = 510 MPa  
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čet: 

   L = 2,8 m 

   I = 8,064*10-5 m4 

čet s 5-ti silami 
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edpokládaná konečná deformace GT nosníku je tedy cca 6 mm. 

osouzení příčníku 

ové charakteristiky 
ocel S355  

  - plocha průřezu 

  - moment setrvačnosti kolmo k

  - modul pružnosti oceli 

  - mez kluzu oceli 

  - síla (reakce) od GT nosníku

  - celková délka příčníku 

  - modul pružnosti oceli 

  - tíha oceli 

  - mez pevnosti oceli S355 pro t 
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síla (reakce) od GT nosníku 

mez pevnosti oceli S355 pro t ≤ 40 mm 
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fu = 490 MPa    - mez pevnosti oceli S355 pro t > 40 mm 

fy = 355 MPa    - mez kluzu oceli S355 
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Obrázek 11-5 Příčník - řez 

11.3.2 Model 
Pro ruční výpočet je prutový model uvažován jako příčník délky 12,092 m oboustranně 
vetknutý a ve druhém směru jako vetknutý nosník délky 0,175 m. Pro podrobnější 
analýzu byl příčník namodelován v programu RFEM4 pomocí deskostěnného modelu, 
kde všechny části byly na koncích vetknuty. 

11.3.3 Zatížení 
Při výpočtu uvažuji nejhorší variantu, která může nastat a to je, že síla vlivem malých 
deformací popř. vlivem jiných okolností působí na kraji pásnice. Zatížení odpovídá 
velikosti reakce z nosníku GT24. 

Síla F = R = 10,6 kN 

11.3.4 Výpočet vnitřních sil v rovině kolmé na osu příčníku 
Je jisté, že příčník jako celek vyhoví na dané zatížení, je nutné, ale zjistit velikosti 
vnitřních sil, které deformují spodní pásnici oproti celkovému průřezu a velikosti 
vnitřních sil, které se snaží spodní pásnici odtrhnout od stojiny. Účinek od vlastní tíhy 
byl zanedbán. 

Výpočet momentu:  

kNmlFM x 855,1175,06,10 −=×−=×−=  
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Výpočet posouvající síly:  

kNFQ 6,10−=−=  

175

F=R=10,6kN

-10,6kN

-1,855kNmM V

 

Obrázek 11-6 Vnitřní sily v rovině kolmé na osu příčníku 

Výpočet deformace: 

m
IE

lF
w

mhbI

4
79

33

4734

101,2
10267,4102103

175,010600

3

10267,404,008,0
12

1

12

1

−
−

−

×=
××××

×=
××

×=

×=××=××=
 

11.3.5 Výpočet vnitřních sil v rovině osy příčníku 
Vypočet bude proveden na modelu oboustranně vetknutého nosníky s náhradním 
spojitým zatížením. 

12092
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f  =19,126kN/me

 

Obrázek 11-7 Zatížení příčníku - ruční výpočet 

Náhradní spojité zatížen fe: 

kNm
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Zatížení vlastní tíhou g: 

kNmAg 188,25,780,027875 =×=×= γ  

Výpočet vnitřních sil: 
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Výpočet deformace uprostřed rozpětí x=l/2: 
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11.3.6 Posouzení příčníku 
Je zřejmé, že průřez není nutné posuzovat z hlediska únosnosti jako celku (únosnost je 
zajištěna statickým návrhem), ale je nutné posoudit spodní pásnici a koutový svar 
spojující spodní pásnici se stojinou, protože během provozu zde není uvažováno 
s žádným zatížením tohoto typu. 

11.3.6.1 Posouzení únosnosti spodní pásnice: 

Průřez je široký a nizký c/t=1000/40=25…zatřízení 3. Třída (pružný výpočet). 

Na stranu bezpečnou počítám s šířkou b = 0,08 m (šířka GT nosníku). 
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Spodní pásnice na dané zatížení vyhoví. 

11.3.6.2 Posouzení koutového svaru: 

Svar je namáhán kombinací zatížení ve směru podélném a kolmém na svar. 

 

Napětí ve svaru od zatížení působící rovnoběžně na podélnou osu svaru: 

 

Maximální namáhání je v místě největší posouvající 
síly a zároveň max. momentu 

Sy  – statický moment spodní pásnice k těžišti 

Iy  – moment setrvačnosti celého průřezu příčníku 

Vz  – maximální posouvající síla 

a  – účinná výška svaru 

My  – maximální moment 
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Předpokládám, že normálové napětí ve svaru je stejné jako napětí v průřezu  
od namáhání momentem. 

Obrázek 11-8 Napětí τ|| ve svaru 
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Celkem napětí od zatížení působící rovnoběžně na podélnou osu svaru: 

MPa
MV

457,53276,36181,17
,,

=+=+= ∏∏∏ σππ  

 

Napětí ve svaru od zatížení působící kolmo na podélnou osu svaru: 

 

Toto namáhání způsobuje reakce od GT 
nosníku. Zde uvažuji s minimální délkou svaru 
80mm (šířka uložení GT nosníku). Maximální 
namáhání je v místě největší posouvající síly a 
zároveň max. momentu. 

Iy – moment setrvačnosti svaru pásnice 

Vz  – maximální posouvající síla 

a  – účinná výška svaru 

Mx – maximální moment 

 

Obrázek 11-9 Napětí σ┴ a τ┴ ve svaru 
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Předpokládám, že normálové napětí ve svaru je rovno napětí v průřezu od namáhání 
momentem. 
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MPaM
MM 48,61

2

946,86

2
,, ==== ⊥⊥

στσ  

Celkové napětí od zatížení působící kolmo na podélnou osu svaru: 

MPaMVMV 98,8748,615,26,,,, =+=+=+== ⊥⊥⊥⊥⊥⊥ σσττστ  

 

Celkové posouzení únosnosti svaru: 

1. podmínka 
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2. podmínka 
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Koutový svar na dané zatížení vyhoví. 
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11.4 Podrobná analýza a kontrola výpočtu 
Podrobnější analýza a kontrola výpočtu byla provedena v programu RFEM4. Příčník 
byl namodelován pomocí deskostěnného modelu, kde byly všechny části na koncích 
vetknuty. Konstrukce byla zatížena dle zadání a byl proveden výpočet. Výsledky 
z podrobnějšího výpočtu se příliš nelišily. Například výsledná deformace příčníku byla 
v programu vypočtena na hodnotu 4,0 mm a dle ručního výpočtu 3,6 mm. Rozdíl tedy 
není větší než 10%. 

 

Obrázek 11-10 Tvar a zatížení příčníku - model RFEM4 

 

Obrázek 11-11 Celková deformace příčníku - model RFEM4 

 

Deformace na kraji spodní pásnice v příčném řezu dosáhla hodnoty 4,0 mm, ve středu 
řezu dosáhla hodnoty 3,9 mm. Kraj pásnice se tedy zdeformuje o 0,1 mm oproti celému 
průřezu. 
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Obrázek 11-12 Průběh deformace příčníků v řezu v mm – model RFEM4 

11.5 Závěrečné posouzení 
Z výpočtu plyne že GT nosníky 2. vrstvy musí být uloženy max. po osové vzdálenosti 
1,0 m, aby vyhověli danému zatížení. Na krajích (v blízkost podélníků) je nutno přidat 
1ks GT nosníku jelikož zatěžovací plocha je zde o něco větší a je podepře se tím i kraj. 
GT nosníky 1. vrstvy musí bát uloženy po 0,5m, z  důvodu lepšího rozložení zatížení  
a tak i menšího namáhání a menší deformace. Vypočtená deformace GT nosníku  
2. vrstvy je cca 6 mm. Tato hodnota je důležitá z hlediska nadvýšení bednění. 

Z výsledků dále plyne, že únosnost příčníku a jeho částí je dostačující a svarové spoje 
přenesou dané zatížení. Zjištěné deformace jsou malé, avšak nezanedbatelné. Především 
se to týká celkové deformace příčníku, která dosáhla hodnoty 3,9 mm (respektive 4,0 
mm) uprostřed rozpětí.  

Byla provedena kontrola ručního výpočtu v programu RFEM, kde byla konstrukce 
zadána deskostěnným modelem: 

- deformace příčníku – ruční způsob: 3,6 mm (v ose příčníku) 

- deformace příčníku – RFEM4: 3,9 mm (v ose příčníku) 

- deformace pásnice – ruční způsob: 0,2 mm (celkem tedy 3,8 mm na kraji 
pásnice) 

- deformace pásnice – RFEM4: 0,1 mm (celkem tedy 4,0 mm na kraji 
pásnice) 

Výsledky jsou tedy srovnatelné s maximální odchylkou 10%. 

Pro použití navrženého řešení je nutné konzultovat výsledky s projektantem. Především 
proto, že při použití klasických podpěrných systému přenáší zatížení tyto podpěry  
a nedochází tak zatěžování a deformaci konstrukce. V našem případě dochází k zatížení 
konstrukce a tak i deformaci konstrukce. To znamená, že deformace po odbednění jsou 
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odlišné.  Klasicky by se počítala deformace až po odbednění se spolupůsobením betonu, 
ale v našem případě beton nespolupůsobil (čerstvý beton) a k deformaci došlo už během 
betonáže a v tomto stavu beton zatvrdl. 

Na základě všech výpočtů a dosažených deformací by bylo nutné upravit tvar  
a nadvýšení jednotlivých konstrukčních částí. Všechny úvahy je však nutné konzultovat 
s projektantem mostní konstrukce. 
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12.1 Úvod 
Základní technologie provedení ocelové nosné konstrukce mostního objektu SO 201, 
která je popsána v předchozí části diplomové práce je svaření ocelových prvků 
v montážní díly, které se následně uloží na dočasné podpěry (pižmo) pomocí jeřábu. 
Tato technologie vyžaduje jeřáb s velkou nosností, neboť montážní díl váží necelých  
40 tun a uložení je na vzdálenost až 20 m.  

Jako alternativní technologie byla navržena metoda posun konstrukce po podpěrné 
skruži. Tato varianta klade mnohem menší nároky na nosnost jeřábu, ale vyžaduje 
provedení dalších konstrukcí a použití dalších systémů nutných pro tuto technologii. 

12.2 Popis a postup provádění 
Všechny předchozí činnosti včetně provedení 1. fáze spodní stavby jsou shodné  
se základní technologií. Rozdíl nastává ve fázi provedení montážní plošiny a provedení 
dráhy, po které se konstrukce bude posouvat.  

Montážní plošina pro svařování konstrukce – v místě prvního dočasného pole (tedy  
od příčníku P4 po první dočasnou podporu) se provede montážní plošina, kde se budou 
svařovat jednotlivé ocelové prvky v montážní díly. Tato plošina bude z dřevěných 
prken, které budou podepřené ocelovými nosníky po obou stranách podélníku. Tyto 
nosníky budou podepřené v místě příčníku P4 a na druhé straně na věžích z pižma. 
Nosníky budou dostatečně únosné, aby přenesli i zatížení od příčníku (ve stavu kdy 
ještě nebude přivařen k podélníkům a bude podložen, nesen těmito ocelovými prvky). 

Podpěrná skruž – provedou se podpěrné věže (most bude podepřen v pěti místech, je 
nutno tedy sestavit deset věží s osovou vzdáleností cca 16 m). Na tyto věže budou 
podélně uloženy nosníky IP750 (2 x IP750 příčně spojených k sobě), které budou 
sloužit jako dráha po posuv. Na krajích budou uleženy na podpěry v místě příčníků P1  
a P4. Na horní ploše budou opatřeny vodící dráhou pro valečky zabezpečující posuv 
konstrukce. 

Svaření montážního dílu – skládá se z pěti příčníků a 2 podélníku celkové váhy 
necelých 40 tun. Ocelové podélníky se uloží na ocelové podkladky, které budou ležet  
na nosníku dvojicí nosníku IP750. Dále se provede přivaření příčníků a zkontroluje  
se geometrie konstrukce. 

Posun montážního dílu – po odsouhlasení tvaru geodetem se montážní díl zvedne 
pomocí hydraulických zvedáků a spustí na vysouvací stolici (prvek z ŽM16  
– provizorní železniční most s nosností 400 kN), která bude pevně přichycena k spodní 
pásnici podélníku. Hydraulické zvedáky se odstraní a může se posunout montážní díl. 
Posuv bude zabezpečen dostatečně silným tažným (navíjecím) zařízením umístěným na 
druhé straně mostu. Po přesunutí na druhou stranu mostu se montážní díl zvedne 
(hydraulické zvedáky) a odstraní se vysouvací stolice a montážní díl se uloží  
na ocelové podkladky. Následuje provedení následujícího montážního dílu. Postup  
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se opakuje, po vysunutí k předchozí konstrukci se svaří dohromady. Následně  
se konstrukce zaměří a postupuje se dál. Takto se postupuje, dokud není provedená celá 
ocelová konstrukce. 

Montáž oblouků – provedení podpěrných konstrukcí, svaření a uložení obloukových 
částí je shodné se základním řešením.  

12.3 Časové porovnání: 
Délky jednotlivých prací jsou převzaty z časového plánu. Jelikož délka provedení závisí 
především na svařování a provádění montážních dílu bude časová náročnost obou 
technologií podobná. Skladovací a montážní plochy není potřeba řešit, jelikož ty je 
nutno provést u obou variant a časově se lišit nebudou. Ve variantě posunu je nutno 
provést dráhu z nosníků IP75, to by mohl být rozdíl, který by se mohl projevit. Naopak 
u základní varianty je nezbytné provést větší montážní rošt. Celkově lze tedy 
konstatovat, že z časového hlediska jsou na tom obě varianty téměř stejně. 

Tabulka 12-1 Porovnání variant technologií montáže ocelové konstrukce z časového hlediska 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
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2
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2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9

založení 
podpěrné kce 

2                                                                               

podpěrná 
konstrukce 

4                                                                               

montážní rošt 2                                                                               

ocelová kce - 
montáž 

20                                                                               

podpěrná 
konstrukce 

4                                                                               

oblouky 6                                                                               

celkem dní 38                                                                               

Alternativní 
varianta - posun  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1
3 

1
4 

1
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1
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1
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1
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2
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2
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2
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2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9

založení 
podpěrné kce 

2                                                                               

podpěrná 
konstrukce 

4                                                                               

nosníky IP75 2                                                                               

montážní rošt 1                                                                               

ocelová kce  - 
montáž 

20                                                                               

podpěrná 
konstrukce 

4                                                                               

oblouky 6                                                                               

celkem dní 39                                                                               
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12.4 Ekonomické porovnání: 
Přestože jsou uvedené technologie z časového hlediska srovnatelné, z ekonomického 
hlediska se výrazné rozdíly projeví v cenách autojeřábů a provedení konstrukcí nutných 
pro realizaci. Změnu zařízení staveniště (skladovací plochy, komunikace atd.) do 
výpočtu neuvažuji, neboť se nijak výrazně neprojeví. 

Ceny provedení podpěrných konstrukci a nosníků IP75 (včetně montáže a demontáže) 
jsou převzaty z programu Buildpower. 

Z důvodu správného nacenění konstrukce a tedy i celého objektu jsem vypočítal cenu  
(na základě mého výpočtu podloženého konzultací s odborníky z oboru, viz. tabulky 
níže) za tunu ocelové konstrukce základní varianty (bez podpěrné konstrukce). Cena 
činí 56,35 Kč/t. Tato cena byla také vložena do položkového rozpočtu v programu 
Buildpower. 

Cena ocelové konstrukce včetně montáže a podpěrné skruže základní varianty vyšla  
na 19 439 005 Kč. 

Cena ocelové konstrukce včetně montáže a podpěrné skruže alternativní varianty vyšla 
na 20 156 976 Kč. 

Rozdíl tedy činí 717 971 Kč. 

12.5 Celkové porovnání: 
Je zřejmé, že navržená alternativní technologie posuvem není v tomto případě 
výhodnější než původně navržená technologie uložení dílů na podpěry. Z časového 
hlediska jsou metody srovnatelné, ale z hlediska ekonomického je výhodnější původní 
varianta o více než 700 000 Kč. Navržená alternativní technologie by se uplatnila 
v případě, že by nebylo možné provádět práce pod mostem a jeho blízkosti.  
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Tabulka 12-2 Nacenění ocelové konstrukce - původní varianta 

Dodávka  MJ Počet MJ Jedn.  cena Cena celkem 
matriálový vstup 

 
kg 286 778 23,3 6 694 060 

prořez  12,0% kg 34 413 23,3 803 287 

svar kov 2,5% kg 7 169 86,9 622 931 

drobný materiál 5,0% kg 14 339 59,7 856 530 

výroba  
 

kg 286 778 14,2 4 071 425 

PKO 
 

m2 2 000 371,4 742 882 

oprava PKO 
 

m2 200 977,5 195 495 

tryskání 
 

kg 335 530 1,1 364 415 

trny pr. 19 a 21 
 

kg 4 535 115,0 521 525 

NDT 
 

kg 312 821 0,5 146 093 

přejímka 
 

ks 312 821 0,2 67 950 

dílenská 
 

kg 312 821 1,2 375 386 

geodet 
 

kg 312 821 0,2 67 950 

doprava 
 

kg 312 821 1,6 496 760 

Celkem 
  

312 821 51,233 16 026 690 

Montáž mostovka 
 

Počet 
 

Sazba Odbyt 
LTM 1250 nájezdy 

 
6 

 
20 000,0 120 000 

LTM 1250 výkony 
 

48 
 

8 050,0 386 400 

montážníci 
 

650 
 

200,0 130 000 

svářeči 
 

1180 
 

200,0 236 000 

geodet 
 

60 
 

868,9 52 132 

přídavný materiál 
    

75 000 

NDT 
    

30 000 

LTM 1070 nájezdy 
 

6 
 

10 800,0 64 800 

LTM 1070 výkony 
 

80 
 

2 726,0 218 080 

Montáž-oblouk 
     

LTM 1070 nájezdy 
 

1 
 

10 800,0 10 800 

LTM 1070 výkony 
 

40 
 

2 726,0 109 040 

montážníci 
 

320 
 

210,0 67 200 

svářeči 
 

280 
 

210,0 58 800 

geodet 
 

30 
 

870,0 26 100 

přídavný materiál 
    

11 000 

NDT 
    

5 000 

Celkem 
    

1 600 352 

Podpěrná konstrukce 
     

Pižmo-vodorovná část 
 

t 64,2 12 595,0 808 599 

Pižmo-oblouky 
 

t 48,1 12 595,0 605 820 

Pižmo-montážní rošt 
 

t 18,0 12 595,0 226 710 

IP75-oblouky 
 

t 21,0 8 135,0 170 835 

Celkem 
    

1 811 964 

CELKEM ocelová konstrukce (včetně montáže a podpěrné konstrukce) 19 439 005 

Cena za tunu ocelové konstrukce včetně montáže bez podpěrné skruže (vložena 
do rozpočtu BuildPower) 

56,35 
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Tabulka 12-3 Nacenění ocelové konstrukce - alternativní varianta - posun 

Dodávka 
 

MJ Počet MJ Jedn.  cena Cena celkem 

materiálový vstup 
 

kg 286 778 23,3 6 694 060 

prořez  12,0% kg 34 413 23,3 803 287 

svar kov 2,5% kg 7 169 86,9 622 931 

drobný materiál 5,0% kg 14 339 59,7 856 530 

výroba  
 

kg 286 778 14,2 4 071 425 

PKO 
 

m2 2 000 371,4 742 882 

oprava PKO 
 

m2 200 977,5 195 495 

tryskání 
 

kg 335 530 1,1 364 415 

trny pr. 19 a 21 
 

kg 4 535 115,0 521 525 

NDT 
 

kg 312 821 0,5 146 093 

přejímka 
 

ks 312 821 0,2 67 950 

dílenská 
 

kg 312 821 1,2 375 386 

geodet 
 

kg 312 821 0,2 67 950 

doprava 
 

kg 312 821 1,6 496 760 

Celkem 
  

312 821 51,233 16 026 690 

Montáž mostovka 
 

Počet NH 
 

Sazba Odbyt 
LTM 1070 nájezdy 

 
1 

 
10 800,0 10 800 

LTM 1070 výkony 
 

128 
 

2 726,0 348 928 

montážníci 
 

650 
 

200,0 130 000 

svářeči 
 

1180 
 

200,0 236 000 

geodet 
 

60 
 

868,9 52 132 

přídavný materiál 
    

75 000 

NDT 
    

30 000 

výsun mostovky 
    

500 000 

Montáž-oblouk 
     

LTM 1070 nájezdy 
 

1 
 

10 800,0 10 800 

LTM 1070 výkony 
 

40 
 

2 236,0 89 440 

montážníci 
 

320 
 

210,0 67 200 

svářeči 
 

280 
 

210,0 58 800 

geodet 
 

30 
 

870,0 26 100 

přídavný materiál 
    

11 000 

NDT 
    

5 000 

Celkem 
    

1 651 200 

Podpěrná konstrukce 
     

Pižmo-vodorovná část 
 

t 58,5 12 595,0 736 808 

Pižmo-oblouky 
 

t 48,1 12 595,0 605 820 

montážní plošina 
 

t 9,5 8 135,0 77 283 

nosník IP75-oblouky 
 

t 21,0 8 135,0 170 835 

nosník IP75-vodorovná 
 

t 109,2 8 135,0 888 342 

Celkem 
    

2 479 087 

CELKEM ocelová konstrukce (včetně montáže a podpěrné konstrukce) 20 156 976 

Cena za tunu ocelové konstrukce včetně montáže bez podpěrné skruže 56,51 
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ZÁVĚR 

Diplomovou práci jsem zpracoval dle zadání a dle mého názoru lze konstatovat, že cíl 
diplomové práce byl splněn. V průběhu práce jsem zpracoval vybrané části stavebně 
technologického projektu a k nim dané přílohy. Stavba mostního objektu bude 
prováděna od začátku března do konce října roku 2013.  

V programu Buidlpower jsem vypracoval rozpočet mostního objektu, i když bylo nutné 
mnohé položky nacenit  samostatně. Jednalo se např. o provádění ocelové konstrukce, 
kde jsem vypočítal, že cena tuny konstrukce i s montáží (bez podpěrných konstrukcí) je 
56,35 Kč/t. Náklady na realizaci celého stavebního objektu pak činí celkem 52 460 405 
Kč. Ocelová konstrukce byla vyčíslena na 19 439 005 Kč. To znamená, že ocelová 
konstrukce tvoří více než 37,1% z nákladů na realizaci objektu  
a její správné ohodnocení má výrazný vliv na výslednou cenu. Tato cena zahrnuje i 
náklady na zařízení staveniště s odhadem, který byl 3,5% z celkové ceny. Po 
ekonomickém vyhodnocení zařízení staveniště jsem vypočítal , že náklady na zařízení 
staveniště dosáhnou hodnoty 3,3% z celkových nákladů.  

V části technologického předpisu a KZP jsem se zaměřil na specifickou činnost 
provádění izolací mostovek, jenž je důležitou etapou v průběhu výstavby především 
z důvodu kvality a životnosti konstrukce. U návrhu hlavních stavebních mechanizmů 
sem navrhl dva typy autojeřábů (250 t a 70 t). Tento krok byl nejlepším řešením 
z ekonomického hlediska. Doba využití jeřábu je krátká a nasazení věžového jeřábu 
(s potřebnou nosností 40 t na vzdálenost kolem 40 m) zde nevedlo k úsporám. 
Autojeřáb s nosností 250 t je využit jen na nutné montáže dílů na dočasné podpěry, 
mimo tuto dobu všechny montáže bude provádět autojeřáb s nosností 70 t. 

V mé diplomové práci jsem navrhl možný postup provádění bednění mostovky. Tento 
postup využívá konstrukce mostu (příčníky) a tak jsem provedl posouzení konstrukce 
z hlediska únosnosti a navrhl rozmístění GT nosníku pro podepření bednění. Tento 
postup vyšel jako možný, ale bylo by nutné ho konzultovat s projektantem mostní 
konstrukce. Z ekonomického hlediska je velmi výhodný, neboť není potřeba podpěrné 
konstrukce bednění (v opačném případě by se pravděpodobně prováděla pevná skruž). 
Z časového hlediska lze konstatovat, že tento postup nemá velký význam, jelikož 
v provádění bednění je dostatečná časová rezerva. 

 Navržený postup montáže ocelové konstrukce vyžaduje autojeřáb s velkou nosností. 
Navrhl jsem tedy alternativní řešení, kde využití tohoto jeřábu není nutností. 
Technologie uvažující svaření montážního dílu a jeho následné posunutí po dráze z IP 
nosníků vyšlo z časového hlediska stejně jako technologie ukládání montážních dílů 
jeřábem na dočasné podpěry. Ovšem z ekonomického hlediska byla původní 
technologie výhodnější.  
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Na závěr lze tedy říci, že postupy a technologie provádění mostního objektu jsem navrhl 
s ohledem na ekonomickou i časovou náročnost, a také na kvalitu provedení a 
dodržování bezpečnostních a environmentálních požadavků. 
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