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Abstrakt  
Diplomová práce se zabývá vybranými částmi STP železobetonového mostu v obci 
Mostkovice. Jedná se o nahrazení stávající zděné konstrukce novým, železobetonový rámem 
plošně založeným. Součástí práce jsou kromě jiného časový a finanční plán, rozpočet a 
situace stavby, zařízení staveniště, studie realizace, nasazení hlavních mechanismů, BOZP a 
technologický předpis.  
  
Klí čová slova 
most Mostkovice, technická zpráva, časový plán, finanční plán, rozpočet, plán nasazení 
hlavních mechanismů, situace stavby, zařízení staveniště, studie realizace, BOZP, 
technologický předpis,  
  
  
  
Abstract 
This thesis deals with selected Parts of the construction technology project of reinforced 
concrete bridge in Mostkovice. It is about a replacement of the existing masonry construction 
of new, reinforced-concrete frame founded on surface. Part of the work in addition to other 
are schedule and financial plan, budget and construction situation, site equipment, study of 
realization, plan of using the main mechanisms, health and safety at work and technological 
prescription.  
  
Keywords 
Bridge Mostkovice, technical report, time schedule, financial plan, budget, plan of using the 
main mechanisms, construction situation, site equipment, study of realization, health and 
safety at work, technological prescription,  
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Úvod 
 

Jako podklad své diplomové práce jsem si vybral projektovou dokumentaci 
železobetonového mostu od projekční kanceláře PROKOP MOSTY s.r.o., Brno. Zmiňovaný 
most byl postaven v roce 2012 za obcí Matějovice, okres Jeseník, Olomoucký kraj.  

Cílem mé práce bylo nejprve najít podobný most v jiné lokalitě, který by byl potřeba 
rekonstruovat a poté řešit vybrané části STP právě pro toto nové umístění. Geometricky 
podobný most se mi podařilo najít v obci Mostkovice, okres Prostějov, Olomoucký kraj.  

Moje práce se tedy zabývala nahrazením tohoto stávajícího starého mostu mostem 
novým. Práce řeší přípravní i realizační části, jakými jsou časový a finanční plán, rozpočet a 
situace stavby, zařízení staveniště, studie realizace hlavních technologických etap, nasazení 
hlavních stavebních mechanismů, BOZP a technologický předpis. 

Výstupem mé právě by měly být právě tyto části stavebně technologického projektu. 
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1. Základní identifikační údaje o stavbě: 
 
Stavba:    Silnice III/45821- Rekonstrukce mostu ev.č. 377-022  
    přes řeku Hloučelu v obci Mostkovice 
 
Místo stavby:   most v obci Mostkovice směrem na Prostějov 
 
Katastrální území:  Mostkovice 699870, parcela 3403/2 a 3403/1 
 
Okres:    Prostějov 
 
Kraj:    Olomoucký 
 
Investor:   Olomoucký kraj,  
    Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zastoupený správcem 
 
Správce:   Správa silnic Olomouckého kraje,  
    příspěvková organizace  
    Lipenská 753/120 772 11 Olomouc 
 
Generální projektant:  Ing. Jozef Suran 
    Do Špice 661/7, 725 29 Ostrava Petřkovice,  
    IČO 633 06 701 
 
Zhotovitel dokumentace: PROKOP MOSTY s.r.o. 
    Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno,  
    IČO 277 31 405 
    e-mail: info@prokopmosty.cz, 
    telefon / fax: 545 222 151 / 124 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Ivo Prokop  
    autorizovaný inženýr ČKAIT 1002670 v oborech Mosty a  
    inženýrské konstrukce a Dopravní stavby,  
    mobil: 602 557 857 
 
Popis konstrukce:  Jednopólový most, jehož nosnou konstrukci tvoří monolitický  

železobetonový rám plošně založený. 
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2. Základní technické a ekonomické údaje o stavbě: 
 

Důvodem opravy mostu je nevyhovující stavební stav stávajícího zděného mostu 
z roku 1946. Nosná konstrukce je ve špatném stavebním stavu. Obě masivní opěry z kamene a 
betonu jsou také ve špatném stavu. Chodníky zde nejsou. Chybí dopravní značení a tabulky. 
Dlažba pod mostem je rozrušená. Stavbou nového mostu bude navíc zvětšena jeho volná 
šířka.  

 
Nový most bude jednopólový železobetonový rám plošně založený. Na mostovce bude 

vybetonována monolitická římsa, do které se ukotví ocelové zábradelní svodidlo se svislou 
výplní. Most nebude mít klasický mostní závěr.  

 
Stavba mostu se nachází v zastavěné části obce. Jedná se o intravilán. Geologie okolí 

mostu je popsána v příloze A) Schéma mostů pomocí vrtu: GF V071127.  
 

Cena stavby celkem činí: 9 025 548,- z toho 4 836 268,- čistě mostní objekt. 
 

Investorem stavby je Olomoucký kraj. 
 
 
 

3. Členění stavby na stavební objekty: 
 
SO 101 - Přechodné dopravní opatření 
 
SO 102 - Oprava komunikace před a za objektem SO 201 
 
SO 201 - Mostní objekt 
 
SO 202 - Lávka pro chodce 
 
SO 401 - Přeložka sloupu komunikačního vedení 
 
SO 801 - Příprava území 
 
SO 802 - Terénní a sadové úpravy 
 
SO 901 - Demolice stávajícího mostu 
 
SO 902 - Demolice lávky pro chodce 
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4. Charakteristika hlavních objektů: 
 
SO 101 – Přechodné dopravní opatření 

Po celou dobu stavby bude komunikace uzavřena. Tento stavební objekt řeší 
rozmístění přechodného dopravního značení na komunikaci před a za rekonstruovaným 
mostem a značení objízdné trasy. Dopravní značení bude zapůjčeno od Správy silnic 
Moravsko-slezského kraje. Součástí dopravního značení bude i světelná signalizace. 

 
Objízdná trasa hlavního tahu Prostějov <-> Plumlov povede po silnici II. Třídy č. 150 

a po silnici III. třídy ulicí Ohrozimskou. Délka objízdné trasy je stanovena na 2,4 km. Na trase 
jsou 4 křižovatky, kde je třeba objízdnou trasu označit. 

 
K okolí stavby bude možno se dostat z obou směrů (jak z obce Prostějov, tak z obce 

Plumlov). 
 
 
 
Schéma objízdné trasy: 
 

 
www.mapy.cz 

 
Položkový rozpočet stavebního objektu SO 101 je předmětem oddílu 3) Časový a finanční 
plán stavby. 
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SO 102 – Oprava komunikace navazující na mostní objekt SO 201 
Tento objekt řeší opravu a rozšíření komunikace před a za mostním objektem SO 201. 

Objekt řeší jak pokládku vrstev vozovky, tak zhotovení a rozšíření tělesa komunikace.  
Komunikace mimo most bude vyfrézována, vybrána v nutné tloušťce a doplněna 

novými vrstvami.  Silniční těleso bude rozšířeno o nezpevněnou krajnici pro uložení 
zakončení svodidel. Svahy budou odhumusovány, doplněny vhodným zásypem a zpětně 
ohumusovány. Nezpevněná krajnice bude v šířce 750 mm vysypána živičnou drtí (z frézování 
živice) tl. 150 mm. Na koncích říms budou zřízeny přechodové rampy, které tvoří zborcenou 
plochu mezi zvýšenou římsou se sklonem 4 % do vozovky a nezpevněnou krajnicí se sklonem 
8 % od vozovky. Rampy jsou podél vozovky lemovány silniční betonovou obrubou 150/250 
uloženou do betonu C12/15. Samotné rampy jsou z kamenné dlažby tl. 200 mm uložené do 
betonu C12/15 tl. 150 mm, ze strany svahu jsou rampy lemovány chodníkovou obrubou 
100/250 nebo na ně navazuje skluz z betonových žlabovek š. 500 mm. Silniční svahy v okolí 
křídel jsou tvořeny kuželem zeminy ve sklonu 1:1,5÷1:2 navazujícím na okolní terén. 

 
 
SO 201 - Mostní objekt  
Tento stavební objekt řeší stavbu nového mostu.  
 
Charakteristika mostu Jednopólový most, jehož nosnou konstrukci tvoří 

monolitický železobetonový rám plošně založený. 
Na mostovce je vybetonována monolitická římsa, 
do které se ukotví ocelové zábradelní svodidlo se 
svislou výplní. Most bude opatřen přechodovou 
deskou. Most nemá klasický mostní závěr. 

Délka přemostění 12,86 m (šikmá), 11,00 m (kolmá) 
Délka mostu 24,86 m 
Délka nosné konstrukce 14,49 m 

Rozpětí jednotlivých polí 11,00 m (kolmé) 

Šikmost mostu levá – 65,4 gradů 

Volná šířka mostu 6,50 m 

Šířka mezi zvýšenými obrubami 6,50 m 

Šířka mostu 8,00 m 

Výška mostu nad terénem 3,9 m 

Stavební výška 0,60 m 

Plocha nosné konstrukce mostu 112 m² 

Zatížení mostu třída „A“ dle ČSN 73 6203 

 
Více o objektu v oddíle 4) Studie realizace hlavních technologických etap. 
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SO 202 – Lávka pro chodce  
 Tento stavební objekt řeší výstavbu nové ocelové lávky pro chodce přes řeku Hloučelu 
v blízkosti nového mostu. Nová lávka bude ústit přímo do parku a lépe vyhoví potřebám 
obyvatel. Lávka se zhotoví současně s demolicí lávky staré SO 902. 
 
 
SO 401 – Přeložka sloupu elektrického vedení 

Stavební objekt SO 401 řeší přeložení dvou stávajících sloupů, aby mohl být proveden 
výkop pro stavbu nového mostu. Sloupy budou přeloženy při demolici mostu (SO 901). 
Přeložky sloupů budou znázorněny na výkresu zařízení staveniště a v rámci stavby bude 
elektrické vedení svedeno z nadzemního do podzemního. 
 
 
SO 801 - Příprava území 

Tento objekt se zabývá návrhem nezbytného kácení dřevin, odstraněním pařezů, 
ochranou dřevin před poškozením, vyčistěním staveniště a přípravou na zemní práce. Objekt 
řeší i zřízení a zrušení zařízení staveniště.  

Objekt dále řeší zhotovení sjezdu ke stávajícím opěrám mostu, jehož využití bude i při 
budování základů mostu nového. 
 
 
SO 802 – Terénní a sadové úpravy 

Tento objekt řeší finální úpravu tělesa komunikace, jeho ohumusovaní a zatravnění. 
Také řeší konečnou úpravu vodního toku a výsadbu zeleně a dřevin v jeho okolí.  

Vodoteč bude po stavbě mostu upravena do původního stavu a zpevněna dlažbou. Dno 
vodoteče bude zasypáno původní zeminou. Břehy budou zpevněny kamennou dlažbou tl. 200 
mm do betonu C12/15 tl. 150 mm. Dno toku bude vytvořeno bez umělých příčných prahů. 
Tvar koryta bude miskovitý s nepravidelně rozmístěnými většími kameny tvořícími přírodní 
charakter toku. Podél opěr bude vytvořena „suchá“ stezka pro živočichy šířky 500 mm. 
Napojení na okolní koryto bude zpevněno betonovým prahem 600/800 mm. Kamenná dlažba 
bude položena i na násyp silnice podél mostních křídel v šířce 1000 mm. 
 
 
SO 901 - Demolice stávajícího mostu 

Tento objekt řeší demolici a odstranění stávajícího mostu. Jedná se o demolici 
jednotlivých částí mostu, následné uložení recyklovatelného materiálu na stavbě, odvoz sutin 
na skládku a kovového odpadu do sběrny. Bourání proběhne ve 2 fázích. Celkové množství 
vybouraného materiálu činí 302 m3 stavební suti, převážně cihelného střepu. Přístup k opěrám 
mostu bude umožněn sjezdem z komunikace vytvořeným v rámci objektu SO 801. 
 
 
SO 902 - Demolice lávky pro chodce 
 Tento stavební objekt řeší demolici stávající ocelové lávky v těsné blízkosti mostu. 
Vybouraný materiál bude zpracován a odvezen do sběrny kovů v obci Prostějov. 
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5. Situace stavby 
Stavba se nachází uprostřed obce.  
 
Po dobu stavby bude komunikace II třídy 377 v okolí mostu uzavřena – viz SO 101.  
 
Dostupnost na staveniště bude z obou směrů umožněna po stávající komunikaci.  
 
Přístup k dotčeným parcelám taktéž po stávající komunikaci v obou směrech.  
 
Geologie okolí mostu je popsána vrtem GF V071127 hlubokým 6m. Geologický profil je 
znázorněn v příloze A) Schéma mostů. 
 
Stavba se rozprostírá přes 2 pozemky katastrálního území Mostkovice, které jsou majetkem 
obce. 
 
Dotčené pozemky v okolí stavby: 
 
Č.p. Majitel    Trvalé bydliště    podíl 
vlastnictví 
206 SANTAL PLUS, A.S.  Mostkovice 41, 798 02 

126 Wlosoková Dagmar Mgr. Malá Dlážka 573/13, Přerov, 750 02 
128 Hrubý Pavel   Za Vodou 253/3, Mostkovice, 798 02 
131 Jančíková Milena  Za Vodou 254/5, Mostkovice, 798 02 
133  SJM Duchek Drahomír a Duchková Anna    

Duchek Drahomír   Za Vodou 255/7, Mostkovice, 798 02   2/6 
Duchková Anna   Za Vodou 255/7, Mostkovice, 798 02   4/6 

135 Vysloužil Jaroslav  Za Vodou 256/9, Mostkovice, 798 02 
 

Přístup k dotčeným parcelám bude umožněn po stávající komunikaci.  
 
Stavba se nachází v blízkosti nadzemního vedení el. proudu. V rámci stavby budou el. sloupy 
přeloženy a nahrazeny novým podzemní vedením viz. SO 401. 
 
Jiné inženýrské sítě jako jsou vodovod, kanalizace, plyn jsou v bezpečné vzdálenosti od 
stavby a nebude třeba žádných opatřeních. 
 
Stavba neleží v CHKO. 
 
Stavba není kulturní památkou. 
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Fotomapa budoucího staveniště: 

www.mapy.cz 
 

Širší okolí stavby: 

 
www.mapy.cz 

 
Výkres situace stavby je předmětem přílohy B) Situace stavby. 
 
Situace stavby je dále popsána v oddíle 2) Koordinační situace stavby tohoto dokumentu. 
 
 
 … místo stavby  
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6. Způsob realizace hlavních technologických etap SO 201 
 
 

Základy nového mostu 
 
Zkrácený stavební postup: 

Po demolici stávajícího mostu (SO 901) se provedou výkopy pro základy mostu 
nového. Do již připraveného výkopu se jako podklad pro budoucí stavbu použije lomový 
kámen tloušťky 500mm. Kámen se zalije betonem C12/15 prostředí X0 tloušťky 150 mm. Na 
takto připravený podklad se instaluje armatura dle armovacích výkresů, připraví se bednění.  

Základový pas bude průřezu 2*0,8 m délky 9 m. Provede se kontrola rozměrů bednění 
a uložení výztuže. Pomocí autodomíchávače a pumpy betonové směsi se vybetonují oba 
základové pasy. Poté následuje technologická pauza pro nezbytné zatvrdnutí betonu. 
Odbednění se provede po schválení technického dozoru investora, nebo po dosažení 
požadované pevnosti dle projektu.  
 
 
 

Hrubá spodní stavba – HSS 
 
Zkrácený stavební postup: 

Na již hotových základových pasech se vytvoří vrubový kloub pro připojení rámu a to 
tak, že spára mezi základem a rámem bude opatřena 3x vrstvou lepenky od výztuže až po 
kraje a vytěsní se pružným tmelem. Výztuž kloubu, zakotvená již v ose pasu se natře. Osadí 
se jedna strana bednění. Do bednění se pomocí autojeřábu instaluje armokoš z oceli B 500B 
dle armovacích výkresů. Jakmile dojde ke kontrole rozměrů bednění a polohy výztuže, dojde 
autodomíchávačem a čerpadlem betonové směsi k betonáži stojek rámu betonem C 30/37 
XF2. 

Stejný postup se užije při betonáži křídel mostu, již bez vrubových kloubů. Následuje 
technologická pauza na vytvrdnutí betonu a postupný zpětný zásyp opěr mostu zeminou 
obohacenou o ztužující emulzi. 
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Nosná konstrukce 
 
Zkrácený stavební postup: 

V této etapě se vytvoří bednění pro obloukovou příčel mostu, instaluje se výztuž a 
dojde k betonáži betonem C30/37 XF4 konzistence S3. Následuje technologická pauza. Po 
dostatečném vytvrdnutí betonu dojde navrtáním na příčli a části křídel k vytvoření kotvy pro 
budoucí římsu. Osadí se bednění, instaluje se armatura a dojde k betonáži betonem C30/37 
XF4 konzistence S3. K odbednění nosné části konstrukce dojde po po schválení technického 
dozoru investora, nebo po dosažení požadované pevnosti dle projektu.  

Dále se v této etapě vytvoří bednění pro přechodové desky, dojde k jejich vyztužení a 
zabetonování betonem C30/37 XF4 konzistence S3.  

 
 

Dokončovací práce 
 
Zkrácený stavební postup: 

V této etapě se vybetonuje římsa. Do hotové římsy navrtají otvory pro ukotvení 
zábradlí a poté se diamantovou řezačkou a pružným tmelem vytvoří těsnící a pracovní spáry. 
Na římsu osadí zábradelní svodidlo se svislou výplní pomocí šroubových přípojů. Viditelné 
části římsy se natřou ochranným nátěrem.  

Dále dojde k položení asfaltové vozovky na objekt mostu, vytvoření náspu silničního 
tělesa vedoucího na most, položení asfaltu mimo mostní objekt, vytvoření skluzu 
z betonových tvarovek pro odtok vody, opevnění dna a břehů vodoteče z kamenné dlažby tl. 
200 mm do betonu C12/15. 

 Na závěr se provedou nezbytné sadové úpravy jako jsou zpětné ohumusování a 
zatravnění svahů a volných ploch. 
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7. Časový a finanční plán výstavby: 
 
Předpokládaná doba výstavby je 5 měsíců.  
 
Zahájení prací bude 15.4.2013, předpokládaný konec 15.9.2013 
 
Časový plán stavby je vyhotoven v oddíle: C) Časový a finanční plán stavby 
 
Podrobný časový plán mostního objektu SO 201 je vyhotoven v oddíle: G) Časový plán 
hlavního stavebního objektu 
 
 
Předpokládané náklady na stavbu ční 6 500 000,- kč. 
 
Rozpočet stavby je uveden v oddíle: C – Časový a finanční plán stavby. 
 
Podrobný finanční plán SO 201 je předmětem oddílu H) Finanční plán hlavního stavebního 
objektu 
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8. Enviromentální a bezpečnostní požadavky: 
 

Enviroment 
Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících 

se životního prostředí. Ustanovení příslušných předpisů se musí uplatnit při skladování 
materiálů, jejich manipulaci, provádění všech stavebních prací a při nakládání s odpady. 
Podmínky ochrany životního prostředí při realizaci stavby jsou konkrétně obsaženy v 
podmínkách stavebního povolení a stanoviska orgánů životního prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb. 

 
Přehled nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a nařízeních vlády z oblasti enviromentu, kterými 
se stavba řídí: 
 
zákon č. 17/1992 Sb.   o životním prostředí 
zákon č. 114/1992 Sb.   o ochraně přírody a krajiny 
zákon č. 86/2002 Sb.    o ochraně ovzduší 
Zákon č. 185/2001 Sb.  o odpadech 
Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznam.  
Vyhláška MŽP ČR č. 376/2001 Sb. o podmínkách pověření, limitech a způsobu hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů a podrobnostech 
vydávání, odebírání a náležitostech osvědčení o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Zákon č. 356/2003 Sb.   o chemických látkách o chemických přípravcích 
 
Přehled a likvidace odpadů viz níže. 

 
 
 

Bezpečnost 
Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro provádění prací na 

stavbě musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení vlády. 
Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy prokazatelně seznámeni a proškoleni. Před 
zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni 
s technologickým a pracovním postupem. Zároveň proběhne jejich bezpečnostní školení.  
 
 
 
Přehled nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a nařízeních vlády z oblasti BOZP, kterými se 
stavba řídí: 
 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
Zákon č. 262/2006 Sb.   zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů 
Zákon č. 309/2006 Sb.  o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, 

o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, 
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pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších 
úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele popřípadě 
fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby a 
koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění. 

Zákon č. 185/2001 Sb.   o odpadech 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při  
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků 

Nařízení vlády č. 378/2001Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  
 

Mimo jiné se musí pracovníci také řídit vnitropodnikovými předpisy. Dále musí být 
vybaveni osobními ochrannými pomůckami a vhodnými pracovními nástroji v odpovídajícím 
technickém stavu. 
 
Více v oddíle 11) Plán BOZP,  seznam rizik pro betonáž mostovky tohoto dokumentu. 
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Seznam odpadů vznikajících při stavbě a jejich likvidace: 
 

KAT. Č. 
ODPADU 

OZNAČENÍ 
ODPADU 

NÁZEV A DRUH ODPADU  ZPŮSOB LIKVIDACE 

15 01 02  O Plastové obaly  
Skládkování, odvoz na sběrný 
dvůr, recyklace 

15 01 06  O Směsné obaly  
Skládkování, odvoz na sběrný 
dvůr 

17 01 02 O Cihly 
Přímý odvoz vybouraného 
materiálu na skládku 

17 01 01  O Beton  
Přímý odvoz vybouraného 
materiálu na skládku 

17 02 01 O Dřevěný odpad 
Skládkování, odvoz na sběrný 
dvůr 

17 02 03  O Plasty  
Skládkování, odvoz na sběrný 
dvůr 

17 03 02  O Asfaltové směsi 
Skládkování, odvoz na skládku 
stavebního materiálu 

17 04 07 O Kovový odpad 
Skládkování, odvoz do 
výkupny kovů 

17 05 04 O Zemina a kamení 
Skládkování, zpětné využití, 
odvoz na skládku 

17 09 04  O 
Směsné stavební a demoliční 
odpady 

Skládkování, odvoz na skládku 

20 01 11  O Textilní materiály  
Skládkování, odvoz na sběrný 
dvůr 

20 03 01  O Směsný komunální odpad  
Skládkování, odvoz na sběrný 
dvůr 

20 03 03  O Uliční smetky  Skládkování, odvoz na skládku 

08 01 01 N 
Pryskyřice tekutá komponent 
A 

Skládkování, odvoz na skládku 
stavebního odpadu 

07 03 04 N 
Pryskyřice tekutá komponent 
B 

Skládkování, odvoz na skládku 
stavebního odpadu 

12 01 05 N Pryskyřice zatvrdlá forma 
Skládkování, odvoz na skládku 
stavebního odpadu 

12 01 05 N Pryskyřice zatvrdlá forma 
Skládkování, odvoz na skládku 
stavebního odpadu 

    

 

O ostatní odpad 
  N nebezpečný odpad  
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DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
 
AUTOR PRÁCE                      Bc. MIROSLAV PROCHÁZKA  
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE                  doc. Ing. VÍT MOTYČKA, CSc. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013       
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Popis situace staveniště 
 
Stavba se nachází na komunikaci II. Třídy č. 377 přímo v obci Mostkovice.  
 
Stavba mostu se nachází v zastavěné části obce. Jedná se o intravilán. 
 
Komunikace v okolí stavby bude po celou dobu stavby uzavřena.  
 
Objízdná trasa je předmětem stavebního objektu SO 101 – Přechodné dopravné opatření.  
 
Stavba nekoliduje s územním plánem obce. 
 
Záměr stavby mostu a nezbytné úpravy komunikace a toku je v souladu s konceptem územně 
plánovací dokumentace. 
 
Stavba je součástí veřejné dopravní infrastruktury. Jedná se o rekonstrukci části veřejné 
komunikace. 
 
Most neleží v záplavovém území. 
 
Geologie okolí mostu je popsána vrtem GF V071127. Geologický profil je znázorněn 
v příloze A) Situace stavby. Základové poměry stavby jsou dobré – netřeba speciálního 
zakládání. 
 
Situace stavby je předmětem přílohy B) Situace stavby. 
 
Přístup na staveniště bude umožněn z obou směrů po stávající komunikaci.  
 
Přístup k dotčeným parcelám bude umožněn taktéž po stávající komunikaci.  
 
Dotčené pozemky: 
206 SANTAL PLUS, A.S.  Mostkovice 41, 798 02 

126 Wlosoková Dagmar Mgr. Malá Dlážka 573/13, Přerov, 750 02 
128 Hrubý Pavel   Za Vodou 253/3, Mostkovice, 798 02 
131 Jančíková Milena  Za Vodou 254/5, Mostkovice, 798 02 
133  SJM Duchek Drahomír a Duchková Anna    

Duchek Drahomír   Za Vodou 255/7, Mostkovice, 798 02  2/6 
Duchková Anna   Za Vodou 255/7, Mostkovice, 798 02  4/6 

135 Vysloužil Jaroslav  Za Vodou 256/9, Mostkovice, 798 02 
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Vymezení potřebné plochy pro rekonstrukci mostu je řešeno v oddíle 5) Projekt zařízení 
staveniště Vymezená plocha bude dočasně využívána pro realizaci stavby. Jedná se o dočasný 
zábor do 1 roku. Trvalé zábory budou majetkoprávně řešeny s investorem – Správou silnic 
Olomouckého kraje a majiteli dotčených ploch. 
 
Stavebník si zdroj vody a energie zařizuje sám. Zařízení staveniště je řešeno v oddíle 5) 
Projekt zařízení staveniště. 
 
Okolí stavby: 

 
 
 …  místo stavby 
 
 … umístění skládky pro vykopaný materiál 
 
Stavba se nachází v blízkosti nadzemního vedení el. proudu. V rámci stavby budou el. sloupy 
přeloženy a nahrazeny novým podzemní vedením viz. SO 401.  
 
Jiné inženýrské sítě jako jsou vodovod, kanalizace, plyn jsou v bezpečné vzdálenosti od 
stavby a nebude třeba žádných opatření. 
 
Stavba neleží v CHKO. 
 
Stavba není kulturní památkou. 
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3) Časový a finanční plán stavby 
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Předpokládaný časový interval pro celou stavbu je 5 měsíců. 
 
Začátek stavby je naplánován na 15. 04. 2013 a konec na 15. 09. 2013. 
 
Časový plán stavby je zobrazen v příloze C) Časový a finanční plán stavby. V této příloze je 
taktéž plán nasazení strojů. 
 
Podrobný časový plán objektu SO 201 je předmětem oddílu 7) Časový plán hlavního 
stavebního objektu. 
 
 
 
 
Celkové předpokládané náklady stavby činí 9 025 548 Kč. včetně 20% DPH. 
 
Finanční plán stavby je zobrazen v příloze C) Časový a finanční plán stavby. V této příloze je 
taktéž plán nasazení strojů. 
 
Nacenění stavebních objektů a tedy celé stavby bylo provedeno na základě 
technickohospodářských ukazatelů THU pro rok 2012. 
 
Podrobný finanční plán objektu SO 201 je předmětem oddílu 8) Rozpočet hlavního 
stavebního objektu. Tento plán je vytvořen v programu BuildPower. 
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Stavba : 1

Místo : Mostovice

Zhotovitel : OHL ŽS a.s. IČO :

Burešova 22 DIČ :

62300 Brno

Objednatel : Olomoucký kraj IČO :
Jeremenkova 40a DIČ :

77911 Olomouc

Datum zahájení : 15.4.2013 Datum ukončení : 15.9.2013

Číslo a název objektu RN (bez DPH)

SO 101 Přechodné dopravné opatření

SO 102 Oprava komunikace před a za SO 201

SO 201 MOST e.č. 377-022

SO 202 Lávka pro chodce

SO 401 Přeložka el. vedení

SO 801 Příprava území

SO 802 Terénní a sadové úpravy

SO 901 Demolice stávajícího mostu

SO 902 Demolice lávky pro chodce

 Stavba celkem  (bez DPH)

Základ DPH 20 %

DPH 20 %

Základ DPH 14 %

DPH 14 %

Cena celkem

72 000 

Propo čet stavby

78 450 

816 000 

4 380 000 

721 600 

0 Kč

348 200 

720 000 

338 240 

46 800 

7 521 290 

7 521 290 Kč

1 504 258 Kč

0 Kč

9 025 548 Kč

razítko, podpis



33 
 

 
 
 
 
Stavební objekt SO 101 – Přechodné dopravné opatření nemá žádné THU (žádné měrné 
jednotky, cenu za měrnou jednotku), proto byl pro nacenění tohoto objektu vyhotoven 
položkový rozpočet. 
 

 
 
Rozpočet počítá s montáží, nájmem i demontáží 3 směrových ukazatelů na každou ze 4 
křižovatek po celou dobu stavby, montáží, nájmem i demontáží 4 velkoplošných značek do 
obou směrů na začátek a na konec úseku a s montáží, nájmem i demontáží světelného 
signalizačního zařízení po 3 na obě strany mostu. 
 
 
 
 

Nacenění stavebních objekt ů
ČÍSLO 
OBJ.

POPIS OBJEKTU Cena Množství m.j. K č/m.j. JKSO Pozn.

SO 101 Přechodné dopravné opatření 78 450  -  -  -  -
SO 102 Oprava komunikace před a za SO 201 816 000 240 m2

3 400 822.2272
Most v obci Mostkovice 4 380 000 120 m2

36 500 821.1122 100%
Založení mostu 1 095 000 25%
Spodní stavba 876 000 20%
Nosná konstrukce 1 752 000 40%
Dokončovací práce 657 000 15%

SO 202 Lávka pro chodce 721 600 20 m2
36 080 821.4371

SO 401 Přeložka sloupu el. vedení 72 000 40 m´ 1 800 828.1242

SO 801 Příprava území 348 200 300 m2
590 823.2112

SO 802 Terénní a sadové úpravy 720 000 300 m2
2 400 823.2712

SO 901 Demolice stávajícího mostu 338 240 302 m3 1 120 96

SO 902 Demolice lávky pro chodce 46 800 39 m2
1 200 96

Celkem: 7 521 290 bez DPH

Celkem: 9 025 548 s DPH

SO 201

1 Most v obci Mostkovice Rozpočet: 1
SO 101 Přechodné dopravné opat ření

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 91 Dopl ňující práce na komunikaci

1 914991001R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu ks 12,00 44,30 531,60
2 914991002R00 Montáž dočasné značky velkoplošné včetně stojanu ks 4,00 49,50 198,00
3 914991005R00 M.dočas.světelné signal.(semafor)vč.bat.a seřízení sada 6,00 390,50 2 343,00
4 914992001R00 Nájem dopravní značky včetně stojanu ks/den 1 440,00 23,10 33 264,00
5 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní značky včetně stojanu ks/den 4,00 39,20 156,80
6 914992005R00 Nájem dočasné světelné signal. vč. baterie ks/den 480,00 86,00 41 280,00
7 914993001R00 Demontáž dočasné značky včetně stojanu ks 12,00 20,80 249,60
8 914993002R00 Demontáž dočasné velkoplošné značky včetně stojanu ks 4,00 28,70 114,80
9 914993005R00 Dem.dočasné světelné signal.(semaforu) vč. baterie sada 6,00 52,10 312,60

Celkem za 91 Dopl ňující práce na komunikaci 78 450,40

Položkový rozpo čet SO 101

Stavba :
Objekt : SO 101
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1. Základy nového mostu 
 
Stavební postup etapy: 

 
Po demolici stávajícího mostu (SO 901) se provedou výkopy pro základy mostu 

nového. Výkopy se budou provádět kolovým rypadlem Cat, vykopaný matriál se bude 
nákladním automobilem Volvo odvážet na skládku vzdálenou 200m viz oddíl 2) Koordinační 
situace stavby. Stavební jáma bude vytvořena svahováním a v určitých místech bude svah 
zabezpečen štětovnicovými stěnami – viz příloha D1) Schéma etapy I. Do již připraveného 
výkopu se jako podklad pro budoucí stavbu použije lomový kámen fr. 8/16mm v tloušťce 
500mm. Kámen se bude ukládat opět kolovým rypadlem Cat. Po uložení a zhutnění se kámen 
se zalije betonem C12/15 prostředí X0 tloušťky 150 mm.  

 
Na takto připravený podklad se instaluje armatura dle armovacích výkresů, připraví se 

bednění. Základový pas bude průřezu 2*0,8 m délky 9 m. Provede se kontrola rozměrů 
bednění a uložení výztuže. Pomocí autodomíchávače a pumpy betonové směsi se vybetonují 
oba základové pasy betonem C30/37 XF3 konzistence S2. Odbednění se provede po schválení 
technického dozoru investora, nebo po dosažení požadované pevnosti dle projektu. 

 
 

Bilance zdrojů: 
Materiál:  lomový kámen 

beton C12/15 X0 
beton C30/37 XF3 
výztuž B 500B 
systémové bednění 

 
Stroje:   kolové rypadlo Cat M322D 

nákladní automobil Volvo FM 13 8x6 
Autodomíchávač MAN 
Autojeřáb AD 20.2 Tatra 
pumpa betonové směsi KCP 28ZX-120 
 

Pracovníci:  stavbyvedoucí 
   8x stavební dělník 
 
Časová náročnost: 2 týdny 
 
 
Schéma postupu etapy: 
Viz příloha D1 
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2. Hrubá spodní stavba – HSS 
 
Stavební postup etapy: 

 
V této etapě se na již hotových základových pasech vytvoří vrubový kloub pro 

připojení rámu a zhotoví se opěry i křídla.  
Opěry budou tloušťky 0,7m, délky 9m a výšky 4,5m.  
Křídla budou tloušťky 0,6m, délka proměnná 2-6m, výška 4,5m.  
 
K vytvoření vrubového kloubu poslouží výztuž Φ 20mm, která je již zakotvená v ose 

základového pasu. Výztuž se natře antikorozním nátěrem. Spára mezi základem a budoucí 
opěrou se opatří 3x vrstvou lepenky od výztuže až po kraje a kraje se vytěsní pružným 
tmelem. Vyhotoví se část bednění pro opěry i křídla. Do bednění se postupně naváže všechna 
výztuž dle armovacích výkresů z oceli 10 505.0 (R). Po instalaci výztuže se bednění 
zkompletuje. Jakmile dojde ke kontrole rozměrů bednění a polohy výztuže, dojde 
autodomíchávačem a čerpadlem betonové směsi k betonáži opěr i křídel současně a to 
betonem C 30/37 XF2. K odbednění dojde po 3 dnech.  

 
Po odbednění se konstrukce opatří penetračním nátěrem. Poté se provede zpětný zásyp 

opěr i křídel do ¾ jejich výšky materiálem vykopaným při základových pracech obohaceným 
o ztužující vápennou emulzi. Zásyp se provede po vrstvách max. 30 cm a každá vrstva se 
bude dostatečně hutnit. Na zásypu se zhotoví odvodnění rubu opěry pomocí drenážních 
trubek, které se vyústí přes opěru do koryta řeky. Po vyhotovení odvodnění se zasype 
zbývající prostor za opěrami taktéž vykopaným materiálem obohaceným o ztužující vápennou 
emulzi. 
 
 
Bilance zdrojů: 
 
Materiál:  beton C30/37 XF2 

výztuž B 500B 
asfaltová lepenka 
pružný tmel 
antikorozní nátěr 
systémové bednění 
 

 
Stroje:   Autodomíchávač MAN 

Autojeřáb AD 20.2 Tatra 
pumpa betonové směsi KCP 28ZX-120 
 

 
Pracovníci:  stavbyvedoucí 
   8x stavební dělník 

3x řidič s oprávněním 
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Časová náročnost:   čtyři týdny 
 
 
Schéma postupu etapy: 
Viz příloha D2 
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3. Nosná konstrukce 
 
Zkrácený stavební postup: 
 

V této etapě se postaví nosná skruž pro bednění, vytvoří se bednění mostovky a dojde 
k její betonáži. 

Nosná skruž bude postavena na již hotových základových pasech. Délka skruže bude 
12,5m a šířka 9m. Na skruži se vytvoří bednění pro obloukovou příčel mostu pomocí 
ocelových I nosníků a podpůrné ocelové konstrukce. Do bednění se naváže výztuž dle 
armovacích výkresů. Po kontrole polohy a profilů výztuže a rozměru bednění dojde 
k betonáži mostovky betonem C30/37 XF4 konzistence S3. Následuje týden technologická 
pauza. 

Během tvrdnutí mostovky se provede konečný zásyp okolí opěr a křídel materiálem 
vykopaným při zemních pracech obohaceným o ztužující emulzy. V oblasti za opěrou bude 
kladen zvlášť důraz na hutnění vrstev. Na takto zhutněné vrstvě se připraví podklad pro 
přechodové desky. Podkladem desek je podkladní beton C12//15 XF1 konzistence S3. Na 
podkladní beton se postaví bednění a instaluje se výztuž. Po kontrole polohy bednění a 
výztuže se provede betonáž betonem C30/37 XF4 konzistence S3 pomocí autodomíchávače. 
Po dostatečném vytvrdnutí betonu dojde k odbednění nosné části konstrukce (předpokládá se 
po 7mi dnech) a dojde k demontáží a odvozu skruže. 
 

Dále se v této etapě vytvoří podklad pro bednění přechodové desky, dojde k vyztužení 
desek a vybetonování betonem C30/37 XF4 konzistence S3. K odbednění dojde po 2 dnech. 
 
 
Bilance zdrojů: 
Materiál:  beton C30/37 XF2 

výztuž B 500B 
systémové bednění 
ocelová skruž 
 

Stroje:   Autodomíchávač MAN 
Autojeřáb AD 20.2 Tatra 
pumpa betonové směsi KCP 28ZX-120 
nákladní automobil tatra 815 
 

Pracovníci:  stavbyvedoucí 
   8x stavební dělník 

3x řidič s oprávněním 
 
 
Časová náročnost: 6 týdnů 
 
 
Schéma postupu etapy: 
Viz příloha D3 
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4. Dokončovací práce  
 
Zkrácený stavební postup: 
 

V této etapě dojde k izolaci mostovky, vytvoření říms, instalaci zábradlí a pokládce 
vrstev vozovky. 

 
Do již hotové mostovky se navrtají otvory pro kotvy římsy. Ocelové kotvy se zapustí min 

200mm do nosné konstrukce metodou chemické kotvy.  
Následuje izolace mostovky. Celá mostovka se napřed obrokuje a vyčistí od nečistot a zbytků. 
Poté se provede pečetící vrstva. Pečetící vrstva se vytvoří rozetřením epoxidové pryskyřice po 
celé ploše mostovky a následným posypem křemičitým pískem. Po vytvrdnutí se takto 
upravený povrch opět zalije tenkou vrstvou pryskyřice. Následuje izolace mostovky 
asfaltovými pásy. 
 

Na takto upravený povrch se osadí bednění říms a instaluje se armatura dle 
armovacích výkresů. Výztuž říms je třeba provázat s již vytvořenou kotvou na mostovce. 
Řimsy budou 0,75m široké a dlouhé 24,5m. Po kontrole bednění a výztuže se provede betonáž 
betonem C30/37 XF4 konzistence S3. Do 5ti hodin od betonáže je třeba vytvořit řezem 
diamantovým kotoučem dilatační spáry po 6m. Spáry se poté vytěsní pružným tmelem. 
K odbednění řims dojde po 2 dnech. Poté se viditelné části římsy natřou ochranným nátěrem 

 
Do hotové římsy se poté navrtají otvory pro ukotvení zábradlí a dojde k osazení 

zábradelního svodidla se svislou výplní pomocí šroubových přípojů. 
Po zhotovení říms se jako ochrana asfaltových pásů použije litý asfalt. Ten se bude rozlévat 
ručně kolečky z cisterny v tloušťce 50mm. Na zatuhlý litý asfalt se pomocí finišeru CAD 
položí vrstvy vozovky. 
 

Dále dojde vytvoření skluzu z betonových tvarovek pro odtok vody, opevnění dna a 
břehů vodoteče z kamenné dlažby tl. 200 mm do betonu C12/15. Na závěr se provede zpětné 
ohumusování a zatravnění. 
 
 
Bilance zdrojů: 
Materiál:  beton C30/37 XF2 

výztuž B 500B 
systémové bednění 
epoxidová pryskyřice 
křemičitý písek 
asfaltové pásy 
litý asfalt 
ACO 11+ 
ACL 16+ 
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Stroje:   Autodomíchávač MAN 
Autojeřáb AD 20.2 Tatra 
pumpa betonové směsi KCP 28ZX-120 
nákladní automobil tatra 815 
přepravník litého asfaltu VOLVO 
finišer Caterpillar AP600D 
Volvo FM 13 8x6 
válec Caterpillar CD54 
kolové rypadlo Caterpillar M322D 
 
 

Pracovníci:  stavbyvedoucí 
   6x stavební dělník 

3x řidič s oprávněním 
 
 

Časová náročnost: pět týdnů 
 
 
Schéma postupu etapy: 
Viz příloha D4 
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1. Úvod 
Staveniště se nachází v centru obce Mostkovice, Olomoucký kraj, Okres Prostějov. 

Součástí tohoto dokumentu je výkres zařízení staveniště, který je předmětem přílohy: E) 
Výkres zařízení staveniště. Jeho zbudování je součástí objektu SO 801 – Příprava území. 
Tento dokument slouží jako nedílná součást výkresu a upřesňuje, zdůvodňuje druh, počet a 
umístění jednotlivých částí zařízení staveniště.  

 
 

2. Staveniště 
Staveniště se nachází v obci Mostkovice. Staveniště bude v první řadě částečně 

oploceno přenosným plotem o výšce 2 m v celkové délce 100m. V místě, kde oplocení 
nebude, budou cedule se zákazem vstupu na stavbu nepovolaným osobám. Na staveniště bude 
jeden dvousměrný vjezdy šířky 6m a jeden šířky 3m situované dle výkresu. Vjezd bude 
součástí oplocení a bude uzavíratelný a uzamykatelný. Vymezená plocha bude dočasně 
využívána pro realizaci stavby. Jedná se o dočasný zábor do 1 roku. Trvalé zábory budou 
majetkoprávně řešeny s investorem – Správou silnic Olomouckého kraje a majiteli dotčených 
ploch. Tato plocha bude velikosti cca. 1550m2. 

 
 

3. Komunikace 
Součástí zařízení staveniště bude stávající komunikace II/377 s asfaltovým povrchem. 

Nově zbudovaná bude komunikace pro přístup ke spodní stavbě. Šířka komunikace bude 9m a 
bude tvořena odkopávkou původní zeminy. Tato komunikace bude zbudována zároveň se 
zemními pracemi (SO 801) a bude ústit na komunikaci stávající (Sinice II/377).  
 
 

4. Sociální zařízení 
Návrh sociálního zařízení vychází ze směrnice č.46/1978 „O hygienických 

požadavcích na pracovní prostředí“. Sociální zařízení bude dimenzováno pouze na 8 stálých 
pracovníků. Situováno bude za vjezdem na staveniště po levé straně komunikace ve směru 
staničení. Řešeno bude pomocí mobilní umývárny VošBoule na 227 litrů firmy ToiToi se 
zásobníkem i pro vodu odpadní a pomocí dvou mobilních WC, taktéž od firmy ToiToi. 

Zázemí pro stavbyvedoucího (mistra) a šatna pro dělníky budou zhotoveny pomocí 
obytných kontejnerů typu B10-20, které jsou majetkem firmy. Jako sklad pro drobné nářadí, 
pracovní pomůcky a nástroje bude sloužit kontejner skladový ISO 1C 20. Kontejnery budou 
napojeny na síť NN. 
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Výpočet počtu pracovníků: 
Pracovníci stavby: 1x stavbyvedoucí 
   2x ocelář 

2x tesař 
2x stavební dělník 
1x řidič s oprávněním 

 
Výpočet potřebného počtu buněk:  
1x stavbyvedoucí min. 15m2 … návrh 1x obytný kontejner 2,4*6,1=14,6 m2 

6x stavební dělník min. 5m2 … návrh 2x obytný kontejner 2,4*6,1=29,2 m2 
 
Potřebné množství obytných kontejnerů: 3x + 1x kontejner skladový  
 
 
Výpočet potřeby vody: 
 

Voda pro Měrná jednotka Střední norma l/prac. Potřeba vody (l) 
hygienické účely 8 zaměstnanců 40 320 

 
Voda bude zajištěna mobilní umývárnou se zásobníkem na 227 litrů, který by měl bez 
problémů vyhovět potřebám stavby. 
 
 
 

 
 
 
 

       Mobilní umývárna VošBoule        obytný kontejner B10-20 
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5. Skladovací plochy 
Skladovací plochy jsou na výkrese označeny značkami SM1, SM2. SM1 je skladovací 

plocha určená pro výztuže a části bednící skruže, její plocha je 36m2, zpevněná štěrkodrtí fr. 
16/32 mm. SM2 je skladovací plocha určená pro menší díly jako bednění a její plocha je 
18m2, zpevněná štěrkodrtí fr. 16/32 mm. Velikosti skladovacích ploch vystačí vždy na celou 
etapu stavby uvedenou v oddíle D) Studie realizace hlavních technologických etap.  

Na staveništi budou čtyři kontejnery pro skládku odpadu označené O1-O4 o 
rozměrech 2x1x1,5 m (d x š x v) objemu 3 m3 sloužící pro odpad dřevěný, kovový, plastový a 
komunální. Kontejnery budou zajištěny od firmy A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. O jejich likvidaci 
se bude starat taktéž firma ASA. Tato firma má pobočku přímo v obci Prostějov. 

Přehled a likvidace odpadů vzniklých na staveništi je uveden v oddíle 1) Technická 
zpráva. 

 
 

6. Výrobní plochy 
Výrobní plochy se na staveništi nevyskytují. Bednění, výztuž i skruž se budou vázat a 

budovat přímo v místě budoucí stavby. Materiály jako beton C12/15 XO a C30/35 XF2 bude 
vždy dovezen pomocí autodomíchávače a do bednění transportován pumpou betonové směsi. 
Materiály potřebné pro izolaci mostovky budou dovezeny v den zbudování a nebude třeba 
jejich delší uložení.  

Na staveništní komunikaci se pouze vyskytuje prostor pro stání zmíněných 
transportních vozů. Stát budou na původní asfaltové komunikaci. 

 

 
7. Přípojky inženýrských sítí 

V rámci zařízení staveniště bude zhotovena přípojka NN a to svedením vedení 
z jednoho sloupu NN (0,3 KV) upevněného na rohovém objektu do rozvodné skříně NN 
umístěné na staveništi. Ze skříně budou napájené stavební buňky a bude zde možný odběr 
elektřiny pro celé staveniště. Jiné inženýrské sítě nebudou pro potřeby stavby zhotoveny. 
 
Výpočet spotřeby elektrické energie: 
 
Elektromotory:    Vibrátor    1,50 kW 

Okružní pila    3,80 kW 
Celkem P1    5,30 kW 
 

Osvětlení vnitřní:   Obytné a skladovací plochy:  0,45 kW (45m2*10W) 
    Celkem P2    0,45 kW 
 
Osvětlení venkovní:  Na stavbě se nevyskytuje  0,00 kW 

Celkem P3    0,00 kW 
 
 



45 
 

Celkový příkon elektrické energie: 
 

� � 1,1 ∗ ��0,5P1 � 0,8P2 � P3�� � �0,7�1�� 

� � 1,1 ∗ ��0,5 ∗ 5,30 � 0,8 ∗ 0,45 � 0�� � �0,7 ∗ 5,3�� 
 

� � 5,26	kW 
Přípojka el. proudu bude navržena na výkon 6,0 kW a jištěna 3x16A 
 
 
S …elektrický příkon 
P1…instalovaný výkon elektromotorů na staveništi (kW) 
P2…instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor (kW) 
P3…instalovaný výkon osvětlení vnějších prostor (kW) 

 

 
8. Pohyb po staveništi 

Pro horizontální a vertikální přepravu těžkého materiálu bude sloužit autojeřáb Tatra AD 
20.2. Ta zde bude vždy před začátkem a koncem etap dle harmonogramu nasazení strojů. 
Pohyb těžké techniky bude probíhat po místní komunikaci, která je součástí zařízení 
staveniště. Pohyb osob je možný jak po panelové cestě, tak po plochách zpevněných 
recyklátem fr. 4/8. 
 
 
9. Závěr 

Zařízení staveniště a účel jednotlivých ploch se může v průběhu stavby částečně pozměnit 
dle konkrétních požadavků stavby. Na závěr stavby bude zařízení staveniště demontováno a 
odvezeno opět v rámci stavebního objektu SO 801. 
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6) Návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů 
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Seznam strojů a mechanizmů a plán jejich nasazení je předmětem přílohy C) Časový a 
finanční plán stavby. 
 
 
Popis a využití jednotlivých strojů viz níže. 
 
 
 
Ostatní mechanizmy užité při výstavbě neuvedené v seznamu: 
 
kotoučová pila s diamantovým kotoučem 
kotoučová pila na dřevo 
motorová řetězová pila 
brokovačka 
svářečka 
rozbrušovačka (flexa) 
vibrátory 
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Smykem řízený nakladač Caterpillar 272D 
 
Foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry stroje:   Výkon motoru     76  kW 

Jmenovitá nosnost    1474  kg 
Statický klopný moment   2948  kg 
Objem lopaty     0,4  m3 
Provozní hmotnost [kg]   3812  kg 

 
Využití na stavbě: Při přípravě území a zemních pracech, při zásypu opěr a 

náspech silničního tělesa, parametry stroje odpovídají 
potřebám stavby. 

 
Využití v etapě:   všechny etapy 
 
Plánovaná doba využití:  4 týdny, dle plánu nasazení přílohy C 
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Kolové rypadlo Caterpillar M322D 
 
Foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry stroje: Výkon motoru    123   kW 

Max. hloub. dosah / max. dosah 6,68 / 10,32  m 
Objem lopaty    0,44 - 1,57  m3 
Provozní hmotnost   20,5 - 22,5  t 

 
 
Využití na stavbě: Při zemních i bouracích pracích, při výkopech 

základových spár, při úpravě území, při zásypu opěr a 
křídel, při zhotovení náspu silničního tělesa. 

 
 
Využití v etapě:   etapa I, III, IV 
 
 
Příslušenství:    hydraulické kleště MP 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plánovaná doba využití:  4 týdny, dle plánu nasazení přílohy C  
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Autojeřáb AD 20.2 TATRA  
 
Foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry stroje:   Rozměry mm     viz schéma dosahů 
     Celková hmotnost kg    24 560 

Nosnost kg     20 000 
Délka základního výložníku   zasunutý: 8 900 mm 

  
vysunutý: 20 900 

mm 
 
 
Využití na stavbě: Tento tip autojeřábu vyhoví všem potřebám na stavbě. 

Ověřena přeprava materiálu (převážně bednění a 
výztuže) na nejvzdálenější místo 16,8 m při váze 2,0 
tuny. Také ověřena přeprava nejtěžšího břemene (buňky 
zařízení staveniště) při váze 2,3 tuny na vzdálenost 13,7 
m. 

 
 
Využití v etapě:   všechny etapy 
 
 
Ověření zvedacího mechanismu: viz obsah přílohy G1 

  
 
Plánovaná doba využití:  6 týdnů, dle plánu nasazení přílohy C 
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 Nákladní automobil TATRA 815 S3 6x6 
 
Foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry stroje:   Rozměry (d x š x v)    7,4 x 2,5 x 
3,8 m 
     Pohotovostní hmotnost    15 t 
     Objem korby      11 m3 
     Max. hmotnost     32 t 
     Max rychlost      90 
km/h 
 
 
Využití na stavbě: Všestranné využití na stavbě – odvoz i dovoz zeminy, 

dovoz výztuže, dovoz bednících prvků i části skruže, 
dovoz i odvoz zařízení staveniště, atd. 

 
 
Využití v etapě:   všechny etapy 
 
 
Plánovaná doba využití:  Po celou dobu stavby, dle plánu nasazení přílohy C 
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Čerpadlo betonové směsy - KCP 33RX-170 
 
Foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry stroje:  Svislý dosah výložníku   33 m 

Vodorovný dosah výložníku   29,5 m 
Dosah výložníku od kabiny   27,1 m 

 
 
Využití na stavbě:  Užití při betonáži celé konstrukce. Vybraný stroj vyhoví 

pro potřebné vzdálenosti na přepravu betonové směsi. 
Nejvzdálenější místo určené k betonáži je 29m od 
stanoviště stroje. 

 
Využití v etapě:   všechny etapy 
 
 
Dosahy čerpadla: 
(modrá šipka znázorňuje 
nejvzdálenější část určenou 
k betonáži) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plánovaná doba využití:  šest týdnů, dle plánu nasazení přílohy C 
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Autodomíchávač MAN - nástavba STETER  9m3 
 
Foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry stroje:   Rozměry (d x š x v)    9,0 x 2,5 x 
3,9 m 

Objem       9m3 
     Provozní hmotnost     14,4 t 

Max. povolená hmotnost    32,0 t 
 
 
Využití na stavbě:  Užití při betonáži celé konstrukce, do bednění se beton 

dostane pomocí čerpadla betonové směsi, k plynulé 
betonáži postačí 4 stroje. 

 
 
Využití v etapě:   všechny etapy 
 
 
Plánovaná doba využití: týden, dle plánu nasazení přílohy C 
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Volvo FM 13 8x6 
 
Foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry stroje:   Rozměry (d x š x v)    9,0 x 2,5 x 
3,9 m 
     Provozní hmotnost     15,3t 

Max. povolená hmotnost    32,0 t 
 
 
Využití na stavbě:   Dovoz materiálu při pokládce konstrukčních vrstev 
vozovky. 
     Objem korby vystačí vždy na pokládku jedné 
konstrukční  
     vrstvy finišerem. 
 
Využití v etapě:   IV. etapa 
 
 
Plánovaná doba využití:  dva týdny, dle plánu nasazení přílohy C 
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Přepravník litého asfaltu VOLVO 
 
Foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Parametry stroje:   Rozměry (d x š x v)     9,0 x 2,5 x 
3,9 m 

Objem nádoby     2,9m3 
 
 
Využití na stavbě:   Dovoz litého asfaltu při pokládce ochranné vrstvy 
izolace  
     mostovky.  
 
 
Využití v etapě:   IV etapa 
 
 
Plánovaná doba využití:  jeden týden, dle plánu nasazení přílohy C 
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Válec Caterpillar CD54 
 
Foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry stroje:   Výkon motoru     74,5  kW 

Amplituda         0,62/0,34  mm 
Frekvence     53/42  Hz 
Provozní hmotnost [t]    10,9  t 
Pracovní šířka [mm]    1700  mm 
Max. pracovní šířka    3000  mm 

 
 
Využití na stavbě: Užití při zemních pracech (hutnění silničního náspu) a 

při hutnění pokládky konstrukčních vrstev vozovky.  
 
 
Využití v etapě:   IV. etapa 
 
 
Plánovaná doba využití:  jeden týden, dle plánu nasazení přílohy C 
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Finišer Caterpillar AP600D 
 
Foto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry stroje:    Výkon motoru     121  kW 

Šířka stroje     2,55  m 
Max. pracovní šířka    7,8  m 
Provozní hmotnost [t]    17,8  t 

 
 
Využití na stavbě:   Užití při pokládce konstrukčních vrstev vozovky. 
Vybraný  
     stroj je schopen položit všechny tyto vrstvy.  
 
 
Využití v etapě:   IV. etapa 
 
 
Plánovaná doba využití:  jeden týden, dle plánu nasazení přílohy C 
 
 
 
 
  



58 
 

Vibrační deska BPR 25/50 
 
Foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Parametry stroje:    Hmotnost      120 
 kg 

Rozměr spodní desky    650 x 500 
 mm 

     Frekvence      85 
 Hz 
     Stoupavost      30 
 % 
   
 
Využití na stavbě: Při hutnění zásypu za opěrami a kolem mostních křídel. 

Dále při hutnění míst nepřístupných pro válec Cat. 
Hutnění zeminy v blízkosti stávajících staveb.  

 
 
Využití v etapě:   všechny etapy 
 
 
Plánovaná doba využití:  jeden týden, dle plánu nasazení přílohy C 
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Délka výstavby hlavního stavebního objektu je plánovaná na 77 dní. 
 
Podrobný řádkový harmonogram prací je předmětem přílohy F) Časový plán hlavního 
stavebního objektu.  
 
Řádkový harmonogram SO 201 je vyhotoven v programu Microsoft Project. 
 
Časy jednotlivých činností uvedených v časovém plánu odpovídají časům vypočteným 
v technologickém normálu na základě normohodin potřebných na jednu měrnou jednotku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

Technologický normál: 

 
 

Č. 
pol.

Položka Celkem m.j.
Nh. 
m.j.

Počet
Nh

Délka 
směny

Počet 
prac.

Počet 
směn

Počet 
dní

SO 201 77

3 Výkop pro základ 1 270,0 m3
0,2 54 12 4 1 1

4 Výkop pro základ 2 270,0 m3
0,2 54 12 4 1 1

5

Sanační podklad z lomového 
kamene 1

49,0 m2

0,4 20 12 2 1 1

6

Sanační podklad z lomového 
kamene 2

49,0 m2

0,4 20 12 2 1 1

7 Základy opěra 1

8 Bednění základů 1 24,0 m2
0,8 19 12 3 1 1

9 Armování 1,0 t 40 38 12 2 1 2

10 Betonáž základů 1 C30/37 XF2 27,0 m3
0,96 26 12 4 1 1

11 Odbednění + tp 24,0 m2
0,8 19 12 6 1 2

12 Izolační nátěr 72,0 m2
0,4 29 8 4 1 1

13 Základy opěra 2

14 Bednění základů 2 24,0 m2
0,8 19 12 3 1 1

15 Armování 1,0 t 40 38 12 2 1 2

16 Betonáž základů 2 C30/37 XF2 27,0 m3
0,96 26 12 4 1 1

17 Odbednění + tp 24,0 m2
0,8 19 12 6 1 2

18 Izolační nátěr 72,0 m2
0,18 13 12 3 1 0

19 Opěra a křídla 1

20 Bednění 154,0 m2
1 154 12 4 1 3

21 Armování 6,7 t 25 168 12 3 1 5

22 Betonáž C30/37 XF2 47,0 m3
0,96 45 12 4 1 1

23 Odbednění + tp 154,0 m2
0,8 123 12 6 1 2

24 Izolační nátěr 154,0 m2
0,16 25 8 4 1 1

25 Opěra a křídla 2

26 Bednění 154,0 m2
0,8 123 12 4 1 3

27 Armování 6,7 t 25 168 12 3 1 5

28 Betonáž C30/37 XF2 47,0 m3
0,96 45 12 4 1 1

29 Odbednění + tp 154,0 m2
0,8 123 12 6 1 2

30 Izolační nátěr 154,0 m2
0,16 25 8 2 1 2

31 Zpětný zásyp opěr a křídel 188,0 m3
0,1 19 8 2 1 15
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Č. 
pol.

Položka Celkem m.j.
Nh. 
m.j.

Počet
Nh

Délka 
směny

Počet 
prac.

Počet 
směn

Počet 
dní

32 Stavba skruže
33 Mostovka

34 Bednění NK 144 m2
1,5 216 12 3 1 6

35 Armování NK 4,5 t 40 180 12 3 1 5

36 Betonáž NK 76,5 m3
0,96 73 12 4 1 2

37 Technologická pauza 8

38 Odbednění NK 144 m2
0,8 115 12 6 1 2

39 Demontáž skruže
40 Přechodová deska 1

41 Bednění a armování desky 4 m2
0,8 3 12 4 1 0

42 Betonáž desky 5 m3
0,96 5 12 4 1 0

43 Odbednění desky 4 m2
0,8 3 12 4 1 0

44 Přechodová deska 2

45 Bednění a armování desky 4 m2
0,8 3 12 6 1 0

46 Betonáž desky 5 m3
0,96 5 12 4 1 0

47 Odbednění desky 4 m2
0,8 3 12 6 1 0

48 Římsy

49 Bednění 4 m2
1,5 6 12 2 1 0

50 Armování 1,2 t 40 48 12 2 1 2

51 Betonáž 10 m3
0,96 10 12 4 1 0

52 Odbednění 4 m2
0,8 3 12 6 1 2

53 Izolace mostovky a přech. Desek 133 m2
0,8 106 12 6 1 1

54 Brokování a čištění 133 m2
0,8 106 12 6 1 1

55 Pečetící vrstva 133 m2
0,8 106 12 6 1 1

56 Asfaltové pásy 133 m2
0,8 106 12 6 1 1

57 Litý asfalt 94 m2
0,16 15 8 4 1 0

58 Osazení svodidla a zábradlí 48 m´ 0,9 43 8 4 1 1

59 Pokládka vrstev vozovky

60 Předobalená drť fr. 4/8 94 m2
0,12 11 8 4 1 0

61 ACO 94 m2
0,12 11 8 4 1 0

62 Zátěžová zkouška 1

63 Teréní a sadové úpravy 6
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8) Rozpočet hlavního stavebního objektu 
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1. Výkaz výměr hlavního stavebního objektu: 

 

Č. 

pol.
Etapa Část etapy Položka Výpočet Celkem M.j.

1 HSV Zemní práce Výkop pro základ  =2*30*9 540,00 m3

2 HSV Zemní práce
Sanační podklad z lomového 
kamene

 =2*49 98,00 m2

3 HSV Základy
Podkladní beton C12/15 X0 
150mm

 =2*48 144,00 m2

4 HSV Základy Bednění základů  =0,8*(30,1+29,6) 48,00 m2

5 HSV Základy Výztuž základů  =viz. výkres výztuže 1,89 t

6 HSV Základy Výztuž vrubového kloubu  =viz. výkres výztuže 0,85 t

7 HSV Základy Beton základů C30/37 XF2  =0,8*(33,7+32,9) 53,00 m3

8 HSV
Svislé 
konstrukce

Nátěr betonářské výztuže vrub. 
Kloubu

 
=π*(0,032*0,5*90+0,025*
0,15*38)

5,00 m2

9 HSV
Svislé 
konstrukce

Lepenka na vrubový kloub  =3*4*0,25*9 27,00 m2

10 HSV
Svislé 
konstrukce

Těsnění vrubového kloubu 
pružným tmelem 20x20mm

 =4*9 36,00 m´

11 HSV
Svislé 
konstrukce

Bednění opěr rámu  =4*3,5*9 126,00 m2

12 HSV
Svislé 
konstrukce

Výztuž opěr rámu  =viz. výkres výztuže 9,95 t

13 HSV
Svislé 
konstrukce

Beton opěr rámu C30/37 XF2  =2*0,7*3,5*9,0 44,00 m3

14 HSV
Vodorovné 
konstrukce

Bednění příčle rámu  =9*11,4+2*8,1+2*9*1,4 144,00 m2

15 HSV
Vodorovné 
konstrukce

Výztuž příčle rámu  =viz. výkres výztuže 4,53 t

16 HSV
Vodorovné 
konstrukce

Beton příčle rámu C30/37 XF2  =9,0*8,1 76,50 m3
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Č. 

pol.
Etapa Část etapy Položka Výpočet Celkem M.j.

17 HSV
Svislé 
konstrukce

Bednění křídel mostu  =2*4*21 +  4*4,8*0,7 181,00 m2

18 HSV
Svislé 
konstrukce

Výztuž křídel mostu  =viz. výkres výztuže 3,50 t

19 HSV
Svislé 
konstrukce

Beton křídel mostu C30/37 XF2  =4*0,6*21 50,00 m3

20 HSV
Svislé 
konstrukce

Izolační nátěr základů 1xNP + 
2xNA

 =2*0,8*30,0+33,7+32,9 144,00 m2

21 PSV
Svislé 
konstrukce

Izolační nátěr opěr a křídel + 
1xNP

 =126 + 181 307,00 m2

22 PSV
Svislé 
konstrukce

Pásová izolace s pečetící vrstvou - 
rub ŽB rámu - opěry, křídla

 =126 + 181 307,00 m2

23 PSV
Svislé 
konstrukce

Ochraná geotextilie 500g/m2  =2*9*3+4*20,9 137,60 m2

24 HSV
Dokončovací 
práce

Zpětný zásyp základů a opěr 
mostu po drenáž hutněný na 
Id=0,85 z vhodného mat. do 
násypů - materiál ze zemníku

 =2*12,4*7,6 188,00 m3

25 HSV
Dokončovací 
práce

Odvodnění rubu opěry a křídel: 
drenážní trubka PVC φ150mm; 
zásyp drceným kamenivem, fr. 
32/64; separační 

geotextilie250g/m2, š. 1000mm

 =2*7,6 15,00 m´

26 HSV
Dokončovací 
práce

Vyústění trubky přes křídla 
φ150mm

 =2*0,8 1,60 m´

27 HSV
Dokončovací 
práce

Zásyp opěr a křídel nad drenáží  =2*7,3*7,6 111,00 m3

28 HSV
Vodorovné 
konstrukce

Podkladní beton přech. Deska 
C12/15 X0 150mm

 =2*7,6*3 45,60 m2

29 PSV
Vodorovné 
konstrukce

Pružná vložka na separaci 
přechodové desky (polystyrén tl. 
10mm)

 =2*13,4*0,3 8,00 m2
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Č. 

pol.
Etapa Část etapy Položka Výpočet Celkem M.j.

30 PSV
Vodorovné 
konstrukce

Pružná vložka na separaci 
přechodové desky (polystyrén tl. 
20mm)

 =2*7,6*0,3 4,60 m2

31 HSV
Vodorovné 
konstrukce

Výztuž přechodových desek  =viz. výkres výztuže 1,01 t

32 HSV
Vodorovné 
konstrukce

Výztuž vrubového kloubu desek  =viz. výkres výztuže 0,07 t

33 HSV
Svislé 
konstrukce

Bednění přechodových desek 
mostu

 =2*0,25*7,6 4,00 m2

34 HSV
Svislé 
konstrukce

Beton přechodových desek 
C30/37 XF2

 =2*0,25*3,0*6,5 10,00 m3

35 HSV
Svislé 
konstrukce

Pásová izolace s pečetící vrstvou - 
mostovka + přechodové desky

 =94 + 2*19,5 133,00 m2

37 HSV
Vodorovné 
konstrukce

Kotvení říms  =2*25 50,00 kus

38 HSV
Vodorovné 
konstrukce

Měděná okapnice, plech tl. 1mm, 
φ. 150mm

 =2*24,9 50,00 m´

39 PSV
Dokončovací 
práce

Bednění říms
 
=2*(0,15+0,3+0,24)*24,9
+4*0,3*0,75

35,00 m2

40 PSV
Dokončovací 
práce

Výztuž říms  = viz výkres výztuže 1,20 t

41 PSV
Dokončovací 
práce

Beton říms C30/37 XF4  =2*0,2*24,9 10,00 m3

42 PSV
Dokončovací 
práce

Vytvoření a těsnění prac. spáry v 
římse silikonovým tmelem 
5x10mm (předtěsnení 
sprovazcem φ 6mm)

 =6*0,75 5,00 m´

43 PSV
Dokončovací 
práce

Ochranný nátěr viditelných ploch 
římsy epoxidovým nátěrem s 
posypem křemičitým pískem

 =2*24,9*(0,75+0,15) 44,80 m2
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Č. 

pol.
Etapa Část etapy Položka Výpočet Celkem M.j.

44 PSV
Dokončovací 
práce

Silniční zábradelní svodidlo se 
svislou výplní (dodané s 
povrchovou úpravou)

 =2*24,0 48,00 m´

45 PSV
Dokončovací 
práce

Odrazka na svodidla á 10m  =2*3 6,00 ks

46 PSV
Dokončovací 
práce

ABS - asfaltový beton 
střednězrnný Aco -11+, tl. 50mm

 =14,5*6,5 94 m2

47 PSV
Dokončovací 
práce

předobalená drť fr. 4/8,2 - 4kg/m2  =14,5*6,5 94 m2

48 PSV
Dokončovací 
práce

LAS - litý asfalt MA11 II, tl.40mm  =14,5*6,5 94 m2

49 PSV
Dokončovací 
práce

Úprava spáry mezi římsou a 
obrusnou vrstvou - pružná zálivka 
30/20mm

 =2*24,9 50,00 m´

50 PSV
Dokončovací 
práce

Tabulka s názvem vodního toku a 
evidenčního čísla mostu

 =2 2,00 ks
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2. Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu: 

 
  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Rozpočet MOST e.č. 377-022 JKSO 821.11
Objekt Název objektu SKP 

SO 201 MOST e.č. 377-022 Měrná jednotka m2

Stavba Název stavby Počet jednotek 120
1 Most v obci Mostkovice Náklady na m.j. 33 585
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 3 606 084 Ztížené výrobní podmínky 55 040

Z PSV celkem 63 220 Zařízení staveniště 215 000

R M práce celkem 35 880 Geodetické vytyčení 15 000

N M dodávky celkem 0 Dokumentace skutečného provedení 25 000

ZRN celkem 3 705 184 Hlavní prohlídka 10 000

Mostní list 5 000

HZS 0

ZRN+HZS 3 705 184 Ostatní náklady neuvedené 0

4 030 223 Ostatní náklady celkem 325 040
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Ing. Josef Suran
Ing. Josef Suran
Olomoucký kraj

OHL ŽS a.s.

ZRN+ost.náklady+HZS

4 030 223 Kč
806 045 Kč

0 Kč
0 Kč

4 836 268 Kč
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Nacenění zařízení staveniště: 
 
Dovoz vybavení: 20 000,-  
Složení vybavení: 20 000,-  
Naložení vybavení:  20 000,- 
Odvoz vybavení:  20 000,- 
Zřízení přípojky NN:  70 000,- 
Spotřeba elektřiny:  15 000,- 
Odpisy vybavení:  50 000,- 
Zařízení staveniště:   215 000,-   (2,2% z ceny stavby) 
 
 
 
 
 

1 Most v obci Mostkovice Rozpočet : 1
SO 201 MOST e.č. 377-022

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 77 490 0 0 0 0
21 Úprava podloží a základ.spáry 38 906 0 0 0 0
23 Štětové stěny 232 968 0 0 0 0
27 Základy 212 339 0 0 0 0
3.1 Svislé konstrukce - Opěry 620 444 0 0 0 0
3.2 Svislé konstrukce - Křídla 361 849 0 0 0 0
3.3 Svislé konstrukce - Úprava terénu 146 706 0 0 0 0
4.1 Vodorovné konstrukce - Mostovka 754 105 0 0 0 0
4.2 Vodorovné konstrukce - Přech. desky 90 277 0 0 0 0
4.3 Vodorovné konstrukce - Římsy 97 347 0 0 0 0
5 Komunikace 134 338 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 339 383 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 499 933 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 36 957 0 0 0
783 Nátěry 0 13 304 0 0 0
793 Izolace separační 0 12 959 0 0 0
M99 Ostatní práce "M" 0 0 0 35 880 0

CELKEM  OBJEKT 3 606 084 63 220 0 35 880 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 1,5 3 669 304 55 040
Zařízení staveniště 215 000 0,0 3 705 184 215 000
Geodetické vytyčení 15 000 0,0 3 669 304 15 000
Dokumentace skutečného provedení 25 000 0,0 3 669 304 25 000
Hlavní prohlídka 10 000 0,0 3 669 304 10 000
Mostní list 5 000 0,0 3 669 304 5 000

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Rozpočet MOST e.č. 377-022

325 040
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1 Most v obci Mostkovice Rozpočet: 1

SO 201 MOST e.č. 377-022

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

Díl: 1 Zemní práce
1 131101202R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3 

m3 540,00 143,50 77 490,00

Celkem za 1 Zemní práce 77 490,00

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry
2 464511111R00 Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu 

m3 49,00 794,00 38 906,00

Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry 38 906,00

Díl: 23 Štětové st ěny
3 231943211R00 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 4 m 

m2 120,00 1 156,00 138 720,00
4 13442205 Štětovnice Larsen VL 503

T 4,00 23 562,00 94 248,00

Celkem za 23 Št ětové st ěny 232 968,00

Díl: 27 Základy
5 273311114R00 Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 12/15 

m3 21,60 2 410,00 52 056,00
6 274321611R00 Železobeton základových pasů C 30/37 (B 37) 

m3 21,60 3 045,00 65 772,00
7 274354111R00 Bednění základových pasů zřízení 

m2 48,00 582,00 27 936,00
8 274354211R00 Bednění základových pasů odstranění 

m2 48,00 77,90 3 739,20
9 274361215R00 Výztuž základ. pásů do 12mm, ocel 10 425(BSt 500S) 

t 1,52 32 600,00 49 552,00
10 428381213R00 Kloub ze ŽB vrubový Freyssinetův nosnosti do 100 t 

m 18,00 738,00 13 284,00

Celkem za 27 Základy 212 339,20

Díl: 3.1 Svislé konstrukce - Op ěry
11 334323118R00 Opěry z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl.nad 45 cm 

m3 44,00 2 920,00 128 480,00
12 334351111R00 Bednění opěr,pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení 

m2 126,00 760,00 95 760,00
13 334351211R00 Bednění opěr,pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění 

m2 126,00 219,50 27 657,00
14 334361115R00 Výztuž most. opěr, ocel 10 425(BSt 500 S), do 12mm 

t 3,29 40 490,00 133 212,10
15 334361315R00 Výztuž most. opěr, ocel 10 425(BSt 500 S),nad 12mm 

t 7,21 32 640,00 235 334,40

Celkem za 3.1 Svislé konstrukce - Op ěry 620 443,50

Díl: 3.2 Svislé konstrukce - K řídla
16 334323218R00 Stěny z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl. do 45 cm 

m3 50,00 2 925,00 146 250,00
17 334352112U00 Syst bednění křídel palubka zříz 

m2 181,00 815,00 147 515,00
18 334352212U00 Syst bednění křídel palubka odstr 

m2 181,00 73,50 13 303,50
19 334361411R00 Výztuž křídel ze svařovaných sítí 

t 2,00 27 390,00 54 780,00

Celkem za 3.2 Svislé konstrukce - K řídla 361 848,50

Položkový rozpo čet 

Stavba :

Objekt : Rozpočet MOST e.č. 377-022
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Díl: 3.3 Svislé konstrukce - Úprava terénu
20 212752213U00 Trativod plast trubka D 160 +lože, materiál ve specifikaci

m 15,00 219,00 3 285,00
21 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami 

m2 137,60 80,40 11 063,04
22 458591111R00 Zřízení výplně za opěrami a protimraz.klínů z jílu 

m3 299,00 376,00 112 424,00
23 28611225.A Trubka PVC drenážní f lexibilní d 160 mm

m 15,00 99,91 1 498,65
24 67352042 Geotextilie PK-Tex PET 150/150 530 g/m2

m2 137,60 133,98 18 435,65

Celkem za 3.3 Svislé konstrukce - Úprava terénu 146 706,34

Díl: 4.1 Vodorovné konstrukce - Mostovka
25 421321118R00 Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37 

m3 76,50 3 050,00 233 325,00
26 421351111R00 Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení 

m2 138,00 336,50 46 437,00
27 421351192R00 Příplatek za bednění náběhů zakřivených 

m2 144,00 54,20 7 804,80
28 421351211R00 Bednění konstrukcí deskových - odstranění 

m2 138,00 84,80 11 702,40
29 421361114R00 Výztuž mostních desek ŽB, PřB do 12 mm,ocel 10 505 

t 1,75 36 720,00 64 260,00
30 421361314R00 Výztuž mostních desek PřB přes 12 mm,ocel 10 505 

t 5,90 39 870,00 235 233,00
31 421361411R00 Výztuž mostních desek, ŽB, PřB ze svařovaných sítí 

t 0,30 25 610,00 7 683,00
32 421955112U00 Bednění překližka most skruž zříz 

m2 138,00 609,00 84 042,00
33 421955212U00 Bednění překližka most skruž odstr 

m2 138,00 461,00 63 618,00

Celkem za 4.1 Vodorovné konstrukce - Mostovka 754 105,20

Díl: 4.2 Vodorovné konstrukce - P řech. desky
34 421321118R00 Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37 

m3 10,00 3 050,00 30 500,00
35 421351111R00 Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení 

m2 4,00 336,50 1 346,00
36 421351211R00 Bednění konstrukcí deskových - odstranění 

m2 4,00 84,80 339,20
37 421361114R00 Výztuž mostních desek ŽB, PřB do 12 mm,ocel 10 505 

t 0,75 36 720,00 27 540,00
38 428381211R00 Kloub ze ŽB vrubový Freyssinetův nosnosti do 50 t 

m 14,00 570,00 7 980,00
39 457311115R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C12/15 

m3 6,84 3 300,00 22 572,00

Celkem za 4.2 Vodorovné konstrukce - P řech. desky 90 277,20

Díl: 4.3 Vodorovné konstrukce - Římsy
40 317321118R00 Římsy ze železového betonu C 30/37 

m3 10,00 3 485,00 34 850,00
41 317353121R00 Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení 

m2 35,00 561,00 19 635,00
42 317353221R00 Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění 

m2 35,00 86,00 3 010,00
43 317361214R00 Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 

t 1,20 33 210,00 39 852,00

Celkem za 4.3 Vodorovné konstrukce - Římsy 97 347,00

Díl: 5 Komunikace
44 576111223R00 Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,4 cm 

m2 198,88 230,00 45 742,40
45 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm 

m2 198,88 248,00 49 322,24
46 578142121R00 Litý asfalt z kameniva jemnozrnný nad 3 m tl. 4 cm 

m2 94,00 408,00 38 352,00
47 578901111R00 Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2 

m2 94,00 9,80 921,20

Celkem za 5 Komunikace 134 337,84
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Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrskách staveb
48 764510220R00 Oplechování římsy z Cu, rš 160 mm 

m 50,00 543,00 27 150,00
49 919722111R00 Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm 

m 4,50 243,00 1 093,50
50 933903021R00 Zatěž. zkoušky sil. mostu,1.pole rozp.30 m, š.10 m 

kus 1,00 245 230,00 245 230,00
51 936172111R00 Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 20 kg 

kus 52,00 381,50 19 838,00
52 970051035R00 Vrtání jádrové do ŽB d 35-39 mm 

m 7,50 1 950,00 14 625,00
53 13321093 Tyč ocelová plochá jakost 11375  70x  6 mm

T 0,50 22 608,81 11 304,41
54 31111316 Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8,  M24

kus 50,00 12,43 621,50
55 31120936 Podložka hrubá 021721 otvor 35 mm

kus 50,00 5,18 259,00
56 31173M Hmoždinka typu Číhal M24-220

kus 50,00 372,96 18 648,00
57 40445149.A Značka dopr dodat E3a,b,4,5 500/150 fól 1, EG7letá

kus 2,00 306,60 613,20

Celkem za 93 Dokon čovací práce inženýrskách staveb 339 382,61

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
58 998212112R00 Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 45 m 

t 791,03 632,00 499 932,62

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 499 932,62

Díl: 711 Izolace proti vod ě
59 711341564R00 Izolace mostovek pásy přitavením NAIP 

m2 94,00 69,60 6 542,40
60 711381021R00 Izolace mostovek - pečetící vrstva 

m2 94,00 24,70 2 321,80
61 23521270 Pryskyřice epoxidová ChS-Epoxy 516 penetrace

kg 94,00 117,68 11 061,92
62 24551542 Písek křemičitý STJ 25 zrnitost 0,1-0,3 mm

kg 470,00 5,28 2 481,60
63 62852252 Pás modifikovaný asfalt Elastek 50 special mineral

m2 94,00 145,77 13 702,38
64 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 

t 1,13 749,00 846,98

Celkem za 711 Izolace proti vod ě 36 957,08

Díl: 783 Nátěry
65 711111001RT1 Izolace proti vlhkosti - NA 1x nátěr - asfaltový lak ve 

specif ikaci
m2 288,00 8,00 2 304,00

66 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti - NP 1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP

m2 451,00 13,50 6 088,50
67 783125230R00 Nátěr bet. výztuže syntetický OK "C" 1x + 2x email 

m2 5,00 128,00 640,00
68 11163152 Lak asfaltový izolační ALN/S RENOLAK sud nevratný

T 0,14 29 660,00 4 271,04

Celkem za 783 Nát ěry 13 303,54
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Finanční plán byl vyhotoven programem BuildPower. 
 
 

Díl: 793 Izolace separa ční
69 317998115R00 Izolace svislá mezi deskami polystyren tl. 100 mm 

m 26,80 88,70 2 377,16
70 713121111RT1 Izolace kloubu přech. desky, jednovrstvá materiál ve 

specif ikaci
m2 2,10 23,40 49,14

71 766601215R00 Těsnění vrub. kloubu / pružný tmel + expan.páska 
m 36,00 185,50 6 678,00

72 931971111R00 Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá 
m2 27,00 64,00 1 728,00

73 28375795 Deska polystyren. POLYDEK EPS70 TOP tl. 10 mm
m2 8,00 188,70 1 509,60

74 28375805 Deska polystyren. POLYDEK EPS70 V13 tl. 20 mm
m2 4,60 134,20 617,32

Celkem za 793 Izolace separa ční 12 959,22

Díl: M99 Ostatní práce "M"
75 348171111R00 Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m 

m 40,00 897,00 35 880,00

Celkem za M99 Ostatní práce "M" 35 880,00
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1. Obecné informace o stavbě 
 
Obecné informace o stavbě 

Jednopólový most, jehož nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový rám 
plošně založený. Na mostovce je vybetonována monolitická římsa, do které se ukotví ocelové 
zábradelní svodidlo se svislou výplní. Most bude opatřen přechodovou deskou. Mostní závěr 
se na mostě nevyskytuje, dilatace jsou umožněny vrubovým kloubem mezi základem a 
opěrou. Stavba mostu se nachází v zastavěné části obce, jedná se o intravilán. Okolí mostu je 
pokryto kvarterními pokryvy tvořenými hlínou, písčitými jíly a jílovitými písky. 

 

Obecné informace o procesu 
Předmětem tohoto procesu bude izolace již hotové mostovky a její příprava na 

pokládku vrstev vozovky. Veškeré procesy se budou provádět přímo v místě stavby - není 
třeba žádná předpříprava. Materiály potřebné při tomto procesu jsou na staveniště dopraveny 
ze skladu vzdáleného 10km v obci Prostějov a to včetně technických listů. 
 
 

2. Materiály 
 
Materiály 

 
Pryskyřice epoxidová      94kg 
Písek křemičitý STJ 25 fr. 0,1-0,3mm    470kg 
Asfaltový pás modifikovaný     92m2 
Litý asfalt        6m3 

 

Doprava materiálů 
 

Primární doprava 
Asfaltové pásy budou na stavbu dovezeny nákladním automobilem IVECO a složeny 

autojeřábem Tatra AD 20. Pryskyřice a křemičitý písek budou dovezeny taktéž nákladním 
automobilem IVECO a složeny autojeřábem. Litý asfalt bude dovezen speciální cisternou. 

 
Sekundární doprava 

Sekundární doprava bude probíhat ručně a to kolečky a kbelíkem. 
 

Skladování 
Materiál se bude skladovat přímo na nosné konstrukci mostu a v jeho blízkosti. Je 

nutné dodržet podmínky skladování u veškerého materiálu a pomůcek nutných ke stavbě, 
dle předpisu.  
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3. Převzetí staveniště, převzetí stavby 
 
Převzetí staveniště 

Staveniště převezme od čety provádějící betonáž nosné konstrukce, za účasti 
technického dozoru investora, stavbyvedoucí zhotovitele pečetící vrstvy. Staveniště se 
předává se stavebním povolením, schválenou projektovou dokumentací a potvrzením o vedení 
pod zemí na území staveniště. Investor předává se staveništěm také místa pro odběr el. 
proudu, vody a také přístupovou cestu ke staveništi. Musí být vyznačena poloha a případná 
ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů, procházejících 
staveništěm. Při převzetí se stanoví pracovní doba v jednotlivých dnech týdne, určení 
požadavků na úroveň hluku během provádění stavebních prací, požadavků na čistotu, 
bezprašnost atp. Součástí předání a převzetí staveniště je řádný zápis do stavebního deníku.  

Přístupová komunikace na staveniště vede po silnici III/45821 směrem na Prostějov a 
je to vlastně stávající komunikace. Na staveniště se nachází dvě obytné buňky (kancelář a 
šatna). Základní hygienické podmínky jsou zajištěny mobilním WC s umývárnou (WC je 
provedeno pomocí technologie „suchá metoda“). Rozvod elektrické energie je řešen pomocí 
rozvodné skříně 220V, 380V, která je napojena na elektrickou síť. Rozvod vody je řešen 
zásobníky. Kanalizace je napojena taktéž na zásobník. Staveniště je oploceno proti vniknutí 
nepovolaným osobám (výška oplocení je 1800mm).  
 
 

Převzetí stavby 
Stavbu převezme od čety provádějící betonáž nosné konstrukce stavbyvedoucí 

zhotovitele pečetící vrstvy. Před začátkem prací na pečetící vrstvě bude provedena kontrola 
pevnosti betonové konstrukce. Minimální pevnost je 20 MPa. Kontrola rovinnosti bude 
zkontrolována nivelačním strojem na bodech v rastru cca 3x3m a odchylka nesmí přesáhnout 
+ 3cm a –5cm od požadované výškové úrovně. Kontrola polohy bude provedena vytýčení 
polohy bodů mostovky a to oprávněnou a způsobilou osobou. O vytýčení stavby bude 
proveden protokol. O výsledcích zkoušek budou vystaveny protokoly a výsledky zapsány do 
stavebního deníku. 
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4. Pracovní podmínky 
 

Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:30 do 16:00. Veškeré práce budou prováděny za 

příznivých klimatických podmínek. V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, či 
jiným změnám pracovní plochy. Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a 
prací je i zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni BOZP. 

Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých 
vyhláškách, státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v plném 
rozsahu respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně seznámit. 

Přístup na staveniště je zajištěn z pozemní komunikace, která vede přímo na staveniště 
a je její součástí. Inženýrské sítě se nacházejí mimo stavební pozemek (jsou vyznačeny na 
výkresu situace), přípojky se zbudují nově (řešeno a vyznačeno v samostatném příkladu 
výkres zařízení staveniště. Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC 
s umývárnou (WC je provedeno pomocí technologie „suchá metoda“).  
 

 

Pracovní podmínky procesu 
Při aplikaci epoxidových pryskyřic teplota podkladu musí být vyšší než +8 °C a 

současně nesmí překročit teplotu + 40 °C. Přitom teplota povrchu mostovky musí být 
minimálně o +3 °C větší než teplota rosného bodu. Maximální vlhkost vzduchu může být 
75% a minimální a maximální přípustná teplota hmoty je +8 °C a +40 °C. Teplota ovzduší 
musí být v intervalu od + 8 °C do + 40 °C. 
 
 

5. Personální obsazení 
 

Na provádění izolačních prací bude dohlížet vedoucí čety, který bude činnosti 
průběžně konsultovat se stavbyvedoucím. Dále bude dohlížet na dané technologické postupy 
a množství spotřeby materiálu, roztírání pryskyřice a bezpečnost na pracovišti. Pracovní 
stroje, které se budou používat pro dané práce, smí obsluhovat pouze pracovníci, kteří na to 
mají řádné proškolení. Dále bude dohlížet, aby veřejné komunikace byly čisté. Toto čištění 
bude prováděno pravidelně každý den a bude stvrzeno ve stavebním deníku. 

 
 
 Výčet pracovníků: 

  1 vedoucí čety s min. středoškolským vzděláním v oboru stavebnictví 
2 pracovníci na vytyčení a stavby 
1 pracovník na čištění a brokování mostovky 
2 pracovníci na roztírání pryskyřice 
1 pracovníci na pohoz křemičitým pískem 
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6. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
 

Stroje 
Brokovací zařízení 

 

Nářadí a pomůcky 
 

Ruční kolečka 
Lopata, kýbl, stěrka, metla  
Propan-butanový hořák + příslušenství 

 

 

Pomůcky BOZP 
 

Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro řidiče: přilba při 
pohybu mimo kabinu stroje, pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu. 
Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro ostatní dělníky: pracovní 
oděv, obuv, chrániče sluchu, přilba, pracovní rukavice. 
Doporučené ochranné prostředky pro všechny pracovníky jsou: ochranné brýle. 

 
 
 

7. Pracovní postup 
 

Přípravné práce: 
Před pokládkou pryskyřice se provede Obrokování betonového povrchu nosné 

konstrukce. Obrokování se provede pomocí mobilní brokovačky po celé ploše mostovky. 
V případě míst s větší nerovnosti se místo brokovačkou projede vícekrát, aby byla zajištěna 
rovnoměrná hladkost povrchu.  

Do připravených barelů se namíchá směs epoxidové pryskyřice ze dvou přivezených 
složek (složka A, složka B). 

 
 

Základní kotevně impregnační nátěr 
Tento nátěr plní částečně funkci penetrační, vyplňuje a utěsňuje otevřené póry v 

betonovém podkladu. Namíchaný materiál se nalije na obrokovaný a očištěný betonový 
podklad a rozetře se pryžovou stěrkou. Materiál se krátce nechá působit na povrchu betonu, 
aby vnikl do pórů betonu. Poté se rozetře válečkem a vetře do podkladního betonu tak, aby 
bylo dosaženo rovnoměrného rozprostření po povrchu. Spotřeba epoxidové pryskyřice je cca 
300 až 500 g.m-2 podle nasákavosti a drsnosti podkladu.  
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Vyrovnání nerovností podkladu 
Záporné (negativní) nerovnosti podkladu (o hloubce menší než 5 mm) se vyplní 

plastbetonem, vyrobeným z epoxidové pryskyřice naplněné vysušeným křemenným pískem v 
poměru 1:3 nebo 1:4. Tmel se připraví postupným vmícháváním písku určeného pro 
zdrsňující posyp do epoxidové pryskyřice. Nanesení tmelu se provede do čerstvého kotevně 
impregnačního nátěru (tedy čerstvé do čerstvého) ocelovou špachtlí a rozetřením okrajů do 
ztracena. Povrch vysprávky se posype křemičitým pískem stejným způsobem jako základní, 
kotevně impregnační nátěr. 

 
 

Zdrsňující posyp 
Aby se zabránilo odtékání epoxidu zpět do prohlubní provede se bezprostředně po 

válečkování posyp vysušeným křemičitým pískem frakce např. 0,2 až 0,7 mm nebo 0,7 - 1,2 
mm v množství cca 1,0 - 1,5 kg.m-2, tak aby povrch byl rovnoměrně zdrsněn. Po vytvrzení 
základního kotevně impregnačního nátěru (následující den) se provede ometením odstranění 
nepřilepených a nezakotvených zrn křemenného písku. 

 
 

Uzavírací nátěr  
Provádí se z důvodu dokonalého uzavření povrchu stejným materiálem jako pro 

kotevní impregnační nátěr. Příprava a zpracování epoxidové pryskyřice je shodná jako u 
základního, kotevně impregnačního nátěru, pouze spotřeba je vyšší, cca 600 až 800 g.m-2. 
Uzavírací nátěr se nanáší na zcela vytvrzený základní nátěr, tj. asi 8 hodin při teplotě ovzduší 
+ 20 °C a asi za 36 hodin při teplotě ovzduší + 10 °C. Obvyklé je provádět uzavírací nátěr 
následující den po provedení základního, kotevně impregnačního nátěru. 

 
 

Pokládka asfaltových pásů 
Na pečetící vrstvu se začnou klást postupně asfaltové pásy. Přesahy jednotlivých pásů 

musí být ve všech směrech min.100mm. Pásy se budou přilepovat natavením spodní strany 
pomocí propan-butanového hořáku. 
 
 
Pokládka litého asfaltu 

Jako ochranná vrstva pro asfaltové pásy se užije litý asfalt. Ten bude na stavbu 
dovezen přepravníkem a rozmísťovat se bude ručně kolečky a železnou lištou. Klást se bude 
postupně v tlouště 50mm, kterou zabezpečí dřevěné vodící latě.  
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8. Jakost a kontrola kvality 
 

Vstupní kontrola 
- kontrola provedení nosné konstrukce 
- kontrola pryskyřice, prohlášení o shodě 
- kontrola asfaltových pásů, prohlášení o shodě 
- kontrola litého asfaltu, prohlášení o shodě 
- všechny kontroly jsou uvedeny a budou zapsány v KZP ,  
- KZP je zpracován v oddíle 10) kontrolní a zkušební plán tohoto dokumentu 

 

Mezioperační kontrola 
- kontrola očištění a obrokování konstrukce 
- kontrola rozetření pryskyřice 
- kontrola posypu křemičitým pískem 
- kontrola pokládky asfaltových pásů 
- kontrola pokládky litého asfaltu 
- všechny kontroly jsou uvedeny a budou zapsány v KZP  
- KZP je zpracován v oddíle 10) kontrolní a zkušební plán tohoto dokumentu 

 

Výstupní kontrola 
- kontrola provedení izolačních prací 
- kontrola kvality a pevnosti ochranné vrstvy (litý asfalt) 
- kontrola rovinnosti ochranné vrstvy (litý asfalt) 
- všechny kontroly jsou uvedeny a budou zapsány v KZP  
- KZP je zpracován v oddíle 10) kontrolní a zkušební plán tohoto dokumentu 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni 

s technologickým a pracovním postupem. Zároveň proběhne jejich bezpečnostní školení.  
Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro provádění prací na 

stavbě musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení vlády. 
Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy prokazatelně seznámeni a proškoleni.  

Mimo jiné se musí pracovníci také řídit vnitropodnikovými předpisy. Dále musí být 
vybaveni osobními ochrannými pomůckami a vhodnými pracovními nástroji v odpovídajícím 
technickém stavu. 

Při práci s epoxidovými a polyuretanovými pryskyřicemi při kontaktu s kůží vzniká 
nebezpečí podráždění pokožky. Postižené části je nutno důkladně omýt vodou, použít mast na 
ochranu pokožky, případně konzultovat s lékařem. Při zasažení očí je nezbytné okamžitě 
opláchnout oči při otevřeném víčku 10-15 minut pod tekoucí vodou a vzniklou situaci 
konzultovat s lékařem. Po vdechnutí postiženého dopravit okamžitě z nebezpečné zóny na 
čerstvý vzduch a pokud možno okamžitě volat lékaře. Po spolknutí těchto látek nevyvolávat 
zvracení. Uložit postiženého do klidu a okamžitě zavolat lékaře. Při míchání a zpracování se 
musí používat ochranné brýle, rukavice a oděv. 
 

Epoxidy podléhají povinnému označení o nebezpečných látkách. Při zpracování je 
nutné dodržovat bezpečnostní pokyny na obalu i platné předpisy příslušných úřadů o ochraně 
zdraví při práci. Při míchání a zpracování je nutno používat ochranný oděv, brýle a rukavice a 
pracovat ve větraném prostředí. Dále nesmí být v průběhu zpracování používán v žádném 
případě otevřený oheň, příp. jiné zápalné zdroje (např. svářečky). Pro prostory a oblasti, ve 
kterých je třeba počítat s vytvořením výbušné atmosféry, jsou určeny některé důležité 
předpisy : VDE 0165, VDE 0171, směrnice pro ochranu před explozemi, nařízení o 
elektrických zařízeních v místnostech ohrožených explozí, směrnice pro zamezení nebezpečí 
vznícení v důsledku elektrostatického náboje (ZH 1/200), DIN 18 230. 
Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou 
uvedeny v Bezpečnostních listech jednotlivých materiálů. 
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Při provádění prací bude dodrženo zejména: 
 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
 
Zákon č. 262/2006 Sb.   zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů 
 
Zákon č. 309/2006 Sb.  o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, 

o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, 
pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších 
úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele popřípadě 
fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby a 
koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění. 

 
Zákon č. 185/2001 Sb.   o odpadech 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
příloha č. 1:    Další požadavky na staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 

příloha č. 2:  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 

 
     I.  Obecné požadavky na obsluhu strojů 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a 
jiných směsí 
XIV. Společné ustanovení o zabezpečení strojů při 
přerušení a ukončení prací  

 
příloha č. 3:    Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy:  

I. Skladování a manipulace s materiálem 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky.  

 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pomůckami  
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III. Používaní žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětu a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 
VIII. Shazování předmětů a materiálu  
IX. Přerušení práce ve výškách  
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců     

Vyhláška č. 268/2009 Sb.   o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků 

 
Nařízení vlády č. 378/2001Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 

Obecné požadavky 
Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících 

se životního prostředí. Ustanovení příslušných předpisů se musí uplatnit při skladování 
materiálů, jejich manipulaci, provádění všech stavebních prací a při nakládání s odpady. 
Podmínky ochrany životního prostředí při realizaci stavby jsou konkrétně obsaženy v 
podmínkách stavebního povolení a stanoviska orgánů životního prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb. 

Celý pracovní prostor musí být zabezpečen proti úniku ropných látek, rozpouštědel, 
tvrdidel a podobných hmot. Výrobní zařízení musí být vybaveno tak, aby splňovalo příslušné 
hygienické předpisy. 

Aby nedocházelo ke znečištění pozemní komunikace, bude na staveništi k dispozici 
čistič podvozků s odlučovačem olejů. K navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, stejně tak 
i nárůstu prachu a zplodin. Bude dodržován noční klid. Dojde k minimálnímu narušení okolní 
zástavby. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití 
úkapových van. 

 
 

Ovzduší 
Provádění izolačních prací způsobuje rovněž znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho 

okolí je zatěžováno emisemi z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých 
látek a dalšími druhy znečištění ovzduší. Zhotovitel je povinen na své náklady zabránit 
únikům hmot mimo mostovku při aplikaci nástřikem, nátěrem, stěrkováním nebo 
válečkováním. Zhotovitel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 86/2002 Sb. Zejména 
musí dbát na to, aby motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a 
jejich emise nepřekračovaly přípustné meze, všechna pracoviště byla udržována v čistotě, 
řádnou organizací prací a použitím ochranných prostředků byla omezena prašnost na nejmenší 
možnou míru. 

 
 

Hlučnost 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví NV č. 148/2006 Sb. Tento předpis stanoví, 

že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí 
dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 
Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 50 dB(A) pro denní dobu 
a 40 dB(A) pro noční dobu. 

 
 

Hygienické podmínky 
Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC s mobilní umývárnou 

(WC je provedeno pomocí technologie „suchá metoda“).  
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Nakládání s odpady 
Směsný odpad se bude shromažďovat do přistavených košů, které budou následně 

vysypávány do kontejnerů, jejichž obsah bude likvidován firmou zprostředkovávající tuto 
službu v příslušné obci. 
Ostatní odpady se budou také shromažďovat do předem označených kontejnerů a odvážet 
(viz. tabulka odpadů). 
Nakládání s odpady se řídí těmito zákony a vyhlášky: 

 
Zákon č. 185/2001 Sb.  o odpadech 
Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb. o odpadech a jejich seznam.  
Vyhláška MŽP ČR č. 376/2001 Sb. o podmínkách pověření, limitech a způsobu hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů a podrobnostech 
vydávání, odebírání a náležitostech osvědčení o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Zákon č. 356/2003 Sb.   o chemických látkách o chemických přípravcích 
 
 
Dále tyto odpady co v největším množství třídit dle svého materiálu. 
 
 
Druh odpadu Označení 

odpadu 
Způsob likvidace 

Komunální odpad 20 03 01 Skládkování, odvoz na skládku 
Kovový odpad 17 04 07 Skládkování, odvoz do výkupny kovů 
Plastový odpad 17 02 03 Skládkování, odvoz na sběrný dvůr 
Dřevěný odpad 17 02 01 Skládkování, odvoz na sběrný dvůr 
Pryskyřice tekutá komponent 
A 

08 01 01 Skládkování, odvoz na skládku stavebního 
odpadu 

Pryskyřice tekutá komponent 
B 

07 03 04 Skládkování, odvoz na skládku stavebního 
odpadu 

Pryskyřice zatvrdlá forma 12 01 05 Skládkování, odvoz na skládku stavebního 
odpadu 

Pryskyřice zatvrdlá forma 12 01 05 Skládkování, odvoz na skládku stavebního 
odpadu 

 
 
 



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

 

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  

 
 
 
 
 
 

VYBRANÉ ČÁSTI STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO 
PROJEKTU ŽELEZOBETONOVÉHO MOSTU V OBCI 
MOSTKOVICE 
SELECTED PARTS OF THE CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROJECT OF REINFORCED CONCRETE 
BRIDGE IN MOSTKOVICE 

 
 
 
10) Kontrolní a zkušební plán kvality pro izolaci mostovky 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
 
AUTOR PRÁCE                      Bc. MIROSLAV PROCHÁZKA  
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE                  doc. Ing. VÍT MOTYČKA, CSc. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013



87 
 

 

 
 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
IZOLACE MOSTOVKY

Č. ČINNOST
NÁZEV 
POŽADAVKU

ZPŮSOB 
KONTROLY

POŽADOVANÁ 
HODNOTA

PŘEDPIS
POČET 

KONTROL
KONTROLU 
PROVÁDÍ

KONTROLU 
PROVEDL

KONTROLU 
PROVĚŘIL

KONTROLU 
PŘEVZAL

1 Stáří betonu vizuální min 7 dní  - 1 Mistr
Datum / Podpis Datum / Podpis Datum / Podpis

2
Pevnost 
povrchových 
vrstev v tahu

vizuální, 
měření

min. 1,5  Mpa
ČSN 

736242,    
kap 5.4.1.1

5 1) Mistr, 
stavbyvedoucí

Datum / Podpis Datum / Podpis Datum / Podpis

3
Nerovnost 
povrchu

vizuální, 
měření

max. 8mm
ČSN 

736242,    
kap 5.4.1.1

3 2) Mistr, 
stavbyvedoucí

Datum / Podpis Datum / Podpis Datum / Podpis

4
Hloubka 
makrotextury

vizuální, 
měření

0,4 - 1,4mm
ČSN 

736242,    
kap 6.3.2.1

1 3) Mistr, 
stavbyvedoucí

Datum / Podpis Datum / Podpis Datum / Podpis

5
Kontrola 
materiálu

Shoda materiálu 
na stavbě s PD - 
pryskyřice, 
křemičitý písek, 
asfaltové pásy, 
litý asfalt

vizuální 
kontrola 

technickcýh 
listů

shoda  - 1
Mistr, 

stavbyvedoucí,
TDI

Datum / Podpis Datum / Podpis Datum / Podpis

6

Kontrola 
očištění a 
obrokování 
konstrukce

vizuální  -  - 3 2) Mistr

Datum / Podpis Datum / Podpis Datum / Podpis

7
Kontrola 
rozetření 
pryskyřice

vizuální  -  - 3 2) Mistr

Datum / Podpis Datum / Podpis Datum / Podpis

8
Kontrola posypu 
křemičitým 
pískem

vizuální  -  - 3 2) Mistr

Datum / Podpis Datum / Podpis Datum / Podpis

9
Kontrola 
pokládky 
asfaltových pásů

vizuální
přesah min. 

200 mm
 - 3 2) Mistr, 

stavbyvedoucí

Datum / Podpis Datum / Podpis Datum / Podpis

10
Kontrola 
pokládky litého 
asfaltu

vizuální, 
měření

vrstva 8 mm
ČSN EN 
13108-20 3 2) Mistr, 

stavbyvedoucí

Datum / Podpis Datum / Podpis Datum / Podpis

11
Pečetící 
vrstva

Nepropustnost 
pečetící vrstvy

měřerní > 500 MΩ
ČSN 73 
6122. 5 4)

Mistr, 
stavbyvedoucí,

TDI

Datum / Podpis Datum / Podpis Datum / Podpis

12
Asfaltový 

izolační pás 
natavovací

Přilnavost 
izolačních pásů

měření

Při 8°C  min. 
0,7 MPa,       

při 23°C min. 
0,4 Mpa

ČSN 
736242 kap 

5.3.4.1. 
3 5)

Mistr, 
stavbyvedoucí,

TDI

Datum / Podpis Datum / Podpis Datum / Podpis

13
Tloušťka 
ochranné vrstvy

měření 80 mm
ČSN EN 

13398 5 1)
Mistr, 

stavbyvedoucí,
TDI

Datum / Podpis Datum / Podpis Datum / Podpis

14
Nerovnosti 
ochranné vrstvy

vizuální, 
měření

max. 8mm
ČSN 73 

6175:1995 3 2)
Mistr, 

stavbyvedoucí,
TDI

Datum / Podpis Datum / Podpis Datum / Podpis

1) 5 zk/ 500m2, nebo  9 zk/1000m2, 5 zk na každých dalších 1000m2

2) min. 1x na 50 m2 vozovky
3) min. 1 měření = zkouška na každých 500 m2 plochy
4) min. 25 měření /den, nejméně však na každých 20 m2  plochy 1 měření (jen na mostech a silnicích I. Třídy)
5)

 Může se provádět jen v teplotním rozmezí 8-23°C, 3 zk/ 500m
2
, nebo 5 zk/1000m

2
, 5 zk na každých dalších 1000m

2

Zpravoval: Bc. Miroslav Procházka

Datum: 11.1.2013

Podpis:

Kontrola 
provedení 
mostovky
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Postup zkoušek: 
 
 
Stáří betonu 

Zkouška se provádí kontrolou data zabetonování celé konstrukce a odečtem doby zrání 
betonu. Minimální doba pro provádění izolačních prací je 7 dní. 
 
 
Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu. 

Zkouška se provádí podle ČSN 73 6242, příloha C. Ke zkoušce používají kruhové 
zkušební terče o průměru 50 mm a betonová mostovka se nenavrtává. Pevnost v tahu 
povrchové vrstvy vyhoví, pokud průměrná hodnota (aritmetický průměr) zjištěná při všech 
zkouškách se rovná nebo je větší než 1,5 N.mm-2 a zároveň maximálně 20% všech zjištěných 
hodnot není menší než 80% požadované hodnoty, v tomto případě 1,2 N.mm-2. 

Součástí vyhodnocení zkoušky je také zařazení všech provedených zkoušek do skupin 
podle typu a polohy lomové plochy podle normativní přílohy C ČSN 73 6242. 
Zkoušky se provádí v četnosti minimálně 5 zkoušek na každých 500 m2 betonové mostovky, 
9 zkoušek na 1000 m2 a 5 zkoušek na každých dalších 1000 m2. 

Při zkoušce přilnavosti vyrovnávací vrstvy nebo lokálního vyrovnání se musí tato 
vrstva provrtat diamantovou korunkou až na podkladní beton. 
 
 
Nerovnost povrchu mostovky 

Zkouška se provádí měřením měřícím klínkem pod dvoumetrovou latí v libovolném 
směru podle ČSN 73 6175. Nerovnost povrchu může být maximálně 8 mm. Četnost zkoušek 
se provádí podle požadavků objednatele, minimálně však jedenkrát na 50 m2 plochy 
mostovky. 

 
 
Zkouška nepropustnosti izolační vrstvy 
Zkouška nepropustnosti izolační vrstvy se provádí měřením elektrického izolačního odporu 
podle ČSN 73 6242, příloha F. Izolační vrstva se považuje za nepropustnou, pokud naměřené 
hodnoty jsou v 95% procentech větší než 500 MW a přitom žádná z naměřených hodnot 
neklesne pod 100 MW. Četnost zkoušek je minimálně jedno měření na každých 20 m2 plochy 
nebo minimálně 25 měření pro každou denní pokládku. 
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Nerovnost povrchu litého asfaltu (ochranná vrstva) 
Při ručním pokládání obrusných vrstev nesmí být hloubka nerovností v podélném i příčném 
směru větší než 10 mm, u dálnic, rychlostních silnic a rychlostních místních komunikací 6 
mm. Při strojním pokládání obrusných vrstev nesmí být hloubka nerovností v podélném i 
příčném směru větší než 6 mm, u dálnic, rychlostních silnic a rychlostních místních 
komunikací 5 mm. Na ochranné vrstvě izolace mostů, popř. ložní vrstvě MA nesmí tyto 
nerovnosti překročit 10 mm při ruční a 8 mm při strojní pokládce. Pro měření podélných 
nerovností IRI profilometrem prováděné v případě obrusných vrstev jsou platné mezní 
hodnoty uvedené v ČSN 73 6175:1995 tabulka A2. 
 
 
Tloušťka vrstvy litého asfaltu (ochranné vrstvy) 
Skutečná tloušťka litého asfaltu nesmí být v kterémkoliv místě menší než 80 % tloušťky 
uvedené v dokumentaci stavby. Průměrná minusová odchylka všech měření nesmí být větší 
než 10 % při tloušťce nad 30 mm a 15 % při tloušťce do 30 mm. 
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Kvalitativní požadavky na hmotu pro speciální úpravu betonové mostovky 
- vstupní suroviny (komponenty A a B nízkoviskozní epoxidové pryskyřice) 
 

Název požadavku Jednotka 
Požadovaná hodnota 

Zkušební metoda 
složka A složka B 

hustota při 20 °C g.cm-3 0,95 - 1,25 0,95 - 1,25 TP-BEL-EP čl. 3.1.1 

viskozita při 23 °C mPa.s 
minimálně 

700 minimálně 700 TP-BEL-EP čl. 3.1.2 
 
 
Kvalitativní požadavky na namíchanou nízkoviskozní epoxidovou pryskyřici (A+B) 

Název požadavku Jednotka Požadovaná hodnota Zkušební metoda 
viskozita při 12 °C mPa.s maximálně 4 000 TP-BEL-EP čl. 3.2.1 
zbytek po žíhání % hmot. maximálně 1 TP-BEL-EP čl. 3.2.2 
doba 
zpracovatelnosti 

minuty minimálně 10 TP-BEL-EP čl. 3.2.3 

 doba vytvrzení 
  

a) °Sh D a) tvrdost po 7 dnech minimálně 60 
TP-BEL-EP čl. 

3.2.4  
  

b) min. 
b) při teplotě 23 °C minimálně 18 

hodin 

c) min. 
c) při teplotě 12 °C minimálně 40 

hodin 
citlivost na vlhkost - žádné zbělení TP-BEL-EP čl. 3.2.5 

netěkavé podíly 
% 

hmotn.- 
minimálně 98 TP-BEL-EP čl. 3.2.6 

extrahovatelné 
podíly 

% hmotn. maximálně 11 TP-BEL-EP čl. 3.2.7 

nasákavost vodou % hmotn. maximálně 2,5 TP-BEL-EP čl. 3.2.8 
 
 
Kvalitativní Požadavky pro vysušený křemičitý písek: 

Název požadavku Jednotka Požadovaná hodnota Zkušební 
metoda 

zbytek na sítu 0,7 (1,2) 
mm % hmotn. maximálně 10,0 ČSN 72 1183 
propad sítem 0,2 (0,7) mm % hmotn maximálně 10,0 ČSN 72 1183 
vlhkost % hmotn maximálně 0,5 ČSN 72 1174 
obsah odplavitelných 
částic % hmotn 0 ČSN 72 1173 
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Kvalitativní požadavky na vytvrzenou nízkoviskozní epoxidovou pryskyřici 

Název požadavku Jednotka Požadovaná hodnota Zkušební metoda 
pevnost v tahu podélně N/50 mm minimálně 600 ČSN EN 12311-1 
pevnost v tahu příčně N/50 mm minimálně 600 ČSN EN 12311-1 
tažnost podélná % minimálně 100 ČSN EN 12311-1 
tažnost příčná % minimálně 100 ČSN EN 12311-1 

ohebnost na trnu o 
průměru 30 mm při -15°C 

- bez trhlin ČSN EN 1109 

nasákavost pod vodou po 
30 dnech při + 20°C 

% maximálně 1,0 ČSN EN 14223 

nepropustnost pro vodu        

100 kPa za 24 hod   nepropouští ČSN EN 1928 metoda B 

odolnost proti proražení 
trnem 

A minimálně 80 ČSN 73 6242 příloha D 

Statické přemostění trhlin 
při -10°C 

  
minimálně do 2 mm 

beze změny 
ČSN 73 6242 příloha E 

 
Kvalitativní požadavky pro betonová zkušební tělesa opatřená nátěrem epoxidovou pryskyřicí 
(tj. systém podkladní beton a pečetící vrstva) 

Název požadavku Jednotka Požadovaná hodnota Zkušební metoda 
elektrický izolační 
odpor 

MΩ minimálně 500 
ČSN 73 6242 
příloha F 

přilnavost k podkladu N.mm-2 minimálně 1,5 
ČSN 73 6242 
příloha C 

tepelná zatěžovací 
zkouška se 
silikonovým olejem 

- 
žádné poškození pečetící vrstvy 
(bubliny, trhliny) nebo odlupování 
žádné vylupování křemičitého písku 

TP-BEL-EP čl. 
3.3.3.1 

tepelná zatěžovací 
zkouška natavováním 

- 

žádné odlupování větší než 1 mm2, 
žádné bubliny a trhliny nebo jiné 
porušení, přilnavost k podkladu musí 
být minimálně 1,5 N.mm-2, lom musí 
být v betonu 

TP-BEL-EP čl. 
3.3.3.2 

aplikace na „mladém 
betonu“ 

- 

žádné odlupování větší než 1 mm2 
žádné bubliny a trhliny nebo jiné 
porušení, odtrhová pevnost minimálně 
1,5 N.mm-2, lom musí být v 75 % 
betonu 

TP-BEL-EP čl. 3.4 

 
 
 
Veškeré kvalitativní požadavky byly vypsány z cd: „Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací  XI“



 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

 

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  

 
 
 
 
 
 

VYBRANÉ ČÁSTI STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO 
PROJEKTU ŽELEZOBETONOVÉHO MOSTU V OBCI 
MOSTKOVICE 
SELECTED PARTS OF THE CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROJECT OF REINFORCED CONCRETE 
BRIDGE IN MOSTKOVICE 

 
 
 
11) Plán BOZP, seznam rizik pro betonáž mostovky 
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VEDOUCÍ PRÁCE                  doc. Ing. VÍT MOTYČKA, CSc. 
SUPERVISOR 
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PRACOVIŠTĚ: MOST V OBCI MOSTKOVICE, e.č.: 127-658   
  
ČINNOST:  BETONÁŽ MOSTOVKY 
 
 
Zpracoval: Bc. Miroslav Procházka     
Přezkoumal:        
Schválil:     
     
        
Tento dokument dostanou všichni subdodavatelé konající jakékoli činnosti na stavbě. 
    
Tento dokument je doplňkem celkového seznámení s plánem BOZP a riziky na staveništi.
     
O proškolení bude proveden zápis a stvrzení podpisem každého pracovníka do knihy BOZP, 
která je k nahlédnutí koordinátorovi bezpečnosti práce na staveništi.   
  
  
Stavbyvedoucí je zodpovědný za plnění pokynů a opatření v tomto dokumentu.  
 
Vedoucí stavby je povinen v termínu 1x za 12 měsíců zajistit revizi tohoto dokumentu.  
  
Skladba konstrukce:     
 - nosná monolitická konstrukce   
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Povinnosti vedoucích zaměstnanců (mistr, stavbyvedoucí): 
 
� prokazatelně seznámit všechny pracovníky na pracovišti s tímto dokumentem a jeho 

obsahem, 
� řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměr zaměstnanců k práci a 

k pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky, 
� vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajištovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
� zabezpečovat dodržování právních a jiných přepisů, zejména vést zaměstnance 

k pracovní kázni, zajištovat, aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a k neplnění 
povinností, 

� zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele, 
� vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen 
zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, 
aby současně byli chránění také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, 

� spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti, 

� nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho 
schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

� zjišťovat, zda podřízení zaměstnanci nejsou pod vlivem alkoholu a jiných omamných 
látek, při pozitivním zjištění nepřipustit další práci a postupovat dle platných předpisů, 

� informovat zaměstnance o tom, do jaké zdravotní kategorie dle legislativy MZ byla jím 
vykonávaná práce zařazena 

� sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytne závodní preventivní péči 
a jakým druhům očkování a jakým lékařským prohlídkám souvisejícím s výkonem 
práce jsou povinni se podrobit, 

� umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se 
zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

� zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci 
� nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni 

zvýšenému nebezpečí úrazu a jehož použití by se vedlo při zvyšování pracovních 
výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 
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Povinnosti zaměstnanců (mistr, stavbyvedoucí): 
 
� pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny 

nadřízených vydané v souladu s právními přepisy a dodržovat zásady spolupráce 
s ostatními zaměstnanci, 

� plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, 
plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly 

� dodržovat právní přepisy vztahující se k práci jimi vykonávané, dodržovat ostatní 
předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, 

� dbát podle svým možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a 
zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při 
práci, 

� plnit ustanovení Plánu prevence BOZP a PO, se kterým byl prokazatelně seznámen, 
� účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí, 
� podrobit se lékařským prohlídkám, očkováním, vyšetření a diagnostickým zkouškám 

stanoveným zvláštními právními přepisy, 
� dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného 
chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 

� dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 
prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 
zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu, 

� obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jimi byly pro jejich 
práci určeny, neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních, 

� provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, 
úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi, 
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Seznam rizik pro betonáž: 

ZDROJ 
RIZIKA 

RIZIKOVÝ FAKTOR 
POPIS 
MOŽNÉHO 
OHROŽENÍ  

MR OPATŘENÍ 

PRÁCE VE 
VÝŠKÁCH, 
LEŠENÍ 

* pád lešenáře při montáži 
resp. Demontáži jednotlivých 
prvků lešení 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

3 * montáž a demontáž lešení 
mohou provádět pouze 
pracovníci s odpovídající 
kvalifikací (s platným 
lešenářským průkazem)  

  * pád pracovníků z 
nezajištěných volných okrajů 
pracovních podlah lešení; při 
práci a pohybu po lešení 

  * vytvoření podmínek k 
zajištění bezpečnosti práce 
při montáži lešení 

  * pád pracovníka při užívání 
lešení 

  * průběžné zajišťování 
všech volných okrajů lešení 
od výšky 1,5 m zábradlím se 
zarážkou nebo jiná 
ekvivalentní alternativa - 
síť, plachty, obednění 

  * pád osoby při odebírání 
břemen 

  

  * pád při šplhání a 
vystupování po 
konstrukčních prvcích lešení 
(nepoužití žebříku) 

  

  * pád a zřícení lešení v 
důsledku působení vnějších 
sil zejména větru a ztráty 
stability nebo tuhosti 
zejména lešení zakrytých 
plachtami a sítěmi 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

2 * konstrukce lešení 
provedena tak, aby tvořila 
prostorově tuhý celek 
zajištění proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, 
překlopení i proti posunutí  

    
 

    * provedení kotvení o 
dostatečné únosnosti,  

        * používání jen lešení, která 
byla ukončena, vybavena a 
vystrojena příslušné 
dokumentace a předána do 
užívání, zejména je-li 
zajištěna jejich prostorová 
tuhost a stabilita 
úhlopříčným ztužením a 
kotvením (popř. vzepřením), 
je-li podlaha únosná a těsná, 
jednotlivé prvky podlah jsou 
zajištěny proti posunutíploše 
lešení 
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ZDROJ 
RIZIKA 

RIZIKOVÝ FAKTOR 
POPIS 
MOŽNÉHO 
OHROŽENÍ  

MR OPATŘENÍ 

 PRÁCE VE 
VÝŠKÁCH, 
LEŠENÍ 

* pády osob při sestupu a 
výstupu na podlahy lešení 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

4 * zajištění bezpečných 
prostředků pro výstupy na 
podlahy lešení 

  * pád (překlopení, 
převrácení) pojízdných a 
volně stojících částí lešení 
při nezajištění stability těchto 
druhů lešení 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

2 * zamezení přístupu k 
místům na lešení, kde se 
nepracuje a jejichž volné 
okraje nejsou z vážných 
příčin zajištěny proti pádu 
*zajišťování prostorové 
tuhosti lešení (kotvení, 
zavětrování)  

        * používání osobního 
zajištění při montáži a 
demontáži lešení  

  * propadnutí a pád 
nebezpečnými otvory - 
mezerami v podlahách lešení 
širších než 25 cm 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

3 * mezera mezi vnitřním 
okrajem podlah lešení a 
přilehlým objektem nesmí 
být větší než 25 cm 

PRÁCE VE 
VÝŠKÁCH, 
LEŠENÍ 

* pád předmětu a materiálu z 
lešení na osobu z podlahy 
lešení s ohrožením a 
zraněním hlavy (cihla, 
drobný materiál, úlomek z 
materiálu), ohrožení občanů, 
veřejnosti 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

4 * zajišťování volných okrajů 
podlah lešení zarážkou při 
podlaze, popř. obedněním, 
sítí, plachtou apod. proti 
pádu materiálu a předmětů z 
volných okrajů nebo 
záchytnou stříškou 

  * pád úmyslně shazovaných 
součástí lešení nebo 
jednotlivých předmětů z 
výšky při montáži a 
demontáži lešení 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

3 * zřízení záchytných stříšek 
nad vstupem do objektů 
těsných a vhodně 
upravených dle charakteru 
ohrožení a provozu na lešení 

  * nahodilý pád materiálu z 
volného okraje podlahy 
lešení 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

3 * zajišťování volných okrajů 
pomocí podlah, včetně 
lešení, zarážkou při podlaze, 
popř. obedněním 

PROSTŘEDKY 
OSOBNÍHO 
ZJIŠTĚNÍ PŘI 
PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH 
 

* nezachycený pád při 
použití prostředků osobního 
zajištění (POZ) 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

2 *správné použití prostředků 
osobního zajištění (POZ), 
aplikace jen povolených 
kombinací POZ; kontroly a 
zkoušky POZ, dodržování 
návodu k použití 
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ZDROJ 
RIZIKA 

RIZIKOVÝ FAKTOR 
POPIS 
MOŽNÉHO 
OHROŽENÍ  

MR OPATŘENÍ 

 PROSTŘEDKY 
OSOBNÍHO 
ZJIŠTĚNÍ PŘI 
PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH 

 * nezachycený pád při 
použití prostředků osobního 
zajištění (POZ) 

 zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

  * správná volba vhodného a 
spolehlivého místa upevnění 
(ukotvení), základním 
kritériem pro výběr 
kotvících bodů je druh 
techniky, způsob provádění 
prací ve výšce, možnosti 
dané pracovištěm)  

         * při návrhu vhodných 
druhů prostředků osobního 
zajištění (POZ) jejich 
vzájemné kombinace 
vycházet z příslušných 
návodů k obsluze 

  * náraz na pevnou překážku 
v průběhu zachycení pádu 
při použití prostředku 
osobního zajištění 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

3 * odstranění překážek v 
předpokládané dráze pádu 

        * seřízení délky lana 
zachycovače s tlumičem 
pádu 

        * použití pohyblivého 
zachycovače s nejkratší 
délkou zachycení pádu 

  * náhlé zachycení pádu při 
použití bezpečnostního pásu 
(polohovacího prostředku) - 
poškození krční páteře, 
odražení vnitřních orgánů 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

3 * použití prostředků 
osobního zajištění (POZ) 
tak, aby nenastal volný pád 
delší než 0,6 m (dva úvazky, 
seřízení délky úchytného 
lana) 

* zachycení pádu ve 
fyziologicky nevhodné 
poloze (poškození krční 
páteře, obličeje, odražení 
vnitřních orgánů) 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

2 * správné použití prostředků 
osobního zajištění (POZ), 
např. upevnění POZ do 
zádového kotvícího kroužku 

        * použití prostředků 
osobního zajištění (postroje) 
bez tlumiče pádové energie 
tak, aby nenastal volný pád 
delší než 1,5 m 
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ZDROJ 
RIZIKA 

RIZIKOVÝ FAKTOR 
POPIS 
MOŽNÉHO 
OHROŽENÍ  

MR OPATŘENÍ 

BEDNĚNÍ A 
ODBEDNĚNÍ 
BETONOVÉ 
KONSTRUKCE 

* nezajištění resp. Ztráta 
únosnosti a prostorové 
tuhosti bednění a podpěrných 
konstrukcí 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

3 * správné provedení 
bednění zaručující jeho 
stabilitu, pevnost a tuhost 
včetně podpěrných 
konstrukcí (dimenze, průřez, 
vzpěrná délka, spoje, 
montáž) 

        * při zpracování 
technologických postupů 
zajistit prokazatelné 
seznámení zaměstnanců 

  * pád bednění, jeho části 
nebo odbedňovacích dílů na 
pracovníka 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

2 * dodržování 
technologických předpisů 
při montáži 

        * správné provedení nátěrů 
vhodným odbedňovacím 
prostředkem 

  * naražení na bednění   3 * zvýšení pozornosti při 
pracech v nepřirozených 
polohách 

  * deformace betonové 
konstrukce 

  1 * armaturu ukládat dle PD 

  * snížení a ztráta únosnosti a 
stability betonové konstrukce 

   * armatura musí být v 
předepsaných dimenzích a 
tvarech 

        * konstrukci odbedňovat až 
na pokyn příslušeného 
pracovníka 

RUČNÍ 
VODOROVNÁ 
DOPRAVA 

* pád po uklouznutí 
pracovníka při dopravě 
materiálu 

zlomeniny, 
pohmoždění 

2 * úprava pojízdné plochy - 
vyrovnání a zpevnění, 
odstranění kluzkosti 

STROJE NA 
BROUŠENÍ / 
ŘEZÁNÍ 
POVRCHŮ 

* prořezání rotujícím 
nástrojem při styku ruky a 
nástroje 

pohmoždění, 
řezné rány 

2 * seřizování, mazání a 
čištění nástroje pouze, 
pokud je v klidu 

    * postupovat dle návodu na 
používání 

    * vyloučení přítomnosti 
jiných osob v blízkosti 
pracujícího stroje 
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ZDROJ 
RIZIKA 

RIZIKOVÝ FAKTOR 
POPIS 
MOŽNÉHO 
OHROŽENÍ  

MR OPATŘENÍ 

STROJE NA 
BROUŠENÍ / 
ŘEZÁNÍ 
POVRCHŮ 

* prořezání rotujícím 
nástrojem při styku ruky a 
nástroje 

pohmoždění, 
řezné rány 

2 * nesahat rukou do 
nebezpečné blízkosti 
pohybujícího se nástroje 
* stroj za chodu nezvedat 

    
 

    
 

* před užitím stroje 
zkontrolovat, zda nejsou 
poškozeny kryty nebo jiné 
části, které mohou ovlivnit 
správnou funkci stroje a 
posoudit, zda je stroj 
schopen řádně pracovat a 
plnit svou funkci 
*ověřit funkci spínačů proti 
náhodnému spuštění 

      * odlétající částečky betonu poškození 
zraku 

2 * používání vhodné ochrany 
zraku (brýle, štít) 
 

  * úraz obsluhy el. Proudem popálení, 
zástava 
srdeční 
činnosti, 
poškození 
nervové 
soustavy 

2 * provádění kontroly el. 
Přívodů stroje před 
zahájením i po ukončení 
práce, 

      * přívodní kabely klást 
mimo ostré hrany 

      * přívodní kabely chránit 
před mechanickým 
poškozením vhodným 
způsobem 

        * ve venkovním prostředí 
používat prodlužovací 
kabely jen označené a 
určené pro toto prostředí 

  * působení prašnosti dušnost, 
poškození 
plic 

2 * při frézování užívat 
vysavač a OOPP (maska - 
respirátor) 

  * působení hluku 
vznikajícího při pracovní 
činnosti stroje 
 
 
 

poškození 
sluchu 

3 * používat OOPP proti 
hluku 
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ZDROJ 
RIZIKA 

RIZIKOVÝ FAKTOR 
POPIS 
MOŽNÉHO 
OHROŽENÍ  

MR OPATŘENÍ 

PONORNÉ 
VYBRÁTORY 

* zasažení el. Proudem činnosti, 
poškození 
nervové 
soustavy 

3 * el. Vibrátory připojovat 
pouze na zdroj o napětí a 
frekvenci dle údajů na 
výrobním štítku nebo v 
návodě k obsluze 

      * udržování vodotěsnosti 
krytů částí obsahující hlavní 
jistič 

      * před připojením na síť 
musí být vypínač v nulové 
poloze 

  * působení vibrací poškození 
nervových a 
svalových 
části těla 

2 * nepoškozené antivibrační 
rukojeti 

      * dodržování klidových a 
bezpečnostních přestávek 
 

ARMOVÁNÍ   
KONSTRUKCE 
- Železářské 
pracoviště 

* poranění ruky nebo i jiné 
části těla pracovním koncem 
prutu, ostrou hranou, 
vyčnívající části armatury 

řezné rány 2 * správné ukládání a 
skladování bet. oceli a 
vyrobené armatury ve 
stanovených profilech - dle 
potřeby a fixace mat. 

  * poranění prstů, dlaně ruky 
o ostré části betonářské oceli 

    * udržování volných 
manipulačních uliček a 
komunikací 

        *používání rukavic 
  
  

      *správné pracovní postupy 
při manipulaci s mat. 
 

* zakopnutí o materiál (bet. 
Ocel, odřezky, polotovary) a 
následný pár osoby 

zlomeniny, 
pohmoždění 

2 * zařízení pro výrobu 
armatury (stroje, přípravky), 
související objekty a 
zařízení rozmístit tak, aby 
pracovníci nebyli ohroženi 
pohybem materiálu a jeho 
ukládáním 

  * pád bet. Oceli, zasažení a 
hmoždění nohou 
 
 
 
 

    * udržovat pořádek na 
pracovišti, včasné odklízení 
a odstraňování odpadu 
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ZDROJ 
RIZIKA 

RIZIKOVÝ FAKTOR 
POPIS 
MOŽNÉHO 
OHROŽENÍ  

MR OPATŘENÍ 

ARMOVÁNÍ   
KONSTRUKCE 
- Stroje na 
úpravu výztuže 
(ohýbačky, 
nůžky) 

*zachycení, sevření a 
přimáčknutí prstů 

zlomeniny, 
pohmoždění, 
rozdrcení 

3 * ruce obsluhy nepřibližovat 
místu ohybu, střihu a jiným 
nebezpečným místům 

*pád ohýbaného / střiženého 
mat. 

  * správný úchop a držení 
upravovaného prutu 

    * soustředěnost, sledování 
pracovní operace 

        * nepracovat s více pruty 
současně 

 
 
 
Použité značky:     
MR … míra rizika      
(1 - téměř nenastane, 2 - nastane velmi výjimečně, 3 - nastane výjimečně, 4 - nastane občas, 5 
- nastane často)   
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Závěr 
Tématem mojí diplomové práce bylo zhotovení části stavebně technologického 

projektu pro realizaci železobetonového mostu. Podklady jakožto technickou a průvodní 
zprávu, výkres tvaru a výkres výztuže mi poskytla projekční kancelář Prokop Mosty. Jednalo 
se o jednopolový most, jehož nosnou konstrukcí byl železobetonový rám. Tyto podklady byly 
určeny pro rekonstrukci mostu v obci Matějovice, okres Jeseník, Olomoucký kraj.  

Moje práce začínala vyhledáním geometricky podobného mostu v jiné lokalitě, který 
je třeba také rekonstruovat. Ten se mi podařilo najít v obci Mostkovice, okres Prostějov, 
Olomoucký kraj. Veškeré části stavebně technického projektu jako jsou: časové a finanční 
plány, plány nasazení strojů, zařízení staveniště, technologické předpisy, plán BOZP atd. jsou 
koncipovány právě pro realizaci mostu v obci Mostkovice. 

V každém části této práce jsem se snažil využít svých zkušeností získaných na 
odborné praxi a skloubit je s teorií vyučovanou ve škole. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
THU … technologicko hospodářské ukazatele 
el. … elektrický/é 
BOZP … Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ŽB … železobeton 
TDI … technický dozor investora 
PD … projektová dokumentace 
ČSN … česká státní norma 
KZP … kontrolní a zkušební plán 
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