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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá výstavbou mostní konstrukce přes R7 v obci 

Droužkovice. V rámci diplomové práce byla zpracována technická zpráva ke stavebně 

technologickému projektu, finanční a časový plánu hlavního stavebního objektu, projekt 

zařízení staveniště, technologický postup provádění předepnuté mostovky, kontrolní a 

zkušební plán, plán vyhodnocení bezpečnostních rizik při technologické etapě betonáž 

mostovky a byly posouzeny  podélné nosníky  podpěrné skruže. 

Klíčová slova 

dvoutrámový most, čtyři pole, technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, 

zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, předpjatý beton,  technologický předpis 

 

Abstract 

The subject of this thesis is a technological projet of a bridge construction over R7 in 

the municipality Droužkovice. The presstressed superstructure is 63,20m long. As a part 

of this thesis is enclosed the technological report, financial and time schedule of the 

main construction object, technological prescription of superstructure, the control and 

test plan, technological regulations.  

Keywords 

four fields, prestressed concrete, the control and test plan, technological report, 

superstructure technological prescription 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá přípravou a realizací projektu novostavby mostu na 

přeložce silnice II/568 v km 0,234 nad R7. 

Jedná se  novostavbu v návaznosti na probíhající výstavbu rychlostní silnice R7 v kat. 

R25,5/120 km/h (Vs =130km/h).  Řešený stavební objekt mostu S0 209 řeší převádění 

silnice II/568 S9,5/70 přes rychlostní komunikaci R7 na km 9,085261. Samotný mostní 

objekt je řešen jako spojitý dvoutrámový most s konstantní výškou průřezu s vrchní 

deskovou mostovkou a neomezenou průjezdnou výškou. Čtyř-pólový most je přímý a 

téměř kolmý. Nosná konstrukce je z monolitického předepjatého betonu, spodní stavba 

z železobetonu a založení je hlubinné.  

Součástí této práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie 

technologických etap, finanční a časový plánu hlavního stavebního objektu, projekt 

zařízení staveniště, technologický postup betonáže předepnuté mostovky, rozpočet 

zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, bezpečnostní rizika a koncept podpěrné 

skruže. 
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1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice 

   SO 209 - Most na přeložce silnice II/568 v km 0,234 (nad R7) 

Druh stavby:  novostavba 

Místo stavby:   katastrální území Droužkovice 

   Ústecký kraj 

Zhotovitel stavby: SDRUŽENÍ R7 MÚK Vysocany – MÚK Droužkovice 

   (Metrostav a.s., EUROVIA CS, a.s., EDS HOLDING, a.s.) 

Projektant:  PRAGOPROJEKT, a.s. 

   atelier Liberec, Dvořákova 623/10, 460 01 Liberec 

   HIP: Ing. xxxxxx 

Projektant objektu: Pontex s.r.o. 

   Bezová 1658, 147 54 Praha 4 

   Zodpovědný projektant: Ing. xxxx xxxxxxxx 

   tel. : 123 123 123, e-mail: xxxxx@xxxxx.cz 

Majetkový správce  

objektu:  Krajský úřad Ústeckého kraje 

   odbor dopravy a silničního hospodářství 

   Velká Hradební 3118/48 

   402 02 Ústí nad Labem 

Termín zahájení: 12.1.2015 

Termín ukončení: 20.11.2015 
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2 Členění stavby na stavební objekty 
Výstavba celé stavby R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice je rozčleněna na jednotlivé stavební 

objekty. Samotná stavba mostu SO 209 není dále členěna na podobjekty. Objízdná trasa je 

součástí dokumentace výstavby rychlostní komunikace R7. 

2.1 Související stavební objekty 

SO 002  Příprava území - ornice 

SO 102  Rychlostní komunikace R7 v km 4,700 - 9,444 

SO 105  MÚK Doroužkovice, větev A 

SO 106  MÚK Droužkovice, větev B 

SO 111  Přeložka silnice II/168 v km 9,1 na silnic R7 

SO 156  Provizorní komunikace v km 0,0-0,05 přes silnici II/568 

SO 313  Dešťová kanalizace silnice R7 v km 8,64-9,44 

SO 356  Přeložka vodovodu DN200 podél sil.II/568 v km 0,2-1,15 

SO 414   Přeložka kabelu NN SČVAK podél.sil.II/568 

SO 458   Přeložka kabelu DOK ČESKÝ TELEKOM,a.s. 

SO 459   Přeložka kabelu MTS ČESKÝ TELEKOM,a.s. 

SO 463   Přeložka kabelu SD Chomutov podél sil.II/568 

SO 491   Systém SOS(DIS) - kabelové vedení 

SO 712   Oplocení silnice R7 v km 4,7-9,444 

SO 802   Vegetační úpravy – silnice R7 v km 4,7-9,44 

SO 805   Vegetační úpravy – přeložka silnice II/568 

SO 823   ÚSES – biocentrum LC 23 a biokoridor LK 22 v km 8,6-9,1 siln.R7 

2.2 Vztah k území 

V prostoru mostu se v době provádění nachází níže uvedené inženýrské sítě: 

1. kabel DOK ČESKÝ TELEKOM a.s.     

2. kabel MTS ČESKÝ TELEKOM a.s. + SD Chomutov   

3. Vodovod DN 200 podél sil.II/568 v km 0,2-1,15   

4.kabel  NN SČVAK podél sil. II/568 
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Před výstavbou SO 209 je nutné provést koordinaci vlastníků těchto objektů a zajistit, aby v 

době výstavby byly realizovány přeložky uvedené v předchozí kapitole 2.1 Stavební objekty. V 

době výstavby se nesmí v prostoru mostu nacházet žádné inženýrské sítě. Inženýrské sítě v 

prostoru mostu jsou zaznačeny v koordinační situaci. 

3 Stavebně architektonické řešení stavby 

3.1 SO 159 - Přechodné dopravní opatření 

Tento stavební objekt řeší rozmístění přechodného dopravního značení na komunikaci před a za 

rekonstruovaným mostem a značení objízdné trasy. Před započetím prací se předpokládá, že 

bude provedena provizorní komunikace v km 0,0-0,5 přeložka sil II/568 SO 156, bude 

provedeno sejmutí ornice v tl. 0,6m. Následně bude provedeno zlepšení podloží násypu 

hydraulickým pojivem v mocnosti cca 0,5m. 

Dopravní značení bude zapůjčeno od Správy Ústeckého kraje. Samostatné řešení dopravní 

situace je přiloženo jako příloha P.1.2 

3.2 SO 209 - Mostní objekt  

Jedná se o most přes novostavbu rychlostní silnice R7 v kat. R25,5/120 km/h (Vs=130km/h). 

Tento stavební objekt řeší stavbu nového mostu. Dále se bude zabývat  napojením nové 

komunikace na mostě na stávající stav před a za mostem.  Řešený stavební objekt mostu 

S0 209 řeší převádění silnice II/568 S9,5/70 přes rychlostní komunikaci R7 na km 9,085261. 

Samotný mostní objekt je řešen jako spojitý dvoutrámový most s konstantní výškou průřezu s 

vrchní deskovou mostovkou a neomezenou průjezdnou výškou. Čtyř-polový most je přímý a 

téměř kolmý. Nosná konstrukce je z monolitického předepjatého betonu, spodní stavba z 

železobetonu a založení je hlubinné.  

Délka přemostění:   60,80 m 

Délka mostu:   73,10 m 

Délka nosné konstrukce:   63,20 m 

Rozpětí:    13,00 + 18,00 + 18,00 + 13,00 m 

Šířka mostu:    16,00 m 

Volná šířka mostu:    13,00 m 

Šířka mezi zvýšenými obrubami:   13,00 m 

Chodníky:    oboustranný nouzový 2 x 0,75 m 

Šířka nosné konstrukce:    15,50 m 

Plocha mostu:    16,00 x 63,20 = 1 011,20 m2 

Plocha nosné konstrukce:    15,50 x 63,20 = 979,6 m2 

Plocha vozovky:    13,00 x 63,20 = 821,6 m2 

Šikmost mostu:    pravá 98,6g 

Světlá výška NK nad terénem:    min. 5,224 m nad přemosťovanou komunikací 
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   max. 8,1 m v krajních polích 

Stavební výška:    1,154 m 

Konstrukční výška:    1,019 m 

Staničení mostu:    km 0,234 093 

Zatížitelnost mostu:    Most je navržen na zatěžovací třídu A  

   dle ČSN 73 6203. 

poznámka : Plocha mostu je určena jako součin délky nosné konstrukce a vzdálenosti mezi 

vnějšími ochrannými konstrukcemi ( zábradelní svodidlo) 

Účel stavby   Je nutno vytvořit přeložku komunikaci  silnice  II/568 

     v km 0,234 místě křížení s nově budovanou R7.  

3.3 Založení a zemní práce 

 Most je vzhledem ke geotechnickým podmínkám založen hlubinně. 

Opěry jsou založeny na 6 pilotách ⌀ 1200 mm délky 17 m umístěných pod základovým pasem v 

osové vzdálenosti 2,80 m. Podpěry jsou založeny taktéž na pilotách 1200 mm délky 17 m, již 

však jen na 5 v osové vzdálenosti 2,45 m. 

 Piloty jsou navrženy jako plovoucí. Při vrtání pilot je vyžadována přítomnost geologa, 

který bude sledovat geologický profil proces zdokumentuje. Předpokládaný geologický profil je 

zakreslen ve výkrese pilot. V případě neshody zjištěného profilu s projektovou dokumentací 

musí být kontaktován projektant. Výztuž pilot je navržena tak, aby umožnila případné 

prodloužení pilot o 1,5 m. 

 Navržen je beton C25/30 - XA2 konzistence S4 (160-180mm Abramse).Piloty jsou 

vyztuženy armokoši z oceli B500B. Centrického osazení armokošů a dodržení minimálního krytí 

bude dosaženo pomocí betonových distančních koleček v celkovém počtu 52ks na piloty. 

Jmenovité krytí výztuže je 80mm.  

 Konstrukce bude chráněna před bludnými proudy tak, že celá vodorovná konstrukce 

bude uložena na ložiscích usazených na vrstvu plastbetonu. Primárně bude konstrukce 

chráněna dodržením předepsaného krytí betonu. 

 Piloty na opěře OP1 a podpěrách P1-P4 budou vrtány z upravené plošiny v úrovni pláně 

silnice R7.  

 Piloty na opěře OP5 budou vrtány z částečného násypu silničního tělesa objektu 

převáděné komunikace z úrovně základové spáry. Přesná poloha pilot je zakreslena ve 

výkopovém plánu 

 Všechny vrty budou v celé délce paženy pomocí ocelových dvouplášťových pažnic. 

Pažnice musí mít ve vrstvách zvodnělých nesoudržných zemin vždy dostatečný předstih před 

vrtným nářadím, aby nedocházelo k provalení dna vrtu. Technologie vrtání bude odsouhlasena 

před zahájení vrtných prací v souladu s předloženým technologickým předpisem zhotovitele. 
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3.3.1 Výkopy 

 Navržené řešení předpokládá realizovaný zářez v celé oblasti mostní konstrukce a 

dokončené konsolidační násypy v oblasti opěr. Veškeré výkopy jsou navrženy ve sklonu 1:1. 

Hloubka výkopů nepřesahuje 3m, kromě zářezů pro výkopy P2 a P4, jež bylo nutno navrhnout 

do hloubky cca 5,6m a 3,6m . Výškové souřadnice výkopů jsou směrem od OP1 k OP 5 

následující: 

OP1 307,250 m.n.m. 

P2 300,250 m.n.m. 

P3 300,950 m.n.m. 

P4 300,650 m.n.m. 

OP5 305,350 m.n.m. 

Podkladní beton bude položen  na začištěné a srovnané ploše výkopů o rozměrech 3 000 mm  x 

13 200 mm pro základ podpěr P2-P4. Pro základ opěr OP1 a OP5 jsou pak plochy výkopů 

rozměrů    3 550  mm x 16 700 mm.Podkladní beton půdorysnými rozměry přesahuje vždy o 

200 mm za okraje konstrukce pro jejíž účely je pokládán. 

V  oblasti násypu a zásypu opěr je navrženo konsolidační opatření  z konsolidačních násypů v 

rozsahu koruny vozovky se sklony svahů 1:1 délky cca 2m před osou opěr a 7,25 za osy opěr. 

Na opěře OP1 je navíc nutno po odtěžit 1,45m vysokou část svahu hluchého vrtání. 

 

3.3.2 Spodní stavba 

3.3.2.1 Opěry 

 Opěry jsou navrženy monolitické z železobetonu se za věšenými rovnoběžnými křídly.  

 Základ opěry je navržen s půdorysnými rozměry  15 500 m x 2 350 mm a výškou 

800mm. Je předsazen 500 mm před líc opěry a je proveden ve sklonu 4% od jejího líce. Dřík 

tloušťky 1850mm je navržen výšky 2691 ~ 2821 mm u OP1 a výšky OP 2701 ~ 2863 mm. Dřík 

je rozdělen zdánlivou spárou přesně v ose pokračující až na horního povrch úložného prahu.  

 Úložný práh je proveden ve střechovitém sklonu 2,4% a 2,61% kolmo k ose mostu a ve 

sklonu 4% směrem k líci závěrné zídky do odvodňovacího žlábku. Tento žlab ústí čedičovou 

tvarovkou přečnívající 100 mm boční líc opěry. Na úložném prahu jsou umístěny dva nálitky pro 

osazení ložisek.  

 Závěrná zídka výšky 1,1m je tlustá 0,50 m a ve své hlavě se rozšiřuje na 0,77 m tak, aby 

bylo na ni možné uložit mostní dilatační závěr i přechodovou desku.  

 Křídla jsou řešena jako zavěšená rovnoběžná tl. 500 mm a délky 5,8 m na OP1, resp. 

3,80 na OP2. Mezi rubovou stranou křídla a pokračováním závěrné zídky bude pracovní spára.  
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 Veškeré hrany budou zkoseny o vzdálenostech 20/20 mm. 

3.3.2.2 Pilíře 

Pilíře jsou vynášeny základem rozměrů 1,80 x 12,00m a výšce 1,4m. Všechny základy jsou 

projektovány ve stejné šikmosti jako samotný most. Horní plochy základů jsou opatřeny 

střechovitým sklonem ve spádu 5% ve směru osy mostu.  

 Na pilíři P3 je nad základem navržena pata dříku šířky 1200 mm,délky 9,50 m a výšky 

1500 mm. Horní plocha je rovněž provedena ve stejném sklonu jako základy, tedy 

střechovitém se spádem 5% ve směru osy mostu. 

 Na základ (P2 a P4), příp. na patu dříků (P3), navazuje dvojice osmi-úhelníkových dříků. 

Dřík má obdélníkový průřez 1,60 x 0,80 m s okosenými rohy 0,30 x 0,20 m. Dříky jsou vysoké 

cca 8,50 m na P2, 5,40 m na P3 a 6,40 m na P4. 

 Horní hrany dříků jsou navrženy s nulovým sklonem. Podložiskové bloky budou v 

podélném  směru mostu  vybetonovány na celou šířku sloupu v šířce 900mm, v příčném pak s 

úskoky 350mm. 

 Na každém sloupu bude vyznačena nivelační značka ve výšce 0,6m nad upraveným 

terénem. 

3.3.2.3 Přechodová oblast 

 Přechodová oblast je řešena pomocí přechodové desky.  

 Všechny plochy spodní stavby budou opatřené izolačním nátěrem a překryty 

ochrannou geotextilií.  Spodní část přechodové oblasti bude vyplněna zhutněným zásypem 

základu a nad tento zhutněný násyp bude položena těsnící izolační geomembrána ve sklonu 3% 

k rubu opěry. Na tuto geomembránu bude uložena ochranná netkaná geotextilie s odolností 

proti proražení (CBR) min. 3kN (např. Geomatex NTIB24). Nad tuto geotextilii bude k rubu 

opěry položena a oboustranně vyspádována směrem ke stranám mostu ve sklonu min 3% 

drenážní trubka (napč. DN150 SN8). Tato trubka bude ústit do svahů poté, co projde pod 

křídlem. Na geotextilii bude navezen podkladní přechodový klín z nenamrzavé zeminy (ŠD 0-

32) v tloušťce 0,60 m za rubem, s tím že za lícem závěrné zídky je navržen do minimální 

vzdálenosti 1,50 m. Pod přechodovou deskou je navržen ve sklonu 3 % směrem k opeře, 

přičemž minimální tloušťka tohoto obsypu pod přechodovou deskou bude 150mm. Tento 

zásyp přechodového klínu  bude hutněn po vrstvách tloušťky 300 mm.  

Na obou opěrách bude pod vozovkou přechodová deska šířky 13,00 m, délky 4m a tl. 0,25 m 

uložená na vrubový kloub v kapse na rubu závěrné zídky. Deska bude na opěrách provedena ve 

sklonu 1:10 

 Nad přechodovou oblastí budou provedeny všechny vozovkové vrstvy dle projektové 

dokumentace na základě typu převáděné komunikace. 

 



    Radim Stloukal 
               VUT Brno  2014/2015 
 

21 
   

3.4 Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je navržena jako monolitický předepjatý spojitý dvoutrámový nosník o 

čtyřech polích. 
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3.4.1 Tvar NK 

 Nosná konstrukce je navržena jako monolitický předepjatý spojitý dvoutrámový nosník 

o čtyřech polích.13,0 + 18,0 +18,0 + 13,0 m. Celková délka nosné konstrukce je tedy 63,20 m a 

délkou 15,50m. Konstrukce je přímá a téměř kolmá s pravou šikmostí 98,6g. Podélně je nosná 

konstrukce navržena ve sklonu 4,6% ve směru staničení, tedy k opěře OP5. Příčně pak  je 

navržen horní povrch mostovky ve střechovitém sklonu 2,5% s oboustrannými protispády  4% 

na délce 1,50 m .  

 Trámy vynášející NK byly navrženy výšky 0,90 m a rozšiřující se šířky, přičemž jejich 

spodní hrana je navržena se tejným příčným sklonem jako horní povrch konstrukce. Šířka 

trámu je 2,00 m ve spodní hraně a lineárně se rozšiřuje na 2,60 m v místě vetknutí konzol a 

desky. Osová vzdálenost trámů je 7,50 m. Mezi nimi je deska náběhována v  šířce 0,5m ve 

vetknutí, jež se lineárně ztenčuje až na 0,3 m. Konzoly jsou dlouhé 2,70 m mají ve vetknutí  tl. 

0,50 m a 0,25m na volném konci. 

 Do nosné konstrukce (tedy při zhotovování bednění) budou vloženy talíře 

odvodňovače, chráničky pro odvodňovací tvarovky a chráničky pro odvodňovací trubičky 

izolace NK.  

3.4.2 Výrobní nadvýšení 

 V rámci VTD podpěrné skruže ( systém PIŽMO) musí být proveden výpočet zohledňující 

deformace NK v průběhu výstavby a na základě něj vypracována část VTD dokumentace 

zohledňující sedání. Jedná se o deformace způsobené sedáním bárek, deformací podpěrné 

skruže. Na základě tohoto elaborátu budou korigovány nadmořské výšky mostní konstrukce 

3.4.3 Předpětí 

 Konstrukce je vyztužená 10 podélnými kabely složenými z  19 lan Y1860 S7–15,3. 

Předpínací výztuž NK je navržena z jednoho typu kabelů. Kotevní napětí 1370 MPa se před 

zakotvením podrží 2 minuty. Kabely jsou konstruovány půdorysně přímé po celé své délce a 

kotveny v příčnících v jedné řade, po pěti kabelech v každém trámu. Využito bude přepínacího 

systému DYWIDAQ. V podélném řezu kabely výškově respektují průběhy momentů na 

konstrukci. Všechny kabely mají totožné výškové vedení. Výškové lomy jsou zaobleny 

zakružovacím parabolickým obloukem s délkou tečny 2,5m. Kabely K1,K2,K3,K4 budou 

napínány od OP1 a kabely K6,K7,K8,K9,K10 od opěry OP5. Nad podpěrami P1-P4 a opěře OP1 

jsou navrženy odvzdušňovací trubičky. Nad opěrou se nachází trubičky pro injektáž. Kotvy MA 

19 budou zajištěny spirálami 440mm, které jsou součástí kotevního systému. 

3.4.4 Opěrové příčníky 

 Příčníky jsou navrženy pouze nad opěrami. Příčníky jsou provedeny zesílením desky 

mostovky mezi trámy, tak že trámy vystupují pouze 0,10 m nad spodní povrch desky. Zesíleny 

jsou i konzoly. Ve vetknutí trámy vystupují pouze 0,10 m nad spodní povrch desky na konci 

konzoly je výška desky 525 mm. na levé straně mostu a 521 na pravé straně mostu. 



    Radim Stloukal 
               VUT Brno  2014/2015 
 

23 
   

3.4.5 Ložiska 

 Celá nosná konstrukce je uložena na elastomerových ložiscích. Pevné uložení je 

situováno na levém dříku pilíře P3. Na opěrách OP1, OP5 jsou na levých dřících řešena ložiska 

jako podélně posuvná. Všechna ostatní ložiska jsou všesměrně posuvná. Ložiska budou uložena 

na vrstvu plastbetonu min. tl. 20mm.  Ložiska budou součástí VTD dodavatele ložisek. 

3.5 Příslušenství 

3.5.1 Izolace mostovky 

 Jednovrstvá izolace mostovky z AIP je nanášena na celou plochu mostovky na pečetící 

vrstvu. Vybraným vhodným technologickým postupem je nutno zajistit nepropustnost 

celistvost, přilnavost k nosné konstrukci a dostatečnou odolnost proti mechanickému 

namáhání.  

 Pod římsami bude navíc provedena izolace asfaltovým pasem. Ochranná vrstva izolace 

pod římsou bude lepena za tepla lepící hmotou na bázi asfaltu.  

3.5.2 Odvodnění 

 Odvodnění vozovky je řešeno příčným a podélným sklonem povrchu. U obou říms bude 

proveden odvodňovací proužek z litého asfaltu tloušťky 500 mm. Na koncích mostu je 

proveden 2 m náběh tohoto proužku na jehož konci bude zapuštění 0 mm. 

Odvodnění izolačních vrstev je řešeno pomocí odvodňovacích trubiček umístěných v úžlabí v 

poli 1 a 4. Trubičky jsou vkládány do předem nachystaných chrániček v bednění NK. 

 U podpěry P5 je na každé straně vozovky umístěn odvodňovač, který bude vyústěn 

svodem DN 150 podél pilíře. Svod je chráněn kompenzátorem vykrývajícím dilatace mostu. 

 U obou opěr jsou navrženy skluzy z kaskádovitě kladených příkopových tvárnic, na 

jejichž koncích bude zbudováno vývařiště. 

3.5.3 Skladba vozovky 

Vozovka je tvořena těmito vrstvami: 
obrusná vrstva:  40 mm  ACO 11+ asfaltový beton pro obrusnou vrstvu s 

       velikostí max. zrna 11mm 

ložná vrstva:  50 mm  ACL 16+ asfaltový beton pro ložnou vrstvu s 

       velikostí max. zrna 16mm 

ochranná vrstva: 40 mm  ACO 11+ asfaltový beton v ochranné vrstvě s 

       velikostí zrn max. 11mm  

izolace:   5 mm  celoplošná izolace AIP na pečetící vrstvu 
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3.5.4 Římsy 

 Monolitické mostní římsy jsou široké 1,5 s límcem římsy vysokým 670mm a s přesahem 

0,25 m za okraj konzol mostovky. Nášlapy říms výšky 120 mm jsou provedeny ve sklonu 5:1. 

Horní líc říms je  proveden ve 4% sklonu směrem k mostovce. 

 Římsy jsou v podélném směru děleny dilatačními spárami na úseky po cca 12,0 m. Na 

krajích mostu se pak tyto úseky liší dle výkresu (5-7m). Kotvení říms je navrženo kotvou do 

betonu se šroubem M24 (5.6), která je vlepena do předvrtaného otvoru ⌀28. Římsy budou 

betonovány po etapách vždy v jednom taktu mezi těmito dilatačními spárami. 

 Dále budou v římsách provedeny smršťovací spáry dle projektové dokumentace ( mezi 

dvěma dilatačními spárami). Smršťovací spáry je nutné provést nejdéle do 24 hodin po 

betonáži římsy. Spáry budou po celém obvodě zatmeleny dle detailu ve výkresové příloze. 

 U křídel bude provedena úprava říms. Části říms přečnívající přes rub křídla opěry 

budou provedena na podkladním betonu tl. 150 mm a vrstvě hutněného štěrkopísku. Tato 

výplň bude provedena mezi koncem přechodové desky a křídlem. 

 Do říms bude kotven záchytný systém mostu do dodatečně vrtaných otvorů pomocí 

lepených kotev 

3.5.5 Mostní závěry 

 Most je koncipován jako jeden dilatační celek s pevným uložením na podpoře P3. 
Nad opěrami OP1 a OP5 je navržený jednoduchý lamelový dilatační závěr s rozsahem 80 mm.  
Mostní závěry pokračují na obou stranách mostu až do úrovně povrchu římsy a protaženy na 
celou výšku římsy. Mostní závěry musí vyhovovat TKP. 

3.5.6 Přechodové desky 

 Pro plynulou změnu tuhosti přechodu mezi opěrou a silničním tělesem budou na obou 
stranách mostu řešeny přechodové oblasti pomocí přechodových desek délky 4m a tl. 0,25 m 
šírce 13 m s podélným sklonem 10%.  
 Deska bude zbudována na podkladním betonu tl. 100 mm a uložena na rubový ozub 
závěrné zídky na šířce 250 mm. Mezi závěrnou zídkou a přechodovou deskou bude vytvořena 
spára vložením pěnového polystyrenu tl. 20mm 

3.5.7 Svodidla 

 Na mostě  bude osazeno svodidlo JSMFRH2 bez výplně. Sloupky s rozestupy 2,25m 
budou kotveny do dodatečně vrtaných otvorů pomocí lepených kotev.  Patní desky budou 
osazeny vodorovně a pro vyrovnání podélného a příčného sklonu budou podlity plastmaltou. 
Otvory v patní desce budou řádně vyplněny trvale pružným tmelem zabraňujícím průniku vody. 
 V místě dilatačních závěrů mostu budou ve svodidle provedeny elektroizolační 
dilatační styky, které zajistí možnost posunu +-40mm a elektrické odizolování NK od spodní 
stavby.  
 Alespoň jeden kotevní šroub každého sloupku bude opatřen ochranou proti demontáží 
shodnou jako v případě zábradlí. 
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3.5.8 Zábradlí 

 Na obou vnějších stranách říms je navrženo ocelové zábradlí výšky 1,1 m. Konstrukce 
zábradlí je řešena panely podpíranými sloupky profilu I.  Horní madlo a spodní rám tvoří  
válcovaný profilu U80. Svislá výplň je provedena z pásků 10x40 mm umístěných v osové 
vzdálenosti. V místě dilatace bude v zábradlí proveden dilatační spoj, který umožní pohyb ± 80 
mm a zajistí elektrické odizolování NK od spodní stavby. 
 Alespoň jeden kotevní šroub každého sloupku bude opatřen ochranou proti demontáží 
shodnou jako v případě svodidel. 

3.5.9 Materiál 

3.5.9.1 Beton 

V následující tabulce jsou vypsány požadované kvality betonu podle konstrukčních částí: 
 
konstrukční část   třída betonu, stupeň vlivu prostředí 
 
Piloty      C25/30 (XA2, XC2) 

Podkladní beton    C8/10 (X0) 

Základy opěr     C25/30 XF3 (XC2) 

Základy pilířů     C25/30 XF3 (XC2) 

Dříky opěr     C30/37 XF2 (XD1, XC3) 

Úložné prahy, závěrné zídky, křídla  C30/37 XF4 (XD3, XC4) 

Pata dříku pilíře P3    C30/37 XF4 (XD3, XC4) 

Dřík pilíře P3     C35/45 XF4 (XD3, XC4) 

Pilíře (Dříky) P2, P4    C30/37 XF4 (XD3, XC4) 

Nosná konstrukce    C30/37 XF2 (XD1, XC3) 

Kapsa dilatačního závěru   C30/37 XF4 (XD3, XC4) 

Římsy      C30/37 XF4 (XD3, XC4) 

Přechodová deska    C25/30 XF2 (XD1, XC2) 

 

3.5.9.2 Předpínací výztuž 

Předpínací výztuž NK je navržena z jednoho typu kabelů. Konstrukce je vyztužená 10 podélnými 

kabely složenými z  19 lan Y1860 S7–15,3 z oceli kvality 1570/1770 MPa, stabilizované s velmi 

nízkou relaxací. Kotevní napětí je 1370 MPa, tj. kotevní síla v 19- ti lanovém kabelu 3644 kN. 

Napětí bude podrženo po dobu 2 min. Předepnutí je možno zahájit pouze poté, kdy beton 

nosné konstrukce dosáhl krychelné pevnosti alespoň 80% hodnoty udané značkou betonu 

(C30/37), tj. alespoň 29,6 MPa. 

3.5.9.3 Betonářská výztuž 

 Použita bude výztuž B500B 

 Výztuž sloužící pro vytyčení a zajištění správné geometrie předpínacích kabelů bude 

fixována do přesné polohy pomocí bodových svarů. 
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 Výztuž vystupující z pracovních spár musí být řádně očištěna, aby byla zachována 

požadovaná soudržnost vložek s betonem. 

4 Situace stavby - popis staveniště 
a) Stavba mostu se nachází v nezastavěné části obce. Jedná se o extravilán. V místě křížení s R7 

je R7 již ve stavu dokončené zemní pláně. Většina prací bude tedy probíhat z této komunikace. 

Demolice stávající komunikace byla provedena spolu se zemními pracemi na R7. 

b) Stavba nekoliduje s územním plánem obce. 

c) Záměr stavby mostu a nezbytné úpravy stávající komunikace jsou v souladu s konceptem 

územně plánovací dokumentace. 

d) Požadavky dotčených orgánů, které se ke stavbě vyjadřují, jsou průběžně zapracovávány do 

projektové dokumentace. Projektová dokumentace je ve fázi vyjadřovaní k předkládanému 

návrhu. 

e) Stavba je součástí veřejné dopravní infrastruktury. Jedná se o rekonstrukci části veřejné 

komunikace. 

f) Geologický průzkum území byl pro tento stupeň projektové dokumentace proveden. 

Zjištěné provedené vrty: 

JV38, JV39 a JV40 V rámci podrobného GTP provedeného firmou Pragoprojekt byly 

   zhotoveny tři  jádrové vrty označené JV38, JV39 a JV40 do hloubek 20, 

   18 a 15m pod stávající terén. 

JD205 a JD206   DIGP, v jehož rámci byly provedeny dva strojní jádrové vrty značené 

   JD205 a JD206 do hloubek 28 m pod stávající terén. 

Povrchová vrstva okolí mostu je tvořena humozní vrstvou o mocnosti 0,3m-0,6m. Pod ornicí se 

nachází hlíny sprašové, klasifikované jako F6/Cl (jíl se střední plasticitou). Tato vrstva byla 

zastižena v hloubce 1,0-4,2m. Pod těmito vrstvami byly zastiženy jíly s vysokou plasticitou až 

hlíny s vysokou plasticitou F8/CH až F7/MH podle ČSN 73 1001 tuhé až pevné konzistence. 

Hladina podzemní vody byla zastižena všemi provedenými vrty. Naražené hladiny se 

pohybovaly v rozmezí 290,50 ~ 294,00 m n. m.  Most je navržen vzhledem k agresivitě 

podzemní vody z materiálu podle ČSN EN 206-1 stupně XA2 vzhledem k obsahu síranů a 

agresivního CO2. 

V rámci návrhu konstrukce, byl proveden Báňský znalecký posudek. Z jeho závěrů vyplývá, že 

všechny mostní objekty nevyžadují zajištění proti poddolování a stavbu je možno realizovat na 

základě únosnosti základových půd. 

Podloží mostu S0 209 je tedy hodnoceno spíše jako složité dle ČSN 73 1001. Založení mostu se 

provede hlubinné na pilotách vetknutých do miocéních jílů. Relativně únosné podloží nebylo až 
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do hloubky zmíněných vrtů zjištěno a proto je nutné piloty dimenzovat jako plovoucí v 

prostředí zemin s nízkou únosností.  

g) Most neleží v záplavovém území. 

h) Dotčené pozemky: 

752:   Ředitelství silnic a dálnic, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

768:   Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem,     

 ve správě Správy a údržba silnic ústeckého kraje 

769,770:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

795:  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 

i) Vymezení potřebné plochy pro rekonstrukci mostu je řešeno v oddíle ZS – zařízení staveniště. 

Jedná se o dočasný zábor do 1 roku. Trvalé zábory budou majetkoprávně řešeny s investorem – 

Správou silnic ústeckého kraje a majiteli dotčených ploch. 

j) Po dobu výstavby bude zachován přístup na veškeré dotčené pozemky. Tento přístup bude 

pouze omezen z důvodu provádění výkopů, stavby mostu a stavby komunikací. Při provádění 

stavby mostu bude doprava vedena objízdnou trasou. Objízdná trasa bude řešena v 

samostatném objektu: SO156 - Přechodné dopravní opatření. 

k) Napojení na zdroj vody a energie bude dohodnuto mezi dodavatelem stavby a správci 

jednotlivých sítí před začátkem stavby. Na přípojky budou instalovány vodoměry a elektroměry 

a zaznamenán počáteční stav při předávání staveniště. 

l) Stavba se nenachází v blízkosti chráněného území přírody a krajiny ani u vodního zdroje nebo 

léčebných pramenů. Z toho důvodu nebude zapotřebí vypracovávat speciální řešení ochrany 

těchto nenahraditelných území a zdrojů. 

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nebudou výstavbou zřizována. 

5 Studie hlavních technologických etap 
viz. část C) Studie realizace hlavních technologických etap 

6 Dopravní řešení stavby 
Dopravní řešení stavby je uvedeno v části B Koordinační situace a dopravní řešení této 

diplomové práce spolu s výkresovou dokumentací B.1.2 jež znázorňuje dopravní značení. 

7 Zařízení staveniště 
 Zařízení staveniště je zpracováno jako samostatná část D s přiloženou výkresovou 
dokumentací B.2.1. 
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8 Stavební stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 
 Veškerý soupis stavebních strojů a mechanismů je uveden v samostatné kapitole G 
této diplomové práce. 

 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
 Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro provádění prací na 

stavbě musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení vlády. 

 Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni 

s technologickým a pracovním postupem. Zároveň proběhne jejich školení v oblasti 

bezpečnosti práce, pohybu na staveništi,manipulaci se strojními zařízeními a s elektrickým či 

ručním nářadím, které budou v procesu výstavby využívat. Dále musí být pracovníci vybaveni 

osobními ochrannými pomůckami a vhodnými pracovními nástroji v odpovídajícím technickém 

stavu. 

 Vzhledem k rozsahu stavby musí investor určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby, 

doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce a zajistit vypracování plánu 

BOZP. 

Vybrané právní a ostatní předpisy: 

 
- 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. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
 

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

- 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. 
 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
úraz a zasílá záznam o úrazu 
 

- 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 Ochrana životního prostředí, nakládání s odpady 
 Během stavebních prací bude okolní prostředí vystavováno zvýšené prašnosti a 

zvýšené hladině zvuku.  Všichni pracovníci budou proškoleni  a vedeni k co největšímu 

potlačení těchto nežádoucích jevů.  

 Při stavebních pracích vznikají odpady dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., proto je nutno 

odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. od odpadech likvidovat.  Odpady vznikající na staveništi 

budou tříděny dle katalogu opadů, jež stanovuje vyhláška č . 381/2001. Tyto odpady jsou dále 

kategorizovány. Pokud nebude materiál použit zpět na stavbu, bude převezen na skládku 

svého charakteru. 

Zatřídění odpadů vznikajících v průběhu výstavby: 

08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT 

 (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ 

 08 04  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích  

  materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků) 

  08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla 

     nebo jiné nebezpečné látky  

 

12 ODPADY Z VÝROBY Z TVÁŘENÍ A S FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ ÚPRAVY POVRCHŮ KOVŮ 

 A PLASTŮ 

 12 01  Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

   

13 ODPADY Z VÝROBY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A 

 ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH  05, 12 A 19 

 13 02 Odpadni motorové, převodové a mazací oleje 

  13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje  

 

15 ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A 

 OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

  15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

  15 01 02 Plastové obaly  

  15 01 04 Kovové obaly 

  15 01 06 Směsné obaly 
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  15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

      látkami znečištěné 

16 ODPADY  V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ 

  16 01 19 Plasty  

 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 

 MÍST) 

 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

  17 01 01 Beton  

 17 02 Dřevo, sklo a plasty 

  17 02 01 Dřevo  

 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

  17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 

 17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

  17 01 05 Železo a ocel 

 17 04 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

  hlušina 

  17 05 04 Zemina a kamení 

 

Odpady budou likvidovány pomocí velkoobjemových kontejnerů  o objemu cca m3, které 

budou umístěny na ploše zařízení staveniště v rámci odpadového hospodářství. Osoba 

pověřená spravováním těchto kontejnerů je bude třídit a zacházet s nimi dle předpisů, 

přikazujících, jak s těmito odpady dále nakládat 
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1 Koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras 

1.1 Koordinační situace  

Koordinační situace je uvedena jako samostatná příloha B.1.1 

1.2 Dopravní řešení 

Dopravní řešení staveniště jsou uvedeno jako samostatná příloha B.1.2
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1 Zemní práce a založení objektu 

1.1 Zhotovení výkopů pro základ opěr 

Veškeré výkopy jsou uvažovány z pláně komunikace R7. Jedná se o nepažené otevřené svahové 

jámy, které budou hloubeny ve sklonu 1:1. Nejprve budou odtěženy části konsolidačního 

násypu v  oblasti násypu a zásypu opěr  se sklony svahů 1:1 délky cca 2m před osou opěr a 7,25 

za osy opěr. Tyto části budou nejdříve odtěženy rypadlem a z  vzniklé úrovně upraveného 

terénu bude operovat vrtná souprava. 

Následně budou vyvrtány piloty viz. 5.1.2 a až poté budou odtěženy části hluchého  vrtání u 

OP1 a P2 - P4. 

1.2 Založení a výkopy prováděné po hluchém vrtání 

 Most je založen hlubinně na vrtaných pilotách Ø 1200 mm. Každá opěra je založena na 

šesti pilotách délky 17 m umístěných v jedné řadě v osové vzdálenosti 2,80 m. Podpěry jsou 

založeny vždy na pěti pilotách hloubky 17 m s osovou vzdáleností 2,45 m.  

 Pro provádění vrtů a zajištění jejich správné polohy budou zřízeny šablony výšky 

0,15m. Piloty budou vrtány technologií hluchého vrtání, tedy budou vrtány z úrovně 

upraveného terénu nejvýše 3m na předpokládanou základovou spárou. Při vrtání pilot je 

vyžadována přítomnost geologa, který dokumentuje skutečný geologický profil. Vrty budou po 

celé délce paženy pomocí ocelových výpažnic, které musím mít dostatečný předstih před 

vrtným nářadím, aby nedošlo k provalení dva vrtu. Piloty jsou zbudovány z betonu C25/30-XA2 

konzistence S4 (160-180mm Abramse). maximální vodní součinitel je stanoven 0,45.  Všechny 

piloty budou přebetonovány minimálně o 40 cm nad úroveň podkladního betonu. 

 Po provedení pilot bude odtěžena oblast hluchého vrtání. Výkopy budou provedeny 

tak, aby kolem půdorysu základu zbýval ještě manipulační prostor min. 0,6m. Výkopy se 

vyhloubí pomocí pásového rypadla . Po provedení výkopů bude základová spára neprodleně 

očištěna, TD a zakryta vrstvou podkladního betonu 150 mm dle projektové dokumentace. 

Zemina bude odvážena na deponii vozy Tatra.  

 Následně budou odbourány hlavy pilot odbourány na výšku 20cm nad podkladní 

beton. 

 Plocha výkopů pro základ opěr je 3 000 mm  x 13 200 mm v případě pilířů a u opěr OP1 

a OP5 je podkladní beton navržen v délce 16 700 mm kolmo na podélnou osu mostu a 3550 ve 

směru osy mostu. 

 Poté následuje 6 dní technologická pauza pro nezbytné zatvrdnutí betonu. 

 Po vybetonování základů budou výkopy základů zasypány do výše uvedené v 

projektové dokumentaci podpěrné skruže, tedy vždy 280 mm pod horní líc boční hrany základu 

aby na panelovou rovnaninu na tomto zásypu a částečně na základ mohly být ustaveny patky 

podpěrné skruže. Zbylá část bude zasypána po betonáži nosné konstrukce, jejím odbednění a 

demontáží podpěrných skruží. 
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2 Spodní hrubá stavba  
 Betonáže spodní hrubé stavby budou probíhat pomocí autočerpadla SCHWING 34 SX, 

pracovníci budou přitom nalévat betonovou směs a následně ji vibrovat ponornými vibrátory. 

Je třeba dbát na řádné zavibrování v celém rozsahu konstrukce 

2.1 Základy 

 Po odbourání hlav pilot bude základová spára očištěna a vybetonována podkladní 

vrstva betonu  tl. 150mm  třídy C12/15 třídy prostředí X0 pro základ opěr přesahující vždy o 

200 mm  půdorysné rozměry budované konstrukce. 

 Na takto připravený podklad se osadí bednění pro betonáž základového pásu případně 

po betonáži základového pasu. Do bednění se instaluje armatura dle armovacích výkresů. 

Provede se kontrola rozměrů bednění a uložení výztuže. Pomocí autodomíchávače se 

vybetonují základové pásy. Poté následuje 6 dní technologická pauza pro nezbytné zatvrdnutí 

betonu.Po zatvrdnutí betonu základu na P3 může být stejný postup zopakován a 

dobetonována tak pata dříku P3.  

2.2 Dříky opěr, opěrná křídla, závěrné zídky úložný práh. 

 Opěry budou realizovány ve čtyřech záběrech . Nejprve bude zbudován základ, dřík s 

úložným prahem, mostní křídla a na závěr závěrné zídky budou dobetonovány nejdříve po 

předepnutí NK a zakrytí kotev. Izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými nátěry bude provedena 

současně pro celou konstrukci před zpětným zásypem. 

2.3 Dříky pilířů 

 Tvar konstrukcí bude zajištěn systémovým bedněním PERI. Podložiskové bloky budou 

vybetonovány dle PD a následně dle pokynů geodeta zabroušeny na požadovanou výšku. 

2.4  Ložiska 

 Před započetím ukládání ložisek musí být zkontrolována a TDI schválena rovinatost 

horních povrchů podložiskových bloků. Na řádně očištěné podložiskové bloky budou osazena 

ložiska do vrstvy plastbetonu min tl. 20mm. Ložiska budou přemístěna na podložiskové bloky 

nákladním automobilem s hydraulickou rukou nebo autojeřábem a osazována z podlahy 

bednění mostovky.  

3 Nosná konstrukce (vč. dobetonávky závěrných zídek) 
 Po osazení elastomerových ložisek a řádné kontrole výšek konstrukce započne montáž 

skruží a bednění nosné konstrukce. Bednění bude vynášeno systémem PIŽMO dle návrhu 

projektanta. Před samotnou betonáží musí být bednění převzato zodpovědným projektantem. 

Po kontrole rozměrů bednění a polohy výztuže může dojít k betonáži betonem C30/37 XF2 

pomocí autodomíchávače a čerpadla betonové směsi. Před samotnou  betonáží budou na 

místě provedeny laborantem zkoušky sednutí dle Abramse, obsahu vzduchu a teploty betonu. 

Tato laboratoř také odebere zkušební krychle na zkoušky mrazuvzdornosti, pevnosti a 

odolnosti proti CHRL. Počty vzorků jsou uvedeny v TKP. Po zatuhnutí betonu bude mostovka 
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předepnuta. Předpínání může započít nejdříve po dosažení 80% hodnoty pevnosti betonu 

udané jeho značkou, tj. v tomto případě 29,6 MPa. Konstrukce je vyztužená 10 podélnými 

kabely složenými z  19 lan Y1860 S7–15,3. Předpínací výztuž NK je navržena z jednoho typu 

kabelů. Kotevní napětí 1370 MPa se před zakotvením podrží 2 minuty. Všechny kabely se 

napínají jednostranně. Po zhotovení nosné konstrukce bude následovat dobetonávka kapes 

dilatačního závěru a kapes kotevních oblastí nad OP1 a OP5. 

 Poté budou dobetonovány závěrné zídky, přičemž je nutné dodržet pracovní spáru pro 

instalaci mostního závěru. 

4 Zpětný zásyp a přechodová oblast 
 Po betonáži nosné konstrukce, bude proveden zpětný zásyp zbylé části zásypu základů 

a opěr. Všechny plochy spodní stavby budou opatřené izolačním nátěrem a překryty 

ochrannou geotextilií.  Spodní část přechodové oblasti bude vyplněna zhutněným zásypem 

základu a nad tento zhutněný násyp bude položena těsnící izolační geomembrána ve sklonu 3% 

k rubu opěry. Na tuto geomembránu bude uložena ochranná netkaná geotextilie s odolností 

proti proražení (CBR) min. 3kN .Nad tuto geotextilii bude k rubu opěry položena a oboustranně 

vyspádovánasměrem ke stranám mostu ve sklonu min 3% drenážní trubka DN150 SN8. Tato 

trubka bude ústit za konstrukcí křídel do svahů. Na geotextilii bude navezen ochranný zásyp 

jako přechodový klín z nenamrzavé zeminy (ŠD 0-32) v tloušťce 0,60 m za rubem, s tím že za 

lícem závěrné zídky je navržen do minimální vzdálenosti 1,50 m. Pod přechodovou deskou se 

ochranný obsyp lomí do sklonu 3 % směrem k opeře, přičemž minimální tloušťka tohoto 

obsypu pod přechodovou deskou bude 150mm. Tento zásyp bude hutněn po vrstvách tloušťky 

0,30 m. 

5 Mostní svršek 

5.1 Osazení mostního závěru,izolace nosné konstrukce 

 Osazen bude jednoduchý lamelový dilatační závěr na obou koncích nosné konstrukce 

pro celkový posun 80mm. Kladen bude důraz na čistotu závěru. nosnou konstrukci bude 

nanesena vrstva lepenky na předem penetrovaný beton a na něj následně osazen dilatační 

závěr.  

5.2 Betonáž říms 

Římsy budou zřizovány následujícím postupem. Do konstrukce mostovky se vyvrtá jádrový vrt 

cca 20 cm hloubky,průměru 28mm. Vrt se vyfouká a vyčistí. Do něj se na chemickou kotvu vlepí 

závitová tyč, na ní nasadí podložka a následně "motýl". Poté dojde k zašroubování motýla a 

vybetonování římsy do předem připraveného bednění. Bednění bude sestaveno z římsových 

vozíků T PERI, jež nevyžaduje předchystané kotvení ke spodnímu líci mostovky. Tato 

technologie je časově méně náročná a při vícenásobném užití bednění i výhodnější z 

ekonomického hlediska.  Římsy budou v podélném směru děleny dilatačními spárami po 6m. 

Tyto spáry budou zhotoveny vložením 20 mm polystyrenu na celou tloušťku římsy. Po 

zatuhnutí betonu, nejdéle však do 24 hodin budou proříznuty smršťovací spáry, které budou 

následně po celé délce vyplněny trvale pružným tmelem. 
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5.3 Pokládka komunikace, napojení na místní komunikaci 

 Na izolaci nosné konstrukce bude položena třívrstvá vozovka tl. 135 mm (vč. izolace) 

dle níže uvedených vrstev pomocí finišeru a to v těchto po sobě jdoucích vrstvách: 

  
Vozovka je tvořena těmito vrstvami: 
obrusná vrstva:  40 mm  ACO 11+ asfaltový beton pro obrusnou vrstvu s 

       velikostí max. zrna 11mm 

ložná vrstva:  50 mm  ACL 16+ asfaltový beton pro ložnou vrstvu s 

       velikostí max. zrna 16mm 

ochranná vrstva: 40 mm  ACO 11+ asfaltový beton v ochranné vrstvě s 

       velikostí zrn max. 11mm  

izolace:   5 mm  celoplošná izolace AIP na pečetící vrstvu 

 
 Pokládání bude prováděno dle přiloženého schéma, tedy: V prvním kroku bude válec 

pojíždět po již hotovém vychladlém pruhu a jen části běhounu (10-20cm) pojíždět po nově 

položeném pruhu. Zbývající část nově pokládaného pruhu bude následně válcována od 

vnějšího okraje vozovky. 

Obrázek 3: Ukotvení římsy technologií "motýlku", zdroj: vzorové listy MD ČR TKP 
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Obrázek 4: Schéma válcování položené vrstvy, 
 zdroj: http://d2051.fsv.cvut.cz/predmety/stpk/p-asfaltovesmesi.pdf 

 
Na styku obrusných vrstev a římsy bude provedena těsnící zálivka z modifikovaného asfaltu. 

Mezi jednotlivými vrstvami bude vždy proveden spojovací postřik. 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat střechovitému sklonu vozovky, jež činí 2,5% . 

5.4 Připevnění příslušenství 

V této etapě se na římsu osadí mostní ocelové svodidlo JSMFRH2 bez výplně a ocelové zábradlí 

výšky 1,1 m. Do římsy se nejprve vyvrtá otvor, do kterého budou pomocí lepených kotev 

usazeny sloupky svodidel po vzdálenosti 2,25 m. Patní desky budou osazeny vodorovně a pro 

vyrovnání podélného a příčného sklonu budou podlity plastmaltou. Otvory v patní desce 

budou řádně vyplněny trvale pružným tmelem zabraňujícím průniku vody. Stejný postup bude 

použiti v případě zábradlí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5: Detail kotvení svodidla k římse, 
zdroj: vzorové listy TKP MD ČR 
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6 Dokončovací práce, sadové úpravy, obslužné schodiště, 
úpravy pod mostem 

Dokončovací práce započnou navezením svahových kuželů u OP1 a OP5 a jeho modelací dle 

PD. Dále budou plochy pod mostem do sklonu 10% zpevněny válcovaným štěrkopískem  . 

Plochy o větším sklonu budou zpevněny dlažbou z lomového kamene. 

Příkopové tvárnice  TBM 2-60 pro odtok vody tvořící skluzy budou kladeny kaskádovitě pro 

odtok vody. Na konci těchto skluzů bude vybudováno vývařiště. Následně započne výstavba 

obslužného schodiště do betonového lože tl. 150mm. Na závěr se provede zpětné 

ohumusování a zatravnění. 

V této fázi bude také dokončeno dláždění za římsami. 

 

7 Schematické znázornění fází výstavby. 
Ve výkresové příloze B.4.1 jsou v podélném řezu znázorněny hlavní fáze výstavby. Mostní 

svršek a dokončovací práce nejsou v nákrese zachyceny.  

ETAPA 1 - Zemní práce a založení ( po odtěžení oblastí hluchého vrtání a zásypu po úroveň 

      založení podpěrné skruže ) 

ETAPA 2 - Spodní stavba 

ETAPA 3 - Vodorovná nosná konstrukce 

ETAPA 4 - Zpětný zásyp a přechodová oblast 
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1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice 

   SO 209 - Most na přeložce silnice II/568 v km 0,234 (nad R7) 

Druh stavby:  novostavba 

Místo stavby:   katastrální území Droužkovice 

   Ústecký kraj 

Zhotovitel stavby: SDRUŽENÍ R7 MÚK Vysocany – MÚK Droužkovice 

   (Metrostav a.s., EUROVIA CS, a.s., EDS HOLDING, a.s.) 

Projektant:  PRAGOPROJEKT, a.s. 

   atelier Liberec, Dvořákova 623/10, 460 01 Liberec 

   HIP: Ing. xxxxx xxxxxx 

Projektant objektu: Pontex s.r.o. 

   Bezová 1658, 147 54 Praha 4 

   Zodpovědný projektant: Ing. xxxx  xxxxxx 

   tel. : 123 123 123, e-mail: xxxx@xxxxx.cz 

Majetkový správce  

objektu:  Krajský úřad Ústeckého kraje 

   odbor dopravy a silničního hospodářství 

   Velká Hradební 3118/48 

   402 02 Ústí nad Labem 

Termín zahájení: 12.1.2015 

Termín ukončení: 20.11.2015 

 

2 Charakteristika objektu 
Jedná se o most přes novostavbu rychlostní silnice R7 v kat. R25,5/120 km/h (Vs=130km/h). 

Tento stavební objekt řeší stavbu nového mostu. Dále se bude zabývat  napojením nové 

komunikace na mostě na stávající stav před a za mostem.  Řešený stavební objekt mostu 

S0 209 řeší převádění silnice II/568 S9,5/70 přes rychlostní komunikaci R7 na km 9,085261. 
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Samotný mostní objekt je řešen jako spojitý dvoutrámový most s konstantní výškou průřezu s 

vrchní deskovou mostovkou a neomezenou průjezdnou výškou. Čtyř-pólový most je přímý a 

téměř kolmý. Nosná konstrukce je z monolitického předepjatého betonu, spodní stavba z 

železobetonu a založení je hlubinné.  

Délka přemostění:   60,80 m 

Délka mostu:   73,10 m 

Délka nosné konstrukce:   63,20 m 

Rozpětí:    13,00 + 18,00 + 18,00 + 13,00 m 

Šířka mostu:    16,00 m 

Volná šířka mostu:    13,00 m 

Šířka mezi zvýšenými obrubami:   13,00 m 

Chodníky:    oboustranný nouzový 2 x 0,75 m 

Šířka nosné konstrukce:    15,50 m 

Plocha mostu:    16,00 x 63,20 = 1 011,20 m2 

Plocha nosné konstrukce:    15,50 x 63,20 = 979,6 m2 

Plocha vozovky:    13,00 x 63,20 = 821,6 m2 

Šikmost mostu:    pravá 98,6g 

Světlá výška n.k. nad terénem:    min. 5,224 m nad přemosťovanou komunikací 

   max. 8,1 m v krajních polích 

Stavební výška:    1,154 m 

Konstrukční výška:    1,019 m 

Staničení mostu:    km 0,234 093 

Zatížitelnost mostu:    Most je navržen na zatěžovací třídu A  

   dle ČSN 73 6203. 

poznámka : Plocha mostu je určena jako součin délky nosné konstrukce a vzdálenosti mezi 

vnějšími ochrannými konstrukcemi ( zábradelní svodidlo) 

 

Účel stavby   Je nutno vytvořit přeložku komunikaci  silnice II/568 v km 

    0,234 místě křížení s nově budovanou R7.  

3 Technická zpráva 

3.1 Podklady pro zpracování 

Technická zpráva je zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

499/2006, o dokumentaci staveb ve smyslu rozsahu a obsahu dokumentace části B, bodu B.8 - 

Zásady organizace výstavby. 
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3.2 Zásady organizace výstavby 

3.2.1 A) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

  

Elektrická energie 

 Zásobování staveniště a zařízení staveniště elektřinou bude provedeno staveništní 

přípojkou řešenou podzemním vedením NN (pod objízdnou trasou v předem připravené 

ochranné trubici)  k nově přeloženému podzemnímu vedení VN SČVAK, k bodu jež určí správce 

VN vedení. Tato staveništní přípojka bude zapojena do hlavního staveništního rozvaděče 

umístěného v prostoru buněk a skladů. Odtud budou napojeny stavební rozvaděče u OP1 a 

OP5. Přípojka hlavního staveništního rozvaděče bude opatřena elektroměrem. 

Tabulka 1 : Stanovení celkového příkonu pro staveniště 
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Zásobování vodou 

 Přívod vody bude zajištěn napojením na vodovod DN 200 podél sil.II/568 v km 0,2-1,15 

pomocí nově zbudované vodovodní přípojky,jež bude opatřena vodoměrem na začátku 

výstavby. 

Tabulka 2: Výpočet potřeby vody pro provozní a hygienické účely 

 

Q x120% =>  0,46*1,2 = 0,55 l/s  =>  DN = 25 mm (tabulková hodnota)  

Rozvod vody pro protipožární účely není nutno navrhnout vzhledem k tomu, že se v okolí do 

200m od staveniště nachází vodovod D200. 

 

3.2.2 B) Odvodnění staveniště 

 Přípojka kanalizace nebude budována. Mobilní chemické WC TOI TOI budou vyváženy v 

pravidelných intervalech. Splašková voda bude sváděna do příkopů budované R7. 

Zpevněné plochy staveniště budou provedeny v dostatečném sklonu do přilehlého terénu. 

Toto spádování bude prováděno směrem od konstrukce mostu. 

3.2.3 C) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Stavba se nachází v extravilánu obce Droužkovice, KÚ Droužkovice. Rychlostní 

komunikace R7 bude v době provádění stavby stále ve výstavbě. Provoz ve směrech mezi 

obcemi Droužkovice a Březno bude zajištěn dočasnou provizorní komunikací SO 156 v  0,0-0,5 

km. Jízda na této komunikace bude omezena dopravním značením. Veškeré dopravní trasy 

jsou navrženy ze severu tedy ze směru obce Droužkovice. 

 Veškeré dopravní značení a řešení dopravní situace ne uvedeno jako samostatná 

příloha B.1.2. Vjezd na staveniště bude zbudován z provizorní komunikace a ve směru výjezdu 

bude opatřen značením STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ. Stejná úprava přednosti bude také 

POTŘEBA VODY množství mj.
Denní spotřeba

 na mj. [l]

Spotřeba

  [l]
Kn

Ošetřování betonu 980 m2 10 9800 1,5

mytí nákladních vozidel 1 ks 1000 1000 2

CELKEM 10800

Hygienické účely 15 prac./sm. 40 600 1,7

CELKEM 600

Qn = (∑(Pn x Kn)/(t*3600)  [l/s] = 0,46 l/s

Qn…vteřinová spotřeba vody

Pn…spotřeba vody na směnu v l

Kn…koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu

t……doba po kterou je voda odebírána, t= 10h

 PRO PROVOZÍ ÚČELY (max. spotřeba za směnu)

 PRO HYGIENICKÉ ÚČELY
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provedena na sil II/568 ze směru od mostní konstrukce směrem Březno, před křížení s 

provizorní komunikací. Před začátky obou úseků provizorní komunikace bude osazeno 

výstražné značení A15 s dodatkovými tabulemi E12  VÝJEZD VOZIDEL STAVBY. V obou směrech 

bude rychlost jízdy omezena na 30km/h. Před vjezdem na mostní konstrukci ze budou z obou 

směrů osazeny značky B01 ZÁKAZ VJEZDU VŠEM MOTOROVÝM VOZIDLŮM. Ze směru od obce 

Březno bude toto značení umístěno v těsné blízkosti začátku provizorní komunikace, na silnici 

II/568. Ze směru od obce Droužkovice je pak toto značení situováno cca 500m před stavbou, 

tedy před budoucím nadjezdem SO209 nad R7.  

 Před vstupem do staveniště budou umístěny tabule POZOR, VSTUP NA STAVENIŠTĚ 

zohledňujícím zákazy vstupu na staveniště nepovolaným osobám, zákaz kouření, omezení 

rychlosti a oznámení povinnosti použití ochranné helmy. Jedna bude umístěna před vstupem 

do administrativní části staveniště, druhá před vstupem do výrobní části staveniště. 

 

 

 

 

3.2.4 D) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Pozemek objektu SO 209 je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Další pozemky na kterých 

bude probíhat výstavba jsou vlastnictvím ŘSD. Zařízení staveniště bylo zvoleno, tak aby přístup 

byl co nejjednodušší a zařízení staveniště omezovalo v co nejmenší možné míře provoz na 

provizorní komunikaci. V okolí se nenachází žádná bytová výstavba. 

3.2.5 E) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, 
demolice, kácení dřevin 

 Bezprostřední okolí staveniště, myšleno zejména provizorní komunikaci, bude v 

případě znečištění očištěno vodou tryskanou pod vysokým tlakem. Se stavbou nejsou spojeny 

žádné demolice. Veškeré dřeviny byly již odstraněny v průběhu výstavby zemní pláně silničního 

tělesa R7. 

3.2.6 F) Maximální zábory pro staveniště 

Trvalé zábory se nevyskytují. Dočasným záborem je myšlena výrobní část staveniště a část s 

buňkami, které budou do 1 roku od zbudování odstraněny. 

3.2.7 G) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Veškeré odpady budou třízeny do přistavených kontejnerů ze kterých budou pravidelně 

vyváženy odbornou firmou. Jednotlivé kontejnery budou řádně označeny dle třízení. Ke 

Obrázek 6: Tabule POZOR,VSTUP NA STAVENIŠTĚ 
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kolaudaci stavby budou doloženy doklady o uložení stavebního odpadu. Kontaminované 

odpady nebudou na stavbě odkládány, nýbrž přímo likvidovány specializovanou firmou. 

Tabulka 3: Přehled odpadů 

 

3.2.8 H) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

 Zemní práce započnou odtěžením konsolidačního násypu pro vytvoření manipulačního 

prostoru pro vrtnou soupravu . Dále budou vykopány části hluchého vrtání. Po zhotovení 

spodní stavby budou zásypy zasypány vhodnou sypaninou dle PD. 

 Celková přebytečná přebytečná zemina ze stavby, jež nebude vhodná do zásypu 

(1785,2 m3) bude odvážena na skládku KOBRA-ÚDLICE .s.r.o vzdálenou 8km od stavby. 

 Veškerá dokumentace o uložení zeminy bude uschována předána při předávání 

objektu. 

3.2.9 I) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Ochrana životního prostředí z hlediska produkce škodlivin produkovaných během 

výstavby, bude zajištěna následujícími omezeními: 

 Omezení rychlosti v areálu na 10 km/h 

 V případě znečištění přilehlé komunikace, bude tato komunikace neprodleně očištěna 

 Při suchu bude prováděno kropení staveniště proti omezení prašnosti 

 Hluk ze stavební činnosti nesmí dle nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací přesáhnout tyto limity: 

 6:00 - 22:00 50dB 

 22:00 - 6:00 40dB 

 Práce s hlučností vyšší než 60 dB budou prováděny v době určené speciálním orgánem 

 Využívat mechanizace s nízkou hlučností v co nejvyšší možné míře. Vyvarovat se 

zbytečného běhu stroje na volnoběh 

č. odpadu Název odpadu Kategorie

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O

12 01 13 Odpady ze svařování O

12 01 21 Opotřebené nástroje a brusné materiály O

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N

15 01 01 Plastové obaly O

15 01 04 Kovové obaly O

15 01 06 Směsné obaly O

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

17 01 01 Beton O

17 02 01 Dřevo O

17 02 03 Plasty O

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N

17 05 04 Zemina a kamení O

PŘEHLED ODPADŮ
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 Udržování čistoty a pořádku během celé doby výstavby 

3.2.10 J) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
jiných právních předpisů 

 Vzhledem k rozsahu stavby musí investor určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby, 

doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce a zajistit vypracování plánu 

BOZP. 

3.2.11 K) Úpravy bezbariérového užívání výstavbou dotčených staveb 

 Práce nijak nenarušují ostatní stavby. 

3.2.12 I) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Níže jsou uvedeny opatření pro usnadnění dopravní situace na staveništi, ostatní opatření viz. 

bod C. 

 Rychlost na staveništi bude omezena na 10km/h 

 Parkoviště pro pracovníky bude zřízeno v administrativní části staveniště. Mimo tyto 

plochy nebude parkování umožněno.  

 Pro veškeré zásobování, příjezd strojů apod. bude zvolena odpovědná osoba, která 

bude vjezdy a výjezdy, případně pojezd po staveništi koordinovat tak, aby nedocházelo 

k složitým dopravním situacím 

3.2.13 M) Stanovení speciální podmínek pro provádění stavby ( provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 

 Viz. body E,G,I 

3.2.14 N) Postup výstavby rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná lhůta výstavby:   11 měsíců 

Termín zahájení:   12.1.2015 

Termín ukončení:   20.11.2015 

termín zřízení zařízení staveniště:  16.1.2015 

termín likvidace zařízení staveniště: 20.11.2015 

Jednotlivé dílčí termíny a harmonogram prací na objektu SO 209 je uveden jako samostatná 

kapitola Časový plán hlavního stavebního objektu. 
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3.3 Objekty zařízení staveniště 

3.3.1 Staveništní buňky BK1 - kanceláře, šatny 

 Zvoleny byly stavební buňky BK1 dodávané včetně dopravy  firmou TOI TOI a.s. Jedna 

stavební buňka bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího a mistra a dvě jako šatny dělníků. 

kusů: 3  

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 šířka  2438 mm 

 hloubka 6058 mm 

 výška  2800 mm 

 el.přípojka 380V/32A 

1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 

Postup návrhu počtu buněk pro pracovníky: 

Plocha jedné buňky     2,4 x 6  = 14,4 m 

Plocha potřebná pro jednoho pracovníka  1,75 m2  ≈ 2m2   

Počet pracovníků    12 

Navržený počet buněk pracovníků   12x2/14,4  2 ks + 1 

 

 

3.3.2 Mobilní toaleta TOI TOI 

kusů: 3  

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 šířka  111 cm 

 hloubka 111 cm 

 výška  223 cm 

 hmotnost 75 kg 

     

Obrázek 8: Mobilní toaleta Toi Toi, 
zdroj: www.toitoi.cz 

Obrázek 7: Staveništní buňka BK1, 
zdroj: www.toitoi.cz 
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3.3.3 Skladový kontejner LK1 

 Na staveništi budou v prostoru buněk pracovníků umístěny dva skladové kontejnery. 

kusů: 2 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

 šířka 2 438 mm 

 délka 6 058 mm 

 výška 2 591 mm 

 

3.3.4 Sklad ekologického odpadu 

 Na staveništi bude umístěn, v prostoru buněk pracovníků, kontejner určený pro 

skladování ekologického odpadu.  Díky těmto kontejnerům v případě poškození obalu (příp. 

nádoby) skladovaného materiálu zamezíme úniku nebezpečných látek a znečištění životního 

prostředí. 

kusů: 1 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

 šířka 2 438 mm 

 délka 6 058 mm 

 výška 2 367 mm 

 

3.3.5 Zpevněné plochy 

 Plocha pro práci a pojezd  autojeřábů, dle výkresu zařízení staveniště B.2.1, bude 

provedena zhutněním stávající zeminy s přidáním makadamu. Dále budou zbudovány 

skladovací plochy ze silničních panelů o rozměrech 2 x 3 m tl.150 mm ve výrobní části ZS pro 

skladování konstrukčních prvků podpěrné skruže, bednění a ostatního stavebního materiálu 

(192m2) a v administrativní části pro skladování drobného, příp. cenného materiálu (58m2).   

 Kromě těchto ploch bude umožněn pojezd po již provedené zemní pláni R7. 

3.3.6 Staveništní komunikace 

 Staveništní komunikace a parkoviště osobních automobilů zaměstnanců stavby budou 

provedeny zhutněním stávající zeminy s přídáním makadamu. Staveništní komunikace bude 

minimální šířky 3,5m. 

Obrázek 9: Skladový kontejner LK1,  
zdroj: www.toitoi.cz 

Obrázek 10: Ekologický kontejner Mobilbox, 
zdroj: www.mobilboxcontainer.cz 
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3.3.7 Náklady na zařízení staveniště 

 Náklady na zařízení staveniště byly vzhledem k obtížnosti, vzdálenostem a možností 

připojením k stávajícím síťím stanoveny na 2,3% z ceny objektu. Z touto cenou bylo počítáno 

při zpracovávání rozpočtu hlavního stavebního objektu. 
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Časový plán hlavního stavebního objektu obsahující technologický normál je uveden jako 

samostatná příloha A.1. Vychází z 6-denního pracovního týdne. K jeho vytvoření byl využit 

program MS Project. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

209 Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

--- Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 26 556 075,06

PSV 832 148,43

MON 0,00

Vedlejší náklady 629 929,14

Ostatní náklady 0,00

Celkem 28 018 152,63

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15 %  

DPH 15 % 

Základ pro DPH 21 % 

DPH 21 % 

Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

         

5 883 812,00 CZK

33 901 965,00 CZK

0,37 CZK

0,00 CZK

28 018 152,63 CZK

SO 209 Most na přeložce silnice II/568 v km 

0,234 ( NAD R7)

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Položkový rozpočet hlavního 

stavebního objektu

0,00 CZK



 

 
   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

--- DIPLOMOVÁ PRÁCE Rozpočet : 01

209 Most na přeložce silnice II/568 v km 0,234 ( NAD R7)

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 2 588 766,37

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 5 671 017,70

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 118 428,40

4 Vodorovné konstrukce HSV 12 006 748,62

5 Komunikace HSV 770 085,87

8 Trubní vedení HSV 14 463,60

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 1 092 422,17

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 1 168 014,78

96 Bourání konstrukcí HSV 114 276,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 11 851,56

711 Izolace proti vodě PSV 792 640,09

783 Nátěry PSV 39 508,35

VN Vedlejší náklady VN 629 929,14

CELKEM  OBJEKT 28 018 152,65

Stavba :

Objekt : Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 1 Zemní práce     2 588 766,37 

1 199000002R00 POPLATEK ZA SKLÁDKU HORNINY 1- 4 m3 1 785,20000 249,21 444 889,69 

    z 13220012 (hloubení výkopů pro opěré prahy dlažby : 

11,1 

  11,10000     

    z vrtů pilot : 568,2   568,20000     

    z 13121 ( z výkopů pro O1,P2-P4) : 1580,9   1 580,90000     

    svahové kužely : -375   -375,00000     

2 17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU BEZ ZHUTNĚNÍ m3 375,00000 279,00 104 625,00 

    svahové kužely :          

    OP1: : 200   200,00000     

    OP5 : 175   175,00000     

3 131935   OA0 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III S ODVOZEM 

DO 8KM 

m3 1 580,90000 1 070,00 1 691 563,00 

    OP1 (hluché vrtání + odtěžení prostoru pro manipulaci s 

vrtnou soupravou) : 140,0+324,0 

  464,00000     

    OP5 : 312,5   312,50000     

    P2 : 325,2   325,20000     

    P3 : 231,5   231,50000     

    P4 : 247,7   247,70000     

4 171101   OA0 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 

95%PS, zpevněné plošiny z 200mm hutněného štěrku, 

vč. dovozu 

m3 170,30000 272,40 46 389,72 

    pod OP1 a OP5 : 16*11*0,2*2   70,40000     

    pod P2 - P4 : 11,1*15*0,2*3   99,90000     

5 17120    OA0 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUT 

m3 1 785,20000 16,00 28 563,20 

    z 13221 (hloubení výkopů pro opěré prahy dlažby : 11,1   11,10000     

    z vrtů pilot : 568,2   568,20000     

    z 13121 ( z výkopů pro O1,P2-P4) : 1580,9   1 580,90000     

    svahové kužely : -375   -375,00000     

6 17280    OA0 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, 

těsnící geomembrána 

m2     104,40000 628,00 65 563,20 

    OP1 : 3,1*14,5   44,95000     

    OP5 : 4,1*14,5   59,45000     

7 17411    OA0 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT, vč. dovozu, 

nenamrzavá zemina 

m3 773,40000 228,82 176 969,39 

    zásyp základů,opěr :          

    P2-P4: výkop - beton : 680   680,00000     

    OP1: pod těsnící vrstvou : 31,3   31,30000     

    OP1: před lícem : 48,0   48,00000     

    OP5: pod těsnící vrstvou : 14,1   14,10000     

8 18220    OA0 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU m3 40,60000 378,50 15 367,10 

    u OP1 : 20,6   20,60000     

    u OP2 : 20,0   20,00000     

9 18242    OA0 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 665,00000 17,00 11 305,00 

    u OP1 : 425   425,00000     

    u OP5 : 240   240,00000     

10 132200012RACR HLOUBENÍ NEZAPAŽ. RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V 

HORNINĚ 1-4, odvoz do 8 km, uložení na skládku 

m3 11,10400 318,00 3 531,07 

    pro základy dlažby : 17,35*2*0,32   11,10400     

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání     5 671 017,70 
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11 212750010RAD TRATIVODY Z DRENÁŽNÍCH TRUBEK, LOŽE A OBSYP 

ŠTĚRKOPÍSKEM, SVĚTLOST TRUB 15 cm 

m 32,60000 416,50 13 577,90 

    za OP1 a OP5 : (14,5+1,8)*2   32,60000     

12 21341    OA0 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY), 

odvodňovací žebra, plastbeton pod proužky 

m3 1,35000 76 200,00 102 870,00 

    odvodňovací žebro : 0,01   0,01000     

    plastbeton odvodňovacího proužku : 0,64   0,64000     

    příčné drenážní žebro : 0,70   0,70000     

13 224324   OA0 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) m3 518,67000 3 630,00 1 882 772,10 

    27 pilot dl. 17m : 27*19,21   518,67000     

14 224365   OA0 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 t 38,07000 26 900,00 1 024 083,00 

    27 pilot : 1,41*27   38,07000     

15 264242   OA0 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 1200MM m 488,50000 2 300,00 1 123 550,00 

    OP1 + P2 + P3 + P4 + OP5 : 

18*6+17*5+19,5*5+19,2*5+17*6 

  488,50000     

16 272312   OA0 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15), 

podkladní beton pro základy a šablony pro vrtání pilot 

m3 73,95000 4 295,00 317 615,25 

    P2-P4 : 17,8   17,80000     

    OP1 a OP5 : 17,8   17,80000     

    šablony pro vrtání pilot : 27,71   27,71000     

    pod přechodovými deskami : 5,32*2   10,64000     

17 272324   OA0 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30), 

základy pilířů a opěr 

m3 155,20000 3 130,00 485 776,00 

    OP1 : 32,01   32,01000     

    OP5 : 32,01   32,01000     

    P2 : 30,06   30,06000     

    P3 : 31,06   31,06000     

    P4 : 30,06   30,06000     

18 272325   OA0 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37), patka 

pilíře P3 

m3 16,40000 4 885,00 80 114,00 

    patka pilíře P3 : 16,4   16,40000     

19 272365   OA0 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, bez výztuže základů 

opěr 

t 22,38000 27 500,00 615 450,00 

    P2, P4 : 7,14*2   14,28000     

    P3 : 8,1   8,10000     

20 21360 OCHRANNÉ VRSTVY Z GEOTEXTILIE, ochrana nátěru 

proti zemní vlhkosti 

m2 528,50000 47,70 25 209,45 

    OP1 : 149,0   149,00000     

    OP5 : 113,0   113,00000     

    P2-P4 : 266,5   266,50000     

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     3 118 428,40 

21 31717    OA0 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY, vč. 

vrtání a lepení 

kg 336,00000 125,00 42 000,00 

    6,0 kg/ks, 56 kotev : 56*6   336,00000     

22 317325   OA0 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) m3 68,35000 9 130,00 624 035,50 

    34,175*2   68,35000     

23 317365   OA0 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 t 9,44000 24 900,00 235 056,00 

    viz. výkaz výztuže : 9,44   9,44000     

24 333325   OA0 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 

(B37), vč. bednění 

m3 160,61000 5 040,00 809 474,40 

    OP1:   dřík : 75,4   75,40000     

               závěrná zídka : 9,7   9,70000     
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              křídla : 12,3   12,30000     

    OP5:   dřík : 47,6   47,60000     

               závěrná zídka : 9,7   9,70000     

              křídla : 5,91   5,91000     

25 333365   OA0 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, vč. 

výztuže základů opěr 

t 36,24000 24 500,00 887 880,00 

    OP1: viz. výkaz výztuže : 19,51   19,51000     

    OP5: viz. výkaz výztuže : 16,73   16,73000     

26 334325   OA0 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 

, vč. bednění 

m3 34,95000 7 550,00 263 872,50 

    beton C30/37  (XC3,XD4) :          

    P2: dřík + bločky : 19,02+0,89   19,91000     

    P3: dřík + bločky : 14,15+0,89   15,04000     

27 334326   OA0 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET DO C40/50 

(B50), vč. bednění 

m3 12,40000 7 360,00 91 264,00 

    DŘÍK PILÍŘE P3 (C35/45 XD3, XC4) : 12,4   12,40000     

28 334365   OA0 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 t 6,49000 25 400,00 164 846,00 

    viz. výkaz výztuže : 6,49   6,49000     

Díl: 4 Vodorovné konstrukce     12 006 748,61 

29 420324   OA0 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE 

ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

m3 26,00000 3 220,00 83 720,00 

30 420365   OA0 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 

10505 

t 3,64000 24 500,00 89 180,00 

    odhad 140kg/m3 : 26,0*0,140   3,64000     

31 422335   OA0 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO 

C30/37 (B37), vč. bednění a podpěrné konstrukce 

m3 523,96000 13 244,08 6 939 368,16 

32 422365   OA0 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR Z OCELI 

10505 

t 109,49000 24 500,00 2 682 505,00 

    viz výkaz výztuže : 109,49   109,49000     

33 422373   OA0 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN 

PRO VNITŘ PŘEDPJ, vč. kotevního systému, zkoušek 

t 13,51001 93 500,00 1 263 185,94 

    viz. výkaz výztuže : 13,51001   13,51000     

34 42862    OA0 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 

2,5MN 

kus 4,00000 31 300,00 125 200,00 

35 42863    OA0 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 

5,0MN 

kus 6,00000 62 400,00 374 400,00 

36 451311   OA0 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 m3 6,26000 2 410,00 15 086,60 

    podkladní beton ( C8/10 - X0 ) pod schodišťové stupně :          

    6,26   6,26000     

37 451366   OA0 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 5,67000 25 600,00 145 152,00 

    výztuž šablon pro pilotáž : 5,67   5,67000     

38 458573   OA0 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM TĚŽ, INDEX 

ZHUTNĚNÍ Id DO 0,9, ŠD 0/32 , vč. natěžení a dovozu 

m3 113,40000 678,00 76 885,20 

    OCHRANNÝ ZÁSYP + PŘECHODOVÝ KLÍN :          

    z nenamrzavého materiálu ŠD 0/32 :          

    OP1: ochranný zásyp : 34,80   34,80000     

    OP1: přechodový klín : 29,60   29,60000     

    OP5: ochranný zásyp : 25,70   25,70000     

    OP5: přechodový klín : 23,30   23,30000     

39 45868    OA0 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY VHODNÉ , vč. 

natěžení a dovozu 

m3 220,40000 788,30 173 741,32 
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    zásyp zeminou vhodnou nebo vhodnou se zhutněním :          

    za OP1 : 129,60   129,60000     

    za OP5 : 90,80   90,80000     

40 46457    OA0 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, vč. 

natěžení a dovozu 

m3 58,60000 654,00 38 324,40 

    zpevnění ploch pod mostem hutněným štěrkopískem :          

    58,60   58,60000     

Díl: 5 Komunikace     770 085,87 

41 564281111R00 PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU PO ZHUTNĚNÍ TL. 30 CM m2 94,06000 205,88 19 365,07 

    Zpevněné plochy pod mostem - válcovaný štěrkopísek tl. 

300mm :  

        

    před lícem OP1 : 6,76   6,76000     

    pod P2 :          

    pod OP5 : 75,0   75,00000     

    před lícem OP5 : 12,3   12,30000     

42 572211   OA0 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 m2 907,90000 8,00 7 263,20 

43 572211   OA0 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 m2 1 030,10000 8,00 8 240,80 

44 574141   OA0 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM - ACL 16 Ložná 

vrstva, vč. zálivek a dilatací 

m2 907,90000 212,00 192 474,80 

    13*73,1   950,30000     

    odvodňovací proužek : -0,4*53*2   -42,40000     

45 58222    OA0 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z 

MC 

m2 189,80000 1 010,00 191 698,00 

    dlažba za ukončením říms : 189,80   189,80000     

46 574131   OA01 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM - ACO 11, obrusná 

vrstva, vč. zálivek a dilatací 

m2 897,30000 190,00 170 487,00 

    Komunikace bude provedena v rámci SO 209 v délce 

mostu. Dl. = 73,1m ( 4,95m za NK mostu) : 897,30 

  897,30000     

47 574131   OA02 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM - ACO 11 jako 

ochranná vrstva izolace 

m2 950,30000 190,00 180 557,00 

Díl: 8 Trubní vedení     14 463,60 

48 84434    OA0 POTRUBÍ ODPAD Z TRUB SKLOLAMINÁT DN DO 

200MM 

m 14,18000 1 020,00 14 463,60 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci     1 092 422,16 

49 911333111R00 OSAZENÍ OCELOVÉHO JEDNOSTRANNÉHO 

SVODIDLA,VZDÁL. SLOUPKŮ 2M, Včetně zabetonování 

sloupků svodidla nebo svodidlového zábradlí a dodání 

spojovacího materiálu (šrou 

m 143,80000 634,78 91 281,36 

    2*71,9   143,80000     

50 911212   OA0 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM, 

dodávka a montáž 

m 143,80000 4 500,00 647 100,00 

    2*71,9   143,80000     

51 91721    OA0 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ, vč. 

dodání a uložení 

m 91,80000 217,00 19 920,60 

    podél schodiště : 59,7   59,70000     

    za římsami : 32,1   32,10000     

52 91722    OA0 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ, vč. dodání 

a uložení 

m 20,00000 320,00 6 400,00 

    za římsou OP1 : 5+5   10,00000     

    za římsou OP5 : 5+5   10,00000     

53 91133R OCELOVÉ MOSTNÍ SVODIDLO JSMNH4 BEZ VÝPLNĚ, 

dodávka 

m      143,80000 2 279,00 327 720,20 
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    2*71,9   143,80000     

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb     1 168 014,78 

54 931325   OA0 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 

PRŮŘ DO 600MM2 

m 287,60000 215,00 61 834,00 

    mezi římsou a vozovkou : 2*71,9   143,80000     

    podél odvodňovacího proužku : 2*71,9   143,80000     

55 93135    OA0 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH 

PROFILEM 

m 146,20000 128,00 18 713,60 

    podél říms : 2*73,1   146,20000     

56 93152    OA0 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM m 32,00800 21 500,00 688 172,00 

    2*16,004   32,00800     

57 93311    OA0 ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU STATIC 1.POLE DO 300M2 kus 1,00000 93 900,00 93 900,00 

58 93315    OA0 ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU STATIC 2. A DALŠÍ POLE 

DO 300M2 

kus 3,00000 64 300,00 192 900,00 

59 935212   OA0 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO 

BET TL 100MM 

m 46,00000 468,00 21 528,00 

    skluzy u OP1 : 10+11   21,00000     

    skluzy  u OP5 : 12+13   25,00000     

60 93639    OA0 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) kus 4,00000 8 380,00 33 520,00 

    vývařiště : 4   4,00000     

61 93640    OA0 DROBNÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Z KAMENNE m3 0,00600 2 530,00 15,18 

    čedičová tvarovka jako vyústění odvodňovacího žlábku : 

4*0,5*0,003 

  0,00600     

62 93656    OA0 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI kus 28,00000 423,00 11 844,00 

    pilíře : 3*2   6,00000     

    opěry : 2*2   4,00000     

    římsy : 18   18,00000     

63 936501   OA0 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ kg 2,00000 294,00 588,00 

    tabulky s letopočtem 1ks/opěra : 2   2,00000     

64 936532   OA0 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 kus 2,00000 15 700,00 31 400,00 

    u P4 : 2   2,00000     

65 936541   OA0 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ 

IZOLACE) Z NEREZ OCELI 

kus 10,00000 1 360,00 13 600,00 

Díl: 96 Bourání konstrukcí     114 276,00 

66 967157   OA0 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S 

ODVOZEM DO 16KM 

m3 26,70000 4 280,00 114 276,00 

    vybourání a odvoz šablon pro vrtání pilot : 26,7   26,70000     

Díl: 99 Staveništní přesun hmot     11 851,56 

67 998212111R00 PŘESUN HMOT, MOSTY ZDĚNÉ , MONOLITICKÉ DO 

20M 

t 73,48436 161,28 11 851,56 

Díl: 711 Izolace proti vodě     792 640,08 

68 711111   OA0 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT 

NÁTĚRY, ALP + 2 x ALN 

m2 540,35000 167,38 90 443,78 

    za ruby opěr a kolem zasypaných částí pilířů :          

    opěry : 321,75   321,75000     

    pilíře : 218,6   218,60000     

69 711442   OA0 IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST m2 1 040,00000 638,00 663 520,00 

    pod vozovkou : 1040   1 040,00000     

70 711502   OA0 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI 

PÁSY 

m2 183,30000 211,00 38 676,30 

    ochrana izolace pod římsami : 183,30   183,30000     

Díl: 783 Nátěry     39 508,35 
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71 78382    OA0 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B m2 45,55000 307,00 13 983,85 

    konec spodního líce a bok konzol pod římsou : 

0,25*63,2*2 

  31,60000     

    čela NK : (0,15+0,3)*15,5*2   13,95000     

72 78383    OA0 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C m2 71,90000 355,00 25 524,50 

    obrubníková hrana říms : 0,5*71,9*2   71,90000     

Díl: VN Vedlejší náklady     629 929,14 

73 005121 R ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Soubor 1,00000 629 929,14 629 929,14 

    Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 
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1 Geodetické přístroje 

1.1 Totální stanice Nikon Nivo 5.M  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

hmotnost   3,6 kg 

rozměry   14,7cm x 14,4cm x 30,4cm 

DALEKOHLED 

 obraz     vzpřímený 

zvětšení    30x  

rozlišovací schopnost   2cc 

průměr objektivu   45mm (EDM 50mm) - laser pointer: koaxiální červené světlo  

Zorné pole    minimální zaostření 1.5m  

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ 

světelný zdroj   laserová třída 1 

 Měřický dosah: 

 bez hranolu  1,5m až 300m Normalní podmínky (viditelnost 40km) 

 štítek   1,5m až 300m  

  hranol    1,5m až 5000m  

Přesnost 

 hranol    +/-(3+2 ppm x D)mm  

  štítek    +/-(3+2 ppm x D)mm - 

 bez hranolu   +/-(3+2 ppm x D)mm  

Rozsah prací: Digitální totální stanice bude využita při vytyčování polohových bodů stavby. 

počet ks: 1  

  

Obrázek 11: Totální stanice Nikon Nivo 5.M,  
zdroj : www.geoserver.cz 
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1.2 Laserový měřič Lica Disto D210  

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Přesnost měření  ±1 mm 

Dosah měření   0,05 - 80 m 

Průměr laserového bodu 6mm v 10m ,  

    30mm v 50m , 60mm ve 100m 

Integrovaný hledáček  ne 

 Integrovaná libela  ne 

Zobrazení posledních měření 10 

Počet měření na 1 baterii až 5000 

Typ baterie:   typ AAA 2x 1,5V 

Hmotnost:   0,104 kg 

Délka přístroje:   114mm 

Šířka přístroje:   50 mm 

Výška přístroje   27 mm 

Rozsah prací: Laserový měřič bude využit při kontrolách požadovaných rozměrů konstrukce. 

počet ks: 1  

2 Zemní práce 

2.1  Pásové rypadlo 315DL 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Max. hloub. dosah 6,57 m 

 max. dosah  9,15 m 

Objem lopaty  0,38 - 1,13 m3 

Provozní hmotnost 16,7 - 17,3t 

Obrázek 12: Laserový měřič Lica Disto D210, 
zdroj:  www.geopen.cz 

Obrázek 13: Pásové rypadlo 315DL, 
zdroj:  www.zeppelin.cz 
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Motor    Cat® C4.2 ACERT™ 

Výkon motoru   86 kW 

Vrtání    102 mm 

Zdvih    130 mm 

Zdvihový objem  4,25 litru 

  

 

 

Rozsah prací:  Pásové rypadlo bude využito při provádění zemních prací, zejména výkopů za 

  opěrami a ve fázi přípravy pilotážních plošin. 

počet ks: 1  

  

Obrázek 14: Rozsah pásového rypadla 315DL, 
zdroj: www.zeppelin.cz 
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2.2  Dozer Catepillar D5K2 

 

TEHNICKÉ PARAMETRY 

Výkon motoru   77,6 kW 

Motor    Cat®C4.4 ACERT™ 

Měrný tlak   0,32 - 0,4 bar 

Objem radlice   1,5 - 2,3 m3 

Provozní hmotnost [t]  9,3 - 9,9 t 

 

Rozsah prací:  Dozer bude využit při provádění zemních prací, například   

  při rozprostírání,zarovnávání  zásypů a svahových kuželů. 

počet ks: 1  

 

2.3 Vibrační lišta Weber CR10 

TEHNICKÉ PARAMETRY 

Hmotnost   900 kg 

Pracovní šířka   80 cm   

Odstředivá síla   100 kN  

Motor    Lombardini 

 

Rozsah prací:  Vibrační lišta bude využita k hutnění zásypů kolem pilířů, opěr a podobných 

  pracích. 

počet ks: 1  

  

Obrázek 15: Dozer Catepillar D5K2, 
zdroj:http://www.cat.com 

Obrázek 16: Vibrační lišta Weber CR10, 
zdroj www.zeppelin.cz 
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3 Strojní sestavy pro provádění pilot 

3.1 Vrtná souprava Bauer BG 28   

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Celková výška    21,9 m 

Výkon motoru    205 kW 

Kroutící moment   200 kNm 

Maximální průměr vrtu   1500 mm 

Maximální hloubka vrtu   50,9 m 

Operační hmotnost   58,5 t  

 

Rozsah prací: Vrtná souprava bude využita k výstavbě všech pilot mostního objektu.  

počet ks: 1 

 

4 Doprava 

4.1 Tatra T158 – 8P5R33 6×6.2 PHOENIX 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Výkon motoru    300 kW 

užitné zatížení   19 750 kg 

Objem korby    10 m3 

Sklápění   3-stranně sklopná 

Max. rychlost   85km/h 

Max tech. přípustná hm. 30 000 kg  

   

Rozsah prací:  Vozy tatra budou využity k zemním pracem na stavbě. Jejich úlohou bude 

především převážení zeminy a jiných sypkých materiálů na stavbě. 

počet ks: 2 

Obrázek 17: Vrtná souprava Bauer BG 28, 
zdroj: www.bauer.de 

Obrázek 18:Tatra T158 – 8P5R33 6×6.2 
PHOENIX, zdroj: www.parma.cz 
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4.2 Tatra valník s rukou HIAB 250-5 T815 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Výkon motoru  195 kW  

Výkon   225 kW 

Max. rychlost  80km/h 

Tech. přípustná hm. 23 000 kg 

Max. zatížení HR 10 500 kg 

Na vzdál. 13,3m 1 400 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah prací:  Při výstavbě mostních konstrukcí je valník s rukou nedocenitelným 

pomocníkem, bude tedy nasazen během celé výstavby nosné konstrukce . Příkladem prací 

Obrázek 19: Tatra T815  valník s rukou HIAB 250-5, 
zdroj: www.bastur.cz 

Obrázek 20: Pracovní diagram HR 250-5, 
zdroj: www.bastur.cz 
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může být dovoz a přesun výztuže, manipulace s díly PIŽMO atd. Zejména bude využita při 

demontáži prvků podpěrné skruže. 

počet ks: 1 

 

4.3 Autodomíchávač Stetter C3 Basic line AM 10 C 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Jmenovitý objem   10 m3 

Geometr. objem   17040 l 

Vodorys    11400 l  

Stupeň plnění    58,7% 

Sklon bubnu    11,2° 

Separátní pohon SH   typ: D914L06  86,5 kW 

Otáčky bubnu    0-12/14 U/min. 

Hm. nástavby (FH/SH)   3990/4620 kg 

 

ROZMĚRY: 

A - Průměr bubnu   2300 mm 

B - Výška násypky   2532 mm 

C - Průjezd. výška   2592 mm 

D - Výsypná výška  1147 mm 

Rozsah prací:  Autodomíchávače Stetter C3 Basic line AM 10 C bude využito k veškerým 

  betonážím. Podkladní beton bárek skruže bude pokud možno na stavbu 

  dopraven při betonáži větších prvků konstrukce. 

počet ks: 6 

  

Obrázek 21: Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10C, 
zdroj: www.schwing.de 
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4.4 autočerpadlo SCHWING S 42 SX  

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Vertikální dosah   52,0 m  

Horizontální dosah  48,2 m  

Skládání výložníku   rolování přes  

    kabinu 

Počet ramen    5  

Dopravní potrubí  DN 125   

Délka koncové hadice    4 m  

Pracovní rádius otoče    380°  

ČERPACÍ JEDNOTKA 

Typ    P 2525 

Pohon     535 l/min 

Dopravní válec    250 X 2500 mm  

Hydraulický válec    120/85 m  

Počet zdvihů    18 min -1 

Dopravované množství   138 m3/h 

Max. tlak betonu   85 bar 

 

Rozsah prací:  Autočerpadla SCHWING S 42 SX bude využito k betonáži mostovky. 

počet ks: 1  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22: Autočerpadlo SCHWING 42 SX, 
zdroj: www.schwing.de 
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4.5 autočerpadlo SCHWING 34SX 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Vertikální dosah   34,0 m  

Horizontální dosah*  30,0 m  

Skládání výložníku   R 

Počet ramen    4  

Dopravní potrubí  DN 125   

Délka koncové hadice    4 m  

Obrázek 24: Autočerpadlo SCHWING 34SX, 
zdroj: www.schwing.de 

Obrázek 23: Pracovní rozsah autodomíchávače SSCHWING 42 SX, 
zdroj: schwing.de 
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* od osy otoče výložníku  

ČERPACÍ JEDNOTKA 

Typ    P 2023 

Pohon     535 l/min 

Dopravní válec    230 X 2000 mm  

Hydraulický válec    110/75 m  

Počet zdvihů    27 min -1 

Dopravované množství   136 m3/h 

Max. tlak betonu   85 bar 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah prací:  Autočerpadlo SCHWING 34 SX bude využito k betonážím s vyjímkou betonáže 

  mostovky, ke které bude využito souběžně s  autočerpadlem SCHWING 42 SX. 

  (Případně kombinace Schwing 3 SX a SCHWING 42 SX )  

počet ks: 1 

Obrázek 25: Dosah čerpadla SCHWING 34SX, 

zdroj: www.schwing.cz 
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4.6 Autojeřáb Liebherr LTM 1060 - 3.1 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Max. nosnost  60t /2,1 m radius 

Příhradová špička 9,5-16m 

Teleskop   10,3 - 48m  

Výkon motoru  270 kW 

Pohon   6x6x6  

hmotnost jeřábu 38 t 

Protiváha  5,5 t + 7,3 t (dodatková) 

  

Obrázek 26: Autojeřáb Liebherr LTM 1060 - 3.1 , 
zdroj: www.liebherr.com/AT/ 

Obrázek 27: rozměry Liebherr LTM 1060 - 3.1, 
zdroj: www.liebherr.com 
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Obrázek 28: Zatěžovací diagram autojeřábu  Liebherr LTM 1060 - 3.1 ,  
zdroj: www.liebherr.com 

 

Pro autojeřáb byla vybrána jako nejkritičtější tato břemena : 

 Prvek s největší hmotností, HEB 600 dl. 16m ( 212 kg/m x 16 m = 3392 kg ) bude ukládán do 

výšky cca 7,0m na vzdálenost max. 22m. Dalším možným kritickým  břemenem pak bude IPN 

500 dl. 12,50 m ( 145 kg/m x 12,50 m = 1812 kg)  na vzdálenost max. 32 m do výšky cca 7,5m. 

Rozsah prací: Autojeřáb Liebherr LTM 1060 - 3.1 bude využit při montáži a demontáži 

podpěrné skruže vodorovné nosné konstrukce mostu. Při demontáži PIŽMO bude doplněn 

valníkem Tatra T810 s hydraulickou rukou. 

počet ks: 1 
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5 Předpínání 
Předpínací systém je zvolen dle projektové dokumentace, tedy předpínání bude prováděno 

pomocí techologie firmy DYWIDAG. 

5.1 Injektážní mechanismus MP 4,000 - 2 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

maximální injektážní tlak 1,5 MPa 

kapacita   1500 l/h 

hmotnost   500kg 

rozměry D x Š x V  2,040x1,040x1,750 

Rozsah prací: Injektáž kanálků předpínacího systému.  

počet ks: 1 

 

5.2 Předpínací lis DYWIDAG HoZ 5,400/250 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

kapacita 894,57 kN 

hmotnost 600 kg 

krok  250 mm 

plocha pístu 894,57 cm2 

 

ROZMĚRY  [mm ] A ZPŮSOB INSTALACE: 

A  1,215  

B  700 

C  200 

D  300  

E  420   

F  360  

G  270  

Obrázek 29: Injektážní mechanismus, 
zdroj: www.dywidasystems.com 

Obrázek 30: Předpínací lis DYWIDAG HoZ 5,400/250  

zdroj: www.dywidasystems.com 

Obrázek 31: Schéma zavěšení předpínacího lisu při instalaci 
zdroj: www.dywidasystems.com 



    Radim Stloukal 
               VUT Brno  2014/2015 

 

81 
 

H  350 

K  540 

L   800 

Rozsah prací: Předpínání dodatečně předepnuté mostovky.  

počet ks: 1 

 

5.3 Kompresor  R11.2 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Pracovní tlak  55 (60) MPa 

Minimální kapacita 11.2/22.   l/min 

Efektivní obsah oleje 170.0 l  

Hmotnost  720 

Rozměry   2,000/800/1,300 

 

Rozsah prací: Předpínání dodatečně předepnuté mostovky.  

počet ks: 1 

 

6 Pokládka komunikace 

6.1 Finišer Vögele 2100  

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Výkon motoru   160 kW 

Základní šířka pokládky  3 m 

Max.šířka pokládky   13,5 m 

Max.pokládaná vrstva:  30 cm 

Hodinový výkon  1 000 t 

Rozsah prací: Finišer bude využit pro pokládku obrusné vrstvy komunikace. 

Obrázek 32: kompresor R11.2 zdroj: 

www.dywidasystems.com 

Obrázek 33: Finišer Vögele 2100, 
zdroj: www.dsp.cz 
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počet ks: 1 

 

6.2 Válec Stavostroj VH 1150-A 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Výkon motoru: 82 kW 

Váha stroje: 10 400 kg 

Šířka běhounu: 1,7 m 

 

Rozsah prací: Válec bude využit při pokládce komunikace. 

počet ks: 1 

 

7 Ostatní 

7.1 Motorová pila MS 211 C-BE 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Zdvihový objem   35,2 cm³    

Výkon     1,7/2,3 kW/k   

Hmotnost1)     4,6 kg   

Hodnota vibrací  

vlevo/vpravo    3,5/3,5 m/s²    

Hladina akustického tlaku    100,0 dB(A)   

Hladina akustického výkonu    113 dB(A)   

Poměr hmotnost/výkon  2,7 kg/kW   

1) bez lišty/řetězu 

Rozsah prací:  Motorová pila bude využita k stavebním prací ze dřeva, například Při  

  klínkování skruže a bednění ztužení systému PIŽMO atd. 

Obrázek 35: Motorová pila MS 211 C-BE,  
zdroj: www.stihl.de 

Obrázek 34: Válec stavostroj VH1150-A, 
zdroj: www.dsp.cz 
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počet ks: 1 

 

7.2 Stolová pila Woodster st 12 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Příkon    2200 W  

Otáčky    2800 ot./min 

Napětí     230~50Hz V 

Kotouč  TCT   Ø315 mm  

Rozsah natočení stolu  45 - 90°  

Rozměry při rozšíření   50 x 800 

Výška stolu    850  

Hloubka řezu při 45°  49 mm  

Hloubka řezu při 90°  83 mm 

Hmotnost    58 kg 

Rozsah prací:  Stolová pila bude využita k stavebním prací ze dřeva, například Při klínkování 

  skruže a bednění ztužení systému PIŽMO atd. 

počet ks: 1 

 

7.3 Příhradová vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BT 90  

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

rozměry 

délka      720 mm 

šířka hnací jednotky    620 mm   

výška hnací jednotky   980 mm   

motor 

typ    HONDA GX 270  

výkon   5,5  kW   

palivo   Benzín 

Obrázek 36: Stolová pila Woodster st 12, 
zdroj:  www.woodster.de 

Obrázek 37: Příhradová lišta, 
zdroj: www.dynapac.com 
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frekvence     2.900 ot./min.   

možnosti modulů    1,2,3 m   

hmotnost hnací jednotky   93 kg   

 

pracovní sekce 1m    31 kg   

pracovní sekce 2m    56 kg   

pracovní sekce 3m    81 kg   

prodloužení    0,5m  10kg  

Rozsah prací:  Příhradová vibrační lišta bude využita při betonáži mostovky spolu s ponornými 

  vibrátory. 

počet ks: 1 

7.4 Ponorný vibrátor Weber MT IV58 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Průměr hlavice  58 mm 

Délka hlavice  420 mm 

Příkon    1200 W 

Proud OUTPUT  16,0 A 

Napětí   48 mm 

Hmotnost   15 kg 

Rozsah prací:  Ponorný vibrátor Weber MT IV58 bude využit při betonážích,   

  v komplikovaných případech ideálně doplněno vibrátorem. 

počet ks: 3 ( + 2 ponorné vibrátory menšího průměru hlavice do 

35mm) 

7.5 Oblouková svářečka EAW160 CHEETAH 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Napětí    230-400 V 

Příkon    2,5 kW 

Jištění    16-10 A 

Obrázek 39: Oblouková svářečka EAW160, 
zdroj https://www.cromwell.co.uk 

Obrázek 38: Ponorný vibrátor Weber MT IV58, 
zdroj: www.webermt.de 
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Napětí naprázdno  49 V 

Svářecí proud   55-160 A 

Elektrody   2-4 mm 

Krytí    IP 21 

Váha    16,4 kg 

Rozměry   575 x 325 x    360 mm 

Rozsah prací:  Potřebné svařování armovací výztuže dle PD, podložky (například distanční 

podložky z prutů pro uložení kanálků  předpínacích kabelů dle navržené geometrie.) 

počet ks: 1 

 

8 Ostatní mechanizační prostředky 
Příklepový aku šroubovák MAKITA 8271DWAET2, ruční ohýbačka stavební oceli, úhlová 

akumulátorová ruční bruska Hilti AG 125, ruční míchadlo Narex EGM 10 E. 

 

9 Ruční nářadí a další pomůcky 
Lopaty, vodováha, metr, pásmo, stahovací lať, kladívko, hřebíky, armovací kleště, truhlíky na 

beton, kbelík na drobný materiál, výstražná páska. 

10 Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv (dlouhé rukávy a nohavice), pracovní obuv ( pevné, ocelová špička, tlustá 

podrážka), pracovní rukavice, ochranná přilba, reflexní vesta, ochranná svářecí kukla a 

ochranné svářecí brýle, prvky individuální ochrany proti pádu (úvazek, tlumič pádu), sluchátka  

11 Harmonogram vytížení strojů 
Harmonogram nasazení strojů je uveden v samostatné příloze A.2 
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1 Řešení dopravy zeminy 
Zemina potřebná pro budování svahových kuželů a chybějící sypanina do zásypů bude 

dovážená z deponie KOBRA ÚDLICE s.r.o, Náměstí 12, Údlice. Nevhodná zemina, jako například 

zemina z vrtů pilot, výkopů základů pro pilíře a opěry a z výkopů pro opěrné prahy dlažby bude 

odvážená taktéž  k tomuto dodavateli, je provozuje i skládku. Trasa musí vést mimo obec 

Údlice, jelikož zde platí zákaz vjezdu nákladním automobilům nad 3,5t. 

 

Obrázek 40: Dopravní trasa odvozu zeminy 

 

Doba jízdy:  15 minut ( dle dopravní situace) 

Délka trasy: 7,6 km 
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2 Dopravní trasa pro dodání čerstvé betonové směsi 
Betonová směs bude na stavbu dopravována z betonárny CEMEX Czech Republic s.r.o. se 

sídlem Dukelská, 430 01 Chomutov. Betonárna společnosti CEMEX byla zvolena díky snadné 

dostupnosti na staveniště a díky zajištění dostatečného objemu dodávaného betonu. Betonová 

směs bude na stavbu dopravována autodomíchávači. 

 

Obrázek 41: Dopravní trasa pro dodání betonové směsi 

 

Doba jízdy:  10 minut ( dle dopravní situace) 

Délka trasy: 6,2 km 
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3 Dopravní trasa armovací výztuže 
Betonářská výztuž bude dodávána společností Ferona Chomutov se sídlem Spořická 599, 

Chomutov. Dodavatel byl vybrán na základě výborné polohy vzhledem ke staveništi, široké 

škále sortimentu a předpokladu vysoké kvality dodávaných položek, jež budou ukládány do 

mostní konstrukce.  

 

Obrázek 42: Dopravní trasa pro dodání armovací výztuže 

 

Doba jízdy:  10 minut ( dle dopravní situace) 

Délka trasy: 6,7 km 
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4 Dopravní trasa pro dodání prvků podpěrné skruže pižmo 
Prvky podpěrní skruže PIŽMO budou dodávány nákladními automobily, případně na valníku ze 

skladu firmy  METROSTAV a.s. s adresou  Trasa je vedena a navržena tak, aby vyhovovala 

minimálním poloměrům valníku při přepravě nejdelšího prvku skruže HEB dl.16,00m. 

Minimální poloměr otáčení navržené soupravy činí 14,8m ( 16,0-1,21m = 14,8 m). Při přepravě 

těchto prvků se bude dodavatel řídit dle vyhlášky MD č.341/2002 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

  

Obrázek 44: Teleskopický rovinný návěs JUMBO, 
zdroj:  www.nosreti-doprava.cz 

Obrázek 43: Rozměry rovinného návěsu JUMBO,  zdroj:  www.gois.cz 
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Doba jízdy:  2,5-3,5h ( dle dopravní situace) 

Délka trasy: 123 km 

mapové podklady : vwww.google.com

Obrázek 45: Dopravní trasa pro prvky podpěrné skruže, část 1 

Obrázek 46: Dopravní trasa pro prvky podpěrné skruže, část 2 
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1 Identifikační údaje stavby  
Název stavby:  R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice 

   SO 209 - Most na přeložce silnice II/568 v km 0,234 (nad R7) 

Druh stavby:  novostavba 

Místo stavby:   katastrální území Droužkovice 

   Ústecký kraj 

Zhotovitel stavby: SDRUŽENÍ R7 MÚK Vysocany – MÚK Droužkovice 

   (Metrostav a.s., EUROVIA CS, a.s., EDS HOLDING, a.s.) 

Projektant:  PRAGOPROJEKT, a.s. 

   atelier Liberec, Dvořákova 623/10, 460 01 Liberec 

   HIP: Ing. xxxxx xxxxxxx 

Projektant objektu: Pontex s.r.o. 

   Bezová 1658, 147 54 Praha 4 

   Zodpovědný projektant: Ing. xxx xxxxxxx 

   tel. : 123 123 123, e-mail: xxxx@xxxxxx.cz 

Majetkový správce  

objektu:  Krajský úřad Ústeckého kraje 

   odbor dopravy a silničního hospodářství 

   Velká Hradební 3118/48 

   402 02 Ústí nad Labem 

Termín zahájení: 12.1.2015 

Termín ukončení: 20.11.2015 

1.1 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o novostavbu rychlostní silnice R7 v kat. R25,5/120 km/h (Vs=130km/h).  Řešený 

stavební objekt mostu S0 209 řeší převádění silnice II/568 S9,5/70 přes rychlostní komunikaci 

R7 na km 9,085261. Samotný mostní objekt je řešen jako spojitý dvoutrámový most s 

konstantní výškou průřezu s vrchní deskovou mostovkou a neomezenou průjezdnou výškou. 

Čtyř-polový most je přímý a téměř kolmý. Nosná konstrukce je z monolitického předepjatého 

betonu, spodní stavba z železobetonu a založení je hlubinné.  
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Délka přemostění:   60,80 m 

Délka mostu:   73,10 m 

Délka nosné konstrukce:   63,20 m 

Rozpětí:    13,00 + 18,00 + 18,00 + 13,00 m 

Šířka mostu:    16,00 m 

Volná šířka mostu:    13,00 m 

Šířka mezi zv. obrubami:    13,00 m 

Chodníky:    oboustranný nouzový 2 x 0,75 m 

Šířka nosné konstrukce:    15,50 m 

Plocha mostu:    16,00 x 63,20 = 1 011,20 m2 

Plocha nosné konstrukce:    15,50 x 63,20 = 979,6 m2 

Plocha vozovky:    13,00 x 63,20 = 821,6 m2 

Šikmost mostu:    pravá 98,6g 

Světlá výška n.k. nad terénem:    min. 5,224 m nad přemosťovanou komunikací 

   max. 8,1 m v krajních polích 

Stavební výška:    1,154 m 

Konstrukční výška:    1,019 m 

Staničení mostu:    km 0,234 093 

Zatížitelnost mostu:    Most je navržen na zatěžovací třídu A  

   dle ČSN 73 6203. 

1.2 Obecné informace o procesu 

Předmětem tohoto procesu bude výstavba vodorovné nosné konstrukce mostního objektu 

SO 209. Tedy armování, betonování a předepnutí mostovky.  

2 Technické normy a předpisy 

2.1 Technické Normy pro provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 206-1/Z3   Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  

ČSN P ENV 13670-1/Z1   Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 1332    Stanovení tuhnutí betonu  

ČSN 73 6200    Mostní názvosloví 

2.2 Technické předpisy 

TKP kap. 1   Všeobecně 
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TKP kap. 18  Beton pro konstrukce 

2.3 Technické podklady 

Realizační dokumentace stavby, část 300 - nosná konstrukce je dodána projektantem stavby 

firmou Pontex Praha s.r.o. a je schválena objednatelem. V případě změn projektant vydá " 

Vyjádření projektanta", které je neprodleně odesláno TDI ke schválení 

2.4 Přesnost vytyčení  

Celá konstrukce bude provedena s mezními odchylkami dle platných či doporučených norem 

ČSN, TKP a souvisejících dokumentů. 

ČÁST KONSTRUKCE 
MEZNÍ ODCHYLKA [mm] 

podélná příčná výšková 

Nosná konstrukce ± 20 ± 15 ± 10 

Povrch nosné konstrukce ± 20 ± 15 ± 5 

 

3 Použité materiály 

3.1 Beton 

3.1.1 Betonová směs 

Betonová směs bude na stavbu dopravována z betonárny CEMEX Czech Republic s.r.o. se 

sídlem Dukelská, 430 01 Chomutov ( případně jiná betonárna schválená TDI): Pro konstrukci 

jsou předepsány tyto betony: 

 

Jako záložní betonárna byla zvolena a odsouhlasena betonárna TBG Severozápadní Čechy 

s.r.o., provoz Chomutov. Případná betonová směs dodaná tímto provozem musí odpovídat 

recepturám uvedeným výše. 

3.1.2 Složky betonu 

Za kvalitu složek betonu odpovídá zodpovědný výrobce betonu, který po dokončení ucelené 

části konstrukce předá zhotoviteli protokoly kontrolních zkoušek betonu pro vyhodnocení 

jakosti betonu. Kontrolní zkoušky složek betonu jsou prováděny jednou za měsíc. 

3.1.3 Návrh a složení 

Beton bude vyráběn na základě schválené receptury. Návrh betonové směsi (průkazní zkoušky) 

bude proveden akreditovanou laboratoří na základě technologických požadavků. 

Zpracovatelnost betonové směsi bude stanovena technologem akreditované laboratoře. 

ČÁST KONSTRUKCE TŘÍDA BETONU Č. RECEPTURY KONZISTENCE

Nosná konstrukce C30/37 XF2 (XD1, XC3) 160 - 210 (4-7%)

Kapsy dilatačního závěru C30/37 XF4 (XD3, XC4) 160 - 210 (4-7%)

Kapsy kotevních oblastí C30/37 XF2 (XD1, XC3) 160 - 210 (4-7%)
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Receptura může být případně upřesněna technologem na základě výsledků kontrolních 

zkoušek akreditované laboratoře, která je zodpovědná za zpracování průkazních zkoušek. 

Jakýkoliv zásah do receptury bez souhlasu technologa je přísně zakázán. Případná úprava 

konzistence betonové směsi je přípustná pouze po dohodě s technologem betonárny CEMEX 

Czech Republic s.r.o. a to pouze přidáním plastifikátoru.Pro tento účel bude mít obsluha 

autodomíchávače dané množství plastifikátoru téhož druhu, jež byl použit v betonárně. Přidání 

plastifikátoru do betonové směsi bude zaznamenáno do dodacího listu. Maximální celková 

dávka plastifikátoru je 1,0% z dávky cementu na 1 m3 betonové směsi.  

Úprava konzistence betonové směsi přidáním vody je nepřípustná. 

Zpracovatelnost čerstvé betonové směsi je charakterizována sednutím kužele podle Abramse a 

bude odpovídat hodnotám 160 - 210 mm. 

3.1.4 Betonážní celky 

Betonnáž nosné konstrukce je rozdělena na tyto betonážní celky: 

BETONÁŽNÍ CELEK TŘÍDA BETONU celkem [m3] 

Betonáž NK C30/37 XF2 (XD1, XC3) 523,9 

Dobetonávka kapsy dilatačního závěru OP1 C30/37 XF4 (XD3, XC4) 1,5 

Dobetonávka kapsy dilatačního závěru OP5 C30/37 XF4 (XD3, XC4) 1,5 

Dobetonávka kapes po předepnutí OP1 C30/37 XF2 (XD1, XC3) 2,1 

Dobetonávka kapes po předepnutí OP5 C30/37 XF2 (XD1, XC3) 2,1 

 

3.2 Betonářská Výztuž 

Armovací výztuže je vyrobena z oceli B 500B dle projektové dokumentace.Na stavbu bude 

dovážena průběžně. Jednotlivé položky budou skladovány oddělena na ploše ZS k tomu 

určené, tedy na dřevěných podkladech na panelové ploše zařízení staveniště. 

Distanční podložky budou betonové stejné třídy jako beton konstrukce nebo vyšší. 
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3.2.1 Výměry užité výztuže 

Betonářská výztuž: 

Výkaz betonářské výztuže v poli a nad podporami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4: Výpis výztuže, zdroj: PD SO 209 
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Výkaz výztuže příčníků nad OP1 a OP5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Výkaz výztuže kotevní oblasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem výztuže  102,208 + 6,548 + 0,732 = 109,488 t  

Tabulka 5: Výpis výztuže v oblasti příčníků, zdroj PD SO209 

Tabulka 6: Výpis výztuže kotevní oblasti, zdroj: PD SO 209 
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3.3 Předpínací systém 

Předpokládá se, že konstrukce bude předepnuta 10-ti kabely o 19-ti lanech Ls 15,3 - 1570 / 

1770 MPa. Kabely jsou trasovány půdorysně přímě po celé své délce a kotveny v příčnících v 

jedné řadě. Výškově respektují působení zatížení, nad podpěrami se zvedají a v polích jsou 

sníženy. Výškové zlomy jsou navrženy se zaoblením zakružovacím obloukem. Všechny kabely 

mají totožné výškové vedení. Předpínací výztuž NK je navržena z jednoho typu kabelů.  

Předpínací systém: 

 

předpínací kabely z 19 lan  Y1770 S7 - 15,3  (19 Ls ∅ 15,3 - 1570/1770 )   

celkem délka         12 293 m 

 hmotnost lana         1,10 kg/ m 

 hmotnost kabelů celkem      13 510, 01 

aktivní kotvy DIWYDAG MA 19      20 ks 

spirály Ø 16, 440 mm (součást kotevního systému)    20 ks 

Kabelový kanálek Plyduct®     614,2 + 5 %  650 m  

odvzdušňovací trubičky       60 ks 

Injektážní směs      

Veškerý materiál pro předpínání bude zajištěn subdodavatelem, který bude tuto činnost 
provádět a k jeho přesunu na mostovku bude využita mechanizace stavby. 

  

Tabulka 7: Výkaz prvků předpínacího systému, zdroj PD SO 209 
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3.4 Vložený materiál 

Před betonáží bude do bednění NK osazen talíř odvodňovače jež bude zapuštěn min 10 mm 

pod povrch NK,chráničky pro umístění odvodňovacích tvarovek a chráničky pro vložení svislých 

odvodňovacích trubiček pro odvodnění povrchu konstrukce. V příčnících nad OP1 a OP5  

budou přichystány chráničky pro odvodňovací trubky z korozivzdorné oceli DN50 s přírubou 

200x200xk neb průměru 200mm. 

3.5 Bednění NK mostu 

Konstrukce bednění bude při betonáži vynášena systémem PIŽMO. Jedná se o ocelovou , 
příhradovou, snadno rozebíratelnou konstrukci, kterou lze přizpůsobit požadavkům zatížení. 
Pro bednění bude vydaná samostatná VTD , jejíž koncept byl zpracován v příloze B.3.1 -  B.3.4.  
Před samotnou betonáží musí být konstrukce zkontrolována zodpovědným projektantem. Je 
třeba dbát zejména na správné umístění ztužení konstrukce, aby nedošlo k ztrátě stability 
systému.  

Bednění nosné konstrukce   15,5*63,27 + 10%  1080 m2   
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4 Primární doprava, sekundární doprava 

4.1 Primární doprava 

 Prvky budou na stavbu dopravovány po běžné komunikaci bez nijakých omezeních, 

kromě dopravy nosníků HEB 600 dl. 16m a IPE dl.11,75m, při jejichž přepravě se bude 

dodavatel řídit dle vyhlášky MD č.341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a 

technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. Doprava ostatních pomocných konstrukcí , dřevěných prvků a prvků 

bednění bude zajištěna pomocí nákladního automobilu Tatra T158 6x6,2 Tatra s hydraulickou 

rukou HIAB 250-5 T815,případně pomocí  nákladního automobilu Tatra T158 6x6,2.  

 Betonová směs bude na staveniště dopravována pomocí auto-domíchávačů Stetter C3 

Basic line AM 10 C. Případně autodomíchávačů jiného typu dle aktuálních možností betonárny. 

Musí však být zajištěna plynulá a nepřetržitá dodávka betonové směsi. 

 Dopravu výztuže zajistí subdodavatel. Výztuž delší 7m bude na staveniště dovezena 

vícenápravovým nákladním automobilem ze směru Chomutov a následně přesunuta 

hydraulickou rukou na skladiště.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Sekundární doprava 

Nákladní automobil Mercedes Tatra T158 6x6,2 Tatra s hydraulickou rukou HIAB 250-5 

T815 složí materiál do blízkosti objektu. V průběhu montáže a demontáže PIŽMO bude 

přítomen autojeřáb Autojeřáb Liebherr LTM 1060 - 3.1.  S ostatním matriálem bude 

manipulováno ručně pomocnými dělníky. Vzhledem k rozměrům betonované 

konstrukce bude betonáž prováděna pomocí dvou autočerpadel pracujících současně. 

Betonová směs bude tedy do konstrukce dopravována pomocí dvou strojů SCHWING 

S42 SX ze zemní pláně budované rychlostní silnice R7.  

Obrázek 48: Autodomíchávač Basic Line AM 10 C, 
zdroj: schwing.de 
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5 Skladování 
Prvky podpěrné skruže budou uloženy na skladovací ploše zařízení staveniště a v co nejbližší 

možné době využity k montáži.  

Dřevěná prkna, bednění a výztuž bude skladována na dřevěných pokladcích výšky 150mm a  

budou rozmístěny tak, aby mezi nimi či kolem nich byl umožněn průchod, tedy min. 750mm od 

sebe. Výztuž bude skladovaná na zpevněném a odvodněném povrchu chráněna před vnějšími 

vlivy plachtou, nejlépe na dřevěných hranolech (po 1 m), popř. deskách tak, aby docházelo k co 

nejmenšímu prohýbání výztuže. Výztuž bude řádně označena a stejné profily budou svázaný 

vázacím drátem. Při přebírání výztuže se zkontroluje její množství, profily a druh oceli. O této 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Předpínací výztuž a kotevní systémy 

budou dovezeny na stavbu přímo v den provádění. 

6  Předání a převzetí pracoviště 

6.1 Připravenost pracoviště 

Před převzetím pracoviště budou provedeny všechny práce na hrubé spodní stavbě, nad níž se 

bude provádět vodorovná konstrukce. Je zkontrolováno provedení svislých konstrukcí, jejich 

tvar a výška dle projektové dokumentace. Zkontroluje se rovinnost povrchů (více viz. Kontrolní 

s zkušební plán). 

Pracoviště bude řádně vyklizené od materiálu a pomůcek z předchozího provádění svislých 

konstrukcí.  

Vodorovná nosná konstrukce bude uložena na ložiska uložená řádně na úložných prazích . Před 

betonování vodorovné nosné konstrukce je třeba, aby opěry, požadované celky křídel,úložné 

prahy byly již provedeny, odbedněny a byla zajištěna jejich minimální 70% pevnost.  

K provádění betonářských prací je nutné, aby na staveništi již bylo dovezené nutné bednění a 

potřebná výztuž.  

Na staveništi musí být přístup k přípojkám elektrické energie a vody. Jejich stav se před 

započetím jakýchkoliv prací zapíše do stavebního deníku. Pracoviště se předává za účasti 

technického dozoru investora a stavbyvedoucího. Po převzetí pracoviště se provede zápis do 

stavebního deníku. 

6.2 Připravenost staveniště 

Staveniště je zbudováno již před započetím stavby. Vjezd na staveniště bude zajištěn ze 

stávájící komunikace. Příjezd na staveniště a jeho okolí bude označen příslušnými dopravními 

značkami. Inženýrské sítě elektrické energie a vodovodu jsou v dosahu staveniště a jejich 

připojení na staveniště již investor zajistil před zahájením výstavby. Elektrická energie bude 

napojena na elektroměr, stejně jako bude již zřízen vodoměr na přípojce vodovodu.  

Vjezdy a výjezdy budou zajištěny z trasy objízdné komunikace. Podrobnější dispoziční řešení je 

zaznačeno ve výkresu zařízení staveniště a popsáno v technické zprávě o zařízení staveniště. 

Staveniště dvacet čtyři hodin denně střeženo bezpečnostní agenturou. 
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Na staveništi je zhotovena zpevněná a odvodněná skládka pro skladování materiálu (viz. výkres 

Zařízení staveniště). Na staveništi jsou zřízeny obytné buňky pro pracovníky, kancelář mistra a 

stavbyvedoucího, mobilní WC, odběrné místo vody a sklad nářadí, materiálu a ekologického 

odpadu. 

7 Pracovní podmínky 

7.1 Obecné pracovní podmínky  

Pracovní doba je určena od 7:30 do 16:00. 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 BOZ pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy ve vyhláškách, státních 

normách a vnitropodnikových předpisech, které musí být v plném rozsahu respektovány, a je 

povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně seznámit (jejich seznam v oddíle 9 – BOZP). 

Přístup na pozemek je se stávající místní komunikace. Dodávka elektřiny je zajištěna napojením 

na rozvodní skříň 220/380V. Předpokládá se, že stavba bude probíhat pouze v denních 

hodinách a proto není nutné umělé osvětlení. 

7.2 Pracovní podmínky procesu 

Teplota bude při betonování nad +5°C, jinak by bylo nutné betonovou směs upravit přidáním 

směsmi pro betonování za nízkých teplot. Betonování nesmí probíhat za deště – docházelo by 

k vyplavování cementu. Naopak při betonování za vysokých teplot, nad + 30°C, musí být beton 

ošetřovat, aby nedocházelo k rychlému vysychání betonové směsi, které vede ke vzniku trhlin. 

Toto ošetřování spočívá v položení geotextilie na konstrukci a jejím zavlažování. Zavlažovat 

začínáme, jakmile má beton takovou pevnost, že nedochází k vyplavování cementu z jeho 

povrchu při styku s vodou (obvykle po 24 hodin po zhutnění). Vlhčení provádíme po doby 

minimálně 7 dní.  

 Činnosti nebudou prováděny v případě bouřky,deště, sněžení, námrazy a za nízké 

viditelnosti způsobené mlhou, kdy je dohlednost menší než 30 m, za hustého deště a 

nárazového větru s rychlostí nad 11m/s. Zároveň nesmí teplota klesnout pod -10°C. V takovém 

případě musí být proces odložen, dokud nenastanou příznivější pracovní podmínky. 

 

8 Personální obsazení 
Na realizaci vodorovné nosné konstrukce, dodržování technologických předpisů, bezpečnost a 

spotřebu materiálu bude dohlížet vedoucí čety, který bude průběžně konané práce a činnosti 

na stavbě konsultovat se stavbyvedoucím. Pracovní stroje, které se budou používat pro dané 

práce smí obsluhovat pouze pracovníci, kteří na to mají řádné proškolení a oprávnění. Vedoucí 

čety bude také dohlížet na stav příjezdové komunikace a v případě potřeby se postará o její 

čištění. Toto čištění bude stvrzeno ve stavebním deníku. 
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 Personální obsazení: 

 Sestavení bednění  1 vedoucí čety 
    3 tesař 
    4 pracovníci 
 
Vázání výztuže   
   1 vedoucí čety - železář-betonář 
   6 pracovníci 
 
Betonáž     
   1 vedoucí čety – vyučený zedník nebo  železář-betonář 
   10 pracovníků 
   2 řidič autodomíchávače (platné příslušné řidičské oprávnění 
   2 řidič autořerpadla 
   2 obsluha betonového čerpadla 
 
Odstranění bednění    
   1 vedoucí čety 
   3 tesař 
   4 pracovníci 
 
Dodatečné předpínání mostovky   
   1 vedoucí čety - specialista 
   2 pracovníci 

 

9 Seznam Mechanizmů 
 

9.1 Těžké mechanizační prostředky 

6 x  Autodomíchávač Stetter Basic Line Am 10C, případně stroj podobných parametrů 

1 x autočerpadlo Schwing S 42 SX 

1 x autočerpadlo Schwing 34SX 

1 x Autojeřáb Liebherr LTM 1060 - 3.1 

1 x Tatra T815  valník s rukou HIAB 250-5 

1 x předpínací lis Dywidag Hoz 5,400/250 

1 x injektážní mechanismus MP 4,000 - 2 

1 x hydraulická pumpa R11.2 

1x příhradová vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BT 90 

 

9.2 běžné mechanizační a pomocné prostředky 

2 x vysokofrekvenční vibrátor Weber MT IV58 

2 x vysokofrekvenční vibrátor Weber d≤30 

1x úhlová akumulátorová ruční bruska Hilti AG 125 

1 x motorová pila MS 211 C-BE vč. lišty a řetězu 

1 x stolová pila Woodster st 12 
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1 x oblouková svářečka EAW160 CHEETAH 

1 x příklepový aku šroubovák MAKITA 8271DWAET2 

1 x ruční ohýbačka stavební oceli  

1 x totální stanice Nikon Nivo 58.M 

9.3 ruční nářadí a další pomůcky 

lopaty, vodováha, stahovací lať, nerezové hladítko, kladívko, hřebíky, armovací kleště, stavební 

kolečko, truhlíky na beton, , kbelík na drobný materiál, výstražná páska.   

9.4 Pomůcky BOZP 

Pracovní oděv (dlouhé rukávy a nohavice), pracovní obuv ( pevné, ocelová špička, tlustá 

podrážka), pracovní rukavice, ochranná přilba, reflexní vesta, ochranná svářecí kukla a 

ochranné svářecí brýle, svářecí kryt, prvky individuální ochrany proti pádu (úvazek, tlumič 

pádu), sluchátka  

Každý pracovník čety musí být seznámen s bezpečnostními předpisy a technologickým 

postupem provádění armování a betonování.  

 

10 Pracovní postup             

10.1 Zaměření, přípravné práce 

Pomocí totální stanice zkontroluje pověřený geodet pomocí totální stanice délku nosné 

konstrukce, která činí  63 200 mm a přesnost provedení ložiskových bloků. Ložiska musí být 

zbavena nečistot. Možné odchylky jsou NK jsou následující: podélná ± 20 mm, příčná ± 15 mm 

a výšková ± 10mm. Požadovaná přesnost ložisek je součástí TKP, kde je jsou uvedeny tyto 

přesnosti: podélná ±10 mm, příčná ±10 mm a výšková ±5mm. Přesnost ložisek bude 

zkontrolována po jejich osazení na ložiskové bloky. 

10.2 Kontra vstupních materiálů: 

Před betonáží musí pověřený pracovník  vizuálně prohlédnout stav kanálků předpínací výztuže. 

Jsou- li poškozeny, musí být vyměněny za nové. Veškerá výztuž musí být před položením 

zbavena nečistot a koroze. 

10.3 Příprava skruže a bednění: 

Výstavba podpůrné konstrukce pro bednění bude probíhat nad zemní plání budované R7 

pomocí autojeřábu . Bude tedy využito systému PIŽMO Výstavba bude probíhat podle výrobní 

dokumentace. 

V dostatečném předstihu budou zbudovány základy pro uložení patek podpěrné skruže. Tyto 

základy budou tvořeny silničními panely 3000x1000x150mm, jež budou usazeny pomocí 

nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Po vyrovnání těchto panelů může započít montáž 

nosné skruže. Patky budou umístěny na odskružovací rámečky, v případě krajních opěr bude 

místo odskružovacích rámečků pod patkami využito odskružovacích hrnců pod podélnými 
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nosníky konstrukce. Díly budou přemisťovány na konstrukci pomocí autojeřábu nebo pomocí 

hydraulické ruky nákladního automobilu a přímo na místě spojovány dělníky pomocí čepů. V 

průběhu montáže bude dbáno na řádné budování ztužení. Ztužení dříku bude budováno 

současně s dříky, vodorovné ztužení podélných prvků bude probíhat vždy co nejdříve po 

konstrukci daných prvků. Ztužení proti klopení bude provedeno z dřevěných hranolů min. 

rozměrů 100 x 100 mm nebo kulatiny průměru 100mm. Po maximálních vzdálenostech max. 

300 mm pro HEB 600 a 2 500 mm pro IPN 500. Samotné podélné prvky budou vyklínkovány dle 

VTD na požadovanou výšku. Po dokončení montáže bude přizván odpovědný projektant a 

podpisem do stavebního deníku stvrdí správnost provedení. Po zbudování skruže bude 

namontována podlaha s prken tl. 50 mm a na ní následně zbudováno bednění dle VTD Peri. 

Podlaha bude respektovat okraje ložiskových bloků a bude tak využita k montáži 

elastomerových ložisek.  Všechny hrany bednění budou zkoseny lištami 20x20 mm, pokud není 

uvedeno jinak, které budou před betonáží vloženy do bednění.K vybednění bočních ploch, 

podhledu desky a podhledu konzol bude využito hoblovaných prken na polodrážku. 

Následuje kontrola rozměrů a tvaru bednění a vyrovnání za přítomnosti geodeta v souladu s 

RDS. Bednění musí být před samotnou betonáží ošetřeno olejovým nátěrem proti odlupování 

svrchních vrstev betonu při odbedňování.  

Poté bude přizván TDI, který zapíše souhlas k betonáží do stavebního deníku. 

10.4 Ochrana proti bludným proudům 

Konstrukce je chráněna tkzv. primární ochranou proti bludným proudům, tedy za použití 

dostatečného krytí výztuže a použití nevodivých distančních vložek ( požadavky ČSN 206-1) 

Propojení betonářské výztuže zde není nutné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 49: Popis systému PIŽMO, zdroj: www.mdcr.cz 
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Obrázek 50: Vodorovné ztužení PIŽMO 

Obrázek 51: Provedení podlahy v oblasti ložiskových bloků 
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10.5 Vázání výztuže NK 

Výztuž se naváže přímo na stavbě a umístí se do bednění před betonáží konstrukce, kde ji 

dělníci osadí přesně a nainstalují distanční prvky, aby bylo dodržené krytí výztuže. Výztuž 

bude vázána vázacím drátem. Vázací drát nebude zasahovat do minimální krycí vrstvy. Z 

konstrukčních důvodů není třeba výztuž svářet. Svařování výztuže proti bludným proudům 

se zde neprovádí. Armování započne uložením spodní vrstvy armovací výztuže na distanční 

podložky, následovat pak bude  uložení kanálků pro předpínací kabely, které budou 

uloženy na distančních tělíscích dle projektové dokumentace. Je nutno dbát zejména na 

zachování vzdáleností vložek, aby nedošlo k nadměrnému průhybu kanálku a také je třeba 

dbát na zachování minimálního krytí předpínací výztuže 60mm. Přípustná mezní odchylka 

polohy hadic na vytvoření kabelových kanálků pro dodatečné předpínání od polohy podle 

dokumentace je 5mm. Musí se dbát na to, aby podpěry hadic byly dostatečně tuhé tak, 

aby jejich předepsané krytí betonem bylo zachováno. Následuji uložení betonářské 

výztuže. Po vložení armatury se do bednění umístí nezbytné rozpěrky. Nesmí být 

opomenuto osazení spirál v kotevní oblasti předpínací výztuže. Následuje kontrola 

rozměrů, počtu a druhu výztuže stejně jako kontrola geometrie kanálku předpínací 

výztuže. 

Výztuž kolem odvodňovačů bude dle potřeby rozhrnuta, případně přerušena a doplněna 

příložkami tam za dodržení požadovaného krytí. Spirála kotvy je součástí kotevního 

systému Dywidag.   

10.6 Betonáž 

Betonáž nosné konstrukce mostu SO 209 bude provedena v souladu s projektovou 

dokumentací v jednom taktu. Tedy v konstrukci se nenachází příčné pracovní spáry. 

Betonáž se zahájí po geodetickém zaměření bednění a po přejímce bednění zástupcem 

objednatele (zápisem do stavebního deníku. 

10.6.1 Ukládání a hutnění betonové směsi 

Betonárna se zaručí k zajištění plynulé a nepřerušené dodávky betonové směsi po dobu 

betonáže daného pracovního záběru i mimo obvyklou pracovní dobu, včetně víkendů. 

Pro betonáže všech betonážních celků zajistí betonárna záložní čerpadlo betonové směsi po 

dobu betonáže daného taktu, tak aby mohlo v případě poruchy nasazeného čerpadla 

neprodleně použito.  

V případě, že dojde k přerušení dodávky betonové směsi a nebude možné dodržet 

předepsanou dobu zpracovatelnosti již uložené vrstvy pro uložení nové vrstvy, musí být se 

souhlasem TDI přiznána pracovní spára nad rámec PD. 

V době betonáže musí mít betonová směs teplotu v rozmezí +27°C až + 10°C. V podmínkách 

,kdy se teplota prostředí bude pohybovat pod +5°C, bude betonová směs vyráběna z ohřáté 

záměsové vody a bude přijato samostatné zimní opatření odsouhlasené TDI. 

Doba zpracovatelnosti betonu: 



    Radim Stloukal 
               VUT Brno  2014/2015 

 

113 
 

 

Čerstvý beton bude dopraven na staveniště autodomíchávače Basic  Duty Line AM 10 C, 

případně jiného stroje podobných parametrů, potřebných k zajištění plynulé dodávky, a dále 

bude dopraven do bednění pomocí  1 x autočerpadla Schwing S 42 SX. Betonujeme rychlostí 

takovou, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a takovou, aby se zabránilo nadměrnému 

sedání nebo přetěžování bednění. (ČSN EN 13670-1). 

 Beton se ukládá z výšky 1,5 m, ale tak, aby nedocházelo k rozmísení materiálu. Betonová směs 

se bude do bednění ukládat po vrstvách tak, by se předešlo vytvoření pracovní spáry. Uložený 

beton se musí zhutnit, aby došlo k uspořádání a zapadnutí všech frakcí zrn v betonu do sebe a 

byla tak zajištěna maximální soudržnost. Postup betonáže bude veden proti podélném sklonu 

vozovky. Tedy od nejnižšího bodu v podélném směru po nejvýše položený. 

 Při ukládání směsi bude betonář provádět vibrování ponorným vibrátorem (každé zavibrování 

bude trvat cca 30 – 60 sekund). Průměr hlavice vibrátoru je 40-60mm , přičemž akční rádius 

vibrátoru je 0,6m. Vzdálenost zasunutí vibrační hlavice bude od bednění 0,2m a mezi 

jednotlivými vpichy 0,4m. Zasouvání bude prováděno svisle. Při zhutňování ponorným 

vibrátorem nesmí být vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost sousedních 

ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka  

zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. Vpichy je nutno vést tak, 

aby nedocházelo ke styku s výztuží nebo s bedněním a je nutno práce provádět tak, aby ponor 

vibrační jehly byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru naopak pomalý a plynulý, aby byl 

dostatečně vytlačen vzduch.  Na povrchu bude hutnění betonu prováděno pomocí příhradové 

vibrační lišty Atlas Copco dynapac. Lišta je tažena benzínovou hnací jednotkou příhradové 

vibrační lišty  po mostní konstrukci zalité betonem. Zhutnění betonu vibrační lištou je zajištěno 

pouze na ploše, po které lištu táhneme. Proto je nutné dbát na to, abychom jeli s lištou od 

kraje až po kraj  konstrukce. Povrch betonu u prostupů, krytů odvodňovačů atd. bude uhlazen 

ručně.  Při vibrování je nutné nepoškodit či nezaměnit pozici výztuže. Po ukončení betonáže a 

vibrování nastává týdenní technologická pauza pro zatvrdnutí betonu.  

10.6.2 Ošetřování 

Po ukončení betonování, hutnění a úpravě povrchu se začíná s ošetřováním betonu. Konstrukci 

musíme chránit před klimatickými vlivy, viz. kapitola 7.2. Poté co povrch betonu bude 

přecházet z lesklého na matný, bude za normálních klimatických podmínek ( teplota vyšší než 

+10°C) konstrukce zakryta geotextilií, která bude pravidelně kropena a udržována tak její 

dostatečná vlhkost. Doba ošetřování je 7 dní od ukončení betonáže. Klesne-li teplota vzduchu 

pod 5°C nebo je-li předpoklad, že v nejbližších 8 hodinách klesne pod 0°C, nesmí se beton 

kropit, vlhčit ani zaplavovat a je třeba zabránit působení deště a sněhu na povrch betonu.  

TŘÍDA CEMENTU TEPLOTA PROSTŘEDÍ  [°C] DOBA DOPRAVY

 +1 až + 25 60

  ˃+ 25 30

  ˂+ 1 45

CEM třídy 42,5
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10.6.3 Betonáž za nízkých teplot 

V případě nízkých teplot se bude výstavba řídit následujícími ustanoveními. Za tyto teploty se 

považuje období, kdy teplota vnějšího prostředí v třech po sobě jdoucích dnech nepřesáhne 

+5°C, v době ukládání betonu nebo v době jeho ošetřování. Betonáž se bude provádět pouze 

se souhlasem TDI a dle požadavků TDI. 

Podmínky pro betonáž se projednají s TDI s ohledem na tyto okolnosti: 

 aktuální podmínky a předpověd počasí na následující dny 

 objem,tvar, typ konstrukce a technologické možnosti jej ochrany 

 kvalitativní požadavky na betonu ( třída betonu, prostředí) 
 

Před zahájením betonáže musí být všechny pracovní spáry, podkladní beton, výztuž atd. 

očištěny od sněhu a námrazy a zároveň jejich teplota musí být nejméně +5°C. 

Dodavatel betonové směsi bude ohřívat vodu a kamenivo dle technických možností betonárny. 

Čerstvý beton se smí ukládat do bednění jen tehdy, je-li jeho teplota menší než +10°C a 

zároveň na začátku tuhnutí nesmí klesnout pod +5°C. Teplota betonové směsi bude 

kontrolován vždy s příjezdem každého domíchávače. V případě nevyhovující teploty, bude 

betonová směs vrácena. 

Po betonáži se neprodleně zajistí, aby teplota konstrukce neklesla pod 0°C do dosažení 

krychelné pevnosti v tlaku (při které již je beton schopen odolávat mrazu bez následků. 

Obvykle se jedná o hodnotu Fck,cube větší než 5 MPa. Voda užívaná k ošetřování betonu v 

prostředí s teplotou nižší než 10°C nesmí mít teplotu nižší než +5°C. Při teplotách nižších než 

+5°C není ošetřování vodou povoleno. 

10.7 Dodatečné předepnutí mostovky 

Po technologické pauze bude následovat samotné předepnutí konstrukce. Předepínání bude 

prováděno pod dohledem specialisty za přítomnosti stavbyvedoucího. Na základě převzetí a 

posouzení uvedených dokladů a provedení kontroly dává stavební dozor souhlas s 

předpínáním konstrukce zápisem do stavebního deníku nebo jinou písemnou formou.  

Předpínací kabely jsou všechny jednoho typu, tedy Y1770-S19-15,3. Na stavbu budou dovezeny 

ve svitcích, stejně jako kabelové kanálky Plyduct, nákladním automobilem. 

Předpínání lze zahájit v době kdy beton nosné konstrukce dosáhl krychelné pevnosti alespoň 

80% dané třídou betonu (C30/37), tj. alespoň 29,6 MPa. Hodnoty musí být doloženy zkouškami 

vzorků. 

Nejprve budou do mostovky do předem předchystaných kabelových kanálků Plyduct® 

zatáhnuty přepdínací kabely 19 Ls ∅ 15,3 - 1570/1770. Poté bude nainstalováno kotevní 

zařízení a provedeny aktivními kotvy.  
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Kabely budou postupně napínány jednostranně, kabely K1∼K4 budou napnuty od OP1, kabely  

K5∼K10 budou napnuty od OP5. Kabely se budou napínat v pořadí dle svého číselného 

označení. Pořadí bude tedy následující:   

napínání od OP1: K1, K2, K3, K4 

napínání od OP5: K5, K6, K7, K8 ,K9, K10 

Zde je nutno dbát na správné pořadí. V případě nutnosti záměny pořadí je třeba tuto změnu 

konzultovat se statikem. V každém případě by kabely měly být napínány směrem od těžiště 

mostovky směrem k okrajům mostovky. 

 Kotevní napětí je stanoveno na 1370 MPa. Napětí bude podrženo po dobu 2 minut, kabel se 

dopne na kotevní napětí (je-li to zapotřebí) a zakotví . Předpětí se může do betonu zavést, 

jakmile beton v konstrukci dosáhl nejméně krychelné pevnosti předepsané pro zavedení 

předpětí v  dokumentaci.  

V průběhu napínání každého kabelu se bude odečítat s přesností na 1 mm protažení kabelu až 

do kotevního napětí  1 370 MPa. Předběžná teoretická hodnota tohoto protažení je uvedena 

ve výkazu předpínací výztuže v této příloze. Při návrhu bylo uvažováno s modulem pružnosti 

oceli E = 195 GPa (lineární až do kotevního napětí) součinitelem tření dle dokumentace 

výrobce kanálků f = 0,190. Změřené hodnoty protažení se porovnají s teoretickými hodnotami. 

Porovnání skutečného a teoretického protažení je nutno provádět průběžně při napínání tak, 

aby k výsledkům mohlo být včas přihlédnuto a případné rozdíly ještě v průběhu předpínání 

vysvětleny a odstraněny. Při zavádění předpětí do konstrukcí z předem předpjatého betonu 

nesmí prokluz předpínací výztuže být větší než 3mm, pokud dokumentace nestanoví hodnotu 

menší, jinak je třeba vliv většího prokluzu posoudit. 

 Po zakotvení každého kabelu se odečte s přesností na 1mm prokluz v kotvách.  

Čela konstrukce (pokud nejsou  po osazení prvku zabetonována) se opatří živičným nebo jiným 

trvanlivým nátěrem proti korozi.Následně budou kanálky vyplněny injektážní maltou. 

Před zahájením injektování se musí prověřit, zda nejsou kabelové kanálky a prostředky pro 

odvzdušnění ucpány. Ucpané kanálky se musí pročistit a veškeré překážky průchodu malty se 

musí odstranit. Kanálky musí být profouknuty stlačeným vzduchem a v neprůchodných místech 

se musí provést potřebná opatření, např. prosekat beton. Po dobu tuhnutí injektážní malty 

musí být udržována teplota betonu v okolí kabelových kanálků +5°C po dobu 5 dnů, pokud 

nebylo prokázáno zkouškami, že postačuje doba kratší. 

Před zahájením injektování musí být vydán písemný souhlas stavebního dozoru 

Při zavádění předpětí do konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu se měří prokluz 

předpínací výztuže v kotvách.Tento prokluz musí být menší než největší prokluz uvažovaný v 

RDS. 

Předpínací výztuž, spojky a kotvy se musí chránit před škodlivými vlivy.  Předpínací výztuž lze 

během provádění chránit před korozí po celém povrchu schváleným protikorozním 
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prostředkem, po vnesení předpětí je třeba zajisti její trvalou ochranu. Kotvy budou opatřeny 

voděvzdornými hlavicemi.  

Vzniknou-li při předpínání poruchy betonu nebo systému předpínání, musí být práce ihned 

zastaveny a informován stavební dozor a zpracovatel dokumentace. 

Veškeré údaje o postupu napínání a naměřené hodnoty budou tabelárně uvedeny v příloze 

napínacího protokolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

10.8 Odbednění 

Nosnou konstrukci lze odbednit a odstranit bárky po napnutí a zainjektování všech kabelů. 

Nejprve se bednění uvolní a poté rozebere. Při uvolňování nesmí dojít k otřesům, přetížení 

nebo poškození. Podpůrná konstrukce však zůstane sestavená, neboť bude využita také pro 

betonáž mostní římsy. Odskružování bude prováděno pomocí odskružovacích rámečků, 

případně odskružovacích hrnců, které dovolují konstrukci popustit a rozebrat tak nosnou 

skruž. 

Obrázek 52: Injektáž kanálků, zdroj: vsl.cz 

Obrázek 53: Aplikace lisu, technologie VSL, zdroj: www.vsl.cz 
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11 Jakost a kontrola kvality betonáže 
Kontrolní a zkušební plán pro etapu betonáž vodorovné nosné konstrukce je uvedena v 

samostatné kapitole I. 

12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Všichni zaměstnanci musí být před započetím prací obeznámeni a proškoleni  

v oblasti bezpečnosti práce, pohybu na staveništi, manipulaci s nářadím, strojními zařízeními. 

Odbornou práci mohou vykonávat pouze kvalifikovaní proškolení pracovníci s platným 

osvědčením a odborné firmy. Osoby bez proškolení nemohou vykonávat žádnou činnost. 

Dodavatel stavby musí zajistit, aby materiál a prostředky používané na stavbě byly platně 

certifikované. Dále je nutné dodržovat požadavky, nařízení, technologické a technické 

předpisy, ustanovení ČSN a podnikové normy. Z hlediska BOZP jsou nejdůležitější zajištění 

pracovníků a materiálu proti pádu, proti propadnutí, zajištění pod místem práce a svařování. 

Všechny stavební práce se musí řídit dle následujících zákonných ustanovení a nařízení: 

 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 

 Nařízení vlády č, 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

 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 

 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  

na osobní ochranné prostředky 

 

 Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  

na jednoduché tlakové nádoby 

 

 Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování   

 

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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 Příloha č. 5 NV 591/2006 Sb. Rizikové práce –  Z hlediska BOZP je nutno zejména zajistit  

dle přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb. práce: 5.- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do 

volné hloubky více než 10 m 

 
 
K technologickému předpisu betonáže vodorovné nosné konstrukce byl zpracován plán 
vyhodnocení a prevence rizik uveden v samostatné kapitole K.



 

 
           

  

 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 
  

  

J - KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN BETONÁŽE 
NOSNÉ KONSTRUKCE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. RADIM STLOUKAL  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. VÍT MOTYČKA, CSc. 
SUPERVISOR 

 

BRNO 2015



    Radim Stloukal 
               VUT Brno  2014/2015 

 

120 
 

Obsah: 

1 Podrobný popis prováděných kontrol ............................................................. 121 

1.1 Vstupní kontrola ........................................................................................................ 121 

1.1.1 Kontrola PD ........................................................................................................................ 121 

1.1.2 Kontrola poměrů na staveništi ........................................................................................... 121 

1.1.3 Kontrola vytyčení konstrukce ............................................................................................. 121 

1.1.4 Geodetické zaměření spodní stavby .................................................................................. 121 

1.1.5 Kontrola podpěrné skruže .................................................................................................. 121 

1.1.6 Kontrola dodané výztuže .................................................................................................... 122 

1.1.7 Kontrola dodaného betonu - průkazní zkoušky .................................................................. 122 

1.1.8 Kontrola polohy výztuže kanálků a odvzdušňovacích trubiček .......................................... 122 

1.1.9 Kontrola distančních podložek ........................................................................................... 122 

1.1.10 kontrola bednění ............................................................................................................ 122 

1.1.11 Kontrola klimatických podmínek.................................................................................... 123 

1.1.12 Kontrola způsobilosti dělníků ......................................................................................... 123 

1.1.13 Kontrola strojů a zařízení ............................................................................................... 123 

1.2 Mezioperační kontrola .............................................................................................. 123 

1.2.1 Kontrola betonu XF2(XD1, XC3) při betonáži NK ................................................................ 123 

1.2.2 Kontrola betonu XF4 (XD3, XC4) ......................................................................................... 124 

1.2.3 Kontrola ošetřování ............................................................................................................ 125 

1.3 Výstupní kontrola ...................................................................................................... 125 

1.3.1 Kontrola tvaru a rozměrů konstrukčního dílu .................................................................... 125 

1.3.2 Geodetické sledování ......................................................................................................... 125 

1.3.3 Předání prací ...................................................................................................................... 125 

2 Přehledný popis prováděných kontrol ............................................................. 126 

 

  



    Radim Stloukal 
               VUT Brno  2014/2015 

 

121 
 

1 Podrobný popis prováděných kontrol 
Pro přehlednou tabulku KZP betonáže vodorovné nosné konstrukce je níže uveden podrobný 

popis prováděných kontrol. 

1.1 Vstupní kontrola 

1.1.1 Kontrola PD 

Kontrolu provede: SV, TDI 

Předmětem je kontrola projektové dokumentace, tedy i její kompletnost podle zákona 

183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb, která specifikuje požadavky na projektovou 

dokumentaci. PD musí být odsouhlasena investorem a odpovědným autorizovaným 

projektantem. Kontrola bude zaznamenána stavbyvedoucím do stavebního deníku. 

1.1.2 Kontrola poměrů na staveništi 

Kontrolu provede: SV, TDI, Ge 

Je nutno zkontrolovat řádné oplocení administrativní části, přístupové cesty, potřebné pro 

betonáž, včetně ploch pro postavení čerpadel betonové směsi. Na staveništi se musí nacházet 

dostatečná skladovací plocha. Ověřeny budou důležité geodetické body staveniště podle ČSN 

730415. 

1.1.3 Kontrola vytyčení konstrukce 

Kontrolu provede: SV, Ge 

Geodet za přítomnosti stavbyvedoucího provede kontrolu vytyčení prováděné konstrukce 

podle ČSN 73 0420-2 která stanovuje hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování 

liniových a plošných staveb a pro vytyčování prostorových staveb. Maximální povolená 

odchylka činí max.  ±5 mm. 

1.1.4 Geodetické zaměření spodní stavby 

Kontrolu provede: SV, Ge 

Geodet za přítomnosti stavbyvedoucího provede kontrolu vytyčení spodní stavby dle PD a TKP 

investora. Maximální povolená odchylka činí max.  ±2 mm. 

1.1.5 Kontrola podpěrné skruže 

Kontrolu provede: SV, Ge, St 

Kontrola bude nejprve provedena vizuálně stavbyvedoucím, který prověří soulad s PD. 

Následně stvrdí statik svým podpisem do stavebního deníku správnost provedení. Zaměření 

výšek skruže bude provedeno odpovědným geodetem a bude v souladu s PD. 
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1.1.6 Kontrola dodané výztuže 

Kontrolu provede: SV, mistr 

 Kontrolujeme množství, druhy a ceny prutů, dle dodacích listů a odpovídající PD. 

Kontrolujeme atest, prohlášení o shodě a certifikáty jednotlivých položek dodávané oceli. 

Svazky prutů musí být čitelně a řádně označeny štítkem s typem vložky, množstvím a vahou 

svazku. Kontroluje se kvalita popř. míra poškození. Skladování jednotlivých materiálů odpovídá 

podmínkám výrobců, vždy je ale nutno výztuže podkládat aby nedošlo k znehodnocení hlínou. 

Všechny dodací listy musí být archivovány. Vlastnosti oceli podléhají normám ČSN EN 13670-1 

- Provádění betonových konstrukcí a ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu.      

1.1.7 Kontrola dodaného betonu - průkazní zkoušky 

Kontrolu provede: SV, mistr 

Kontroly budou probíhat dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu a ČSN EN 

206Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.  

Bude provedena kontrola průkazních zkoušek a výrobkových certifikátů betonu. 

Přímo na stavbě budou provedeny kontroly zpracovatelnosti  a obsahu vzduchu betonové 

směsi, tyto kontroly jsou součástí mezioperačních kontrol.  Tato mezioperační kontrola se bude 

dále týkat dovážené směsi a dodacích listů, kde je nutno zkontrolovat: čas výroby BS, čas 

dodání BS, specifikace BS (stupeň prostředí, konzistence, přísady, rychlost nárůstu pevnosti) – 

označení. 

1.1.8 Kontrola polohy výztuže kanálků a odvzdušňovacích trubiček 

Kontrolu provede: SV, mistr, Ge 

Před betonáží je nutné provést kontrolu polohy výztuže, provázání výztuže, provedení 

distančních podložek. Veškerá výztuž musí být řádně zajištěna proti posunům při betonáži. 

Kanálky pro předpínací kabely musí být provedeny plynule a geodet prověří správné výškově 

provedení dle PD. Toto opatření je zejména nutné pro zachování požadované ztráty předpínací 

síly. třením. Odvzdušňovací trubičky nesmí být zevnitř znečištěny či dokonce zaneseny. 

1.1.9 Kontrola distančních podložek 

Kontrolu provede: SV, mistr 

Předmětem této kontroly je vizuální kontrola dostatečného počtu distančních podložek v 

konstrukci (min 4 ks/m2)  

1.1.10 kontrola bednění 

Kontrolu provede: SV, mistr, Ge 

Předmětem této kontroly je vizuální kontrola provedeného bednění před betonáží. Bude 

prověřeno provedení nástřiku proti odlupovaná při odbedňování, těsnost bednění a jeho 

rovinnost, hladkost a nepoškozenost jednotlivých dílů.  Rovinnost je možno prověřit latí, 
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případně vodní váhou. Geodet provede zaměření bednění s maximální možnou odchylkou ± 5 

mm. Kontrola se bude řídit dokumenty dodavatele bednění. 

1.1.11 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu provede: mistr 

Před započetím prací mistr provede kontrolu klimatických podmínek dle kapitoly 7.2 tohoto 

technologického předpisu. 

1.1.12 Kontrola způsobilosti dělníků 

Kontrolu provede: mistr 

Před započetím prací mistr provede kontrolu strojních průkazů a jiných cerftifikátů nutných k 

provádění prací týkajících se daného procesu. V případě zjištěných nedostatků je povinen 

učinit okamžitou nápravu. 

1.1.13 Kontrola strojů a zařízení 

Kontrolu provede: mistr, strojník 

Každý strojník je povinen zkontrolovat funkčnost a kompletnost stroje, za který je odpovědný. 

Prohlídka bude probíhat pouze vizuálně. Při kontrole je možno využít technického listu stroje. 

1.2 Mezioperační kontrola 

1.2.1 Kontrola betonu XF2(XD1, XC3) při betonáži NK 

Kontrolu provede: SV, AL 

V první řadě po příjezdu autodomíchávače bude vždy zkontrolován dodací list. Zejména je 

nutné dbát na : čas výroby BS, čas dodání BS, specifikace BS (stupeň prostředí, konzistence, 

přísady, rychlost nárůstu pevnosti) – označení. 

Dále budou prováděny zkoušky akreditovanou laboratoří přímo na staveništi. Zkoušeny budou 

tyto charakteristiky: 

  - obj. hm dodávané směsi, která bude zjišťována vždy při výrobě zkušebních těles pro 

 zjištění pevnosti a obsahu vzduchu. Objemová hmotnost se musí shodovat s 

 objednanou recepturou betonové směsi dle projektové dokumentace. 

 - konzistence betonové směsi, jež bude zkoušena 3x denně na začátku betonáže a vždy 

 při výrobě zkušebních těles a zkoušce obsahu vzduchu. Sednutí kužele dle Abramse 

 musí odpovídat intervalu 160-210mm 

 - obsah vzduchu, jež bude zkoušena 3x denně na začátku betonáže a vždy při  výrobě 

 zkušebních těles a zkoušce obsahu vzduchu. Obsah vzduchu pro betony třídy 

 prostředí XF2 je omezen limitními hodnotami 4-7 % 
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Mimo tyto zkoušky budou připravena zkušební tělesa pro zkoušení v akreditované laboratoři. 

Při výrobě zkušebních těles se betonová směs klade do zkušebních forem ( krychle o hraně 

150mm) a zhutní se ( vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyčí) Vzorek se řádně popíše štítkem s 

datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou 

ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20 °C±5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. 

Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušeni. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C± 2 

°C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20 °C ± 2 °C. 

Zhotoveno bude 14 zkušebních těles ( pro konstrukci do 600m3), dle TKP, tabulka 18-5 - 

Požadavky a beton při kontrolních zkouškách. 

Na těchto tělesech bude zjišťováno: 

 - obj. hm betonu. Objemová hmotnost se musí shodovat s objednanou 

 recepturou dle projektové dokumentace. 

 - pevnost v tlaku po 28 dnech, bude zkoumána na počtu vzorků uvedených výše dle 

 velikosti betonážního celku. Minimální pevnost betonu je požadována dle PD  33MPa, 

 průměrná pak 41Mpa. 

 - pevnost v době předpětí, bude zkoumána na počtu vzorků dle velikosti 

 betonážního celku min. však na 1 sadě na jeden hodnocený celek. Před započetím 

 předpínání je nutno dosáhnout minimálně  80% krychelné pevnosti betonu, tedy     

 29,6 MPa 

 - odolnost proti CHLR, je nutnou zkoušet jen při pochybnostech působícího prostředí 

 nebo kvalitě dodaného betonu. Po předepsaném počtu zkušebních cyklů se hodnotí 

 hmotnost odpadu z povrchu zkušebního tělesa, která se vyjadřuje v g/m2. Maximální 

 odpad je zde  stanoven 1250g/m2 

 - vodotěsnost. Maximální průsak vody při zkoušce dle ČSN EN 12390-8 smí dosahovat 

 35 mm (dle TKP, kap.18) 

Zkoušky budou probíhat dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu a ČSN EN 

206Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.  

 

1.2.2 Kontrola betonu XF4 (XD3, XC4)  

Kontrolu provede: SV, AL 

Kontrola se řídí stejnými pravidly jako 1.14 Kontrola betonu XF2( XD1,,XC3) s těmito vyjímkami: 

 Při zkoušce odolnosti proti CHLR, je maximální odpad stanoven na 1000g/m2. 

Při zkoušce vodotěsnosti dle ČSN EN 12390-8 smí maximální průsak vody dosahovat  35 mm. 

Zhotovena budou 2 zkušební tělesa ( pro konstrukci do 5m3 betonu), jak je uvedeno v TKP, 

tabulka 18-5 - Požadavky a beton při kontrolních zkouškách. 
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1.2.3 Kontrola ošetřování 

Kontrolu provede: SV, mistr 

Předmětem kontroly je kontrola ošetřování čerstvě vybetonované konstrukce dle ČSN 13670-1 

Provádění betonových konstrukcí.. S ošetřováním se začíná ihned po betonování, hutnění a 

úpravě povrchu. Konstrukci musíme chránit před klimatickými vlivy, viz. kapitola 7.2. Poté co 

povrch betonu bude přecházet z lesklého na matný, bude za normálních klimatických 

podmínek ( teplota vyšší než +10°C) konstrukce zakryta geotextilií, která bude pravidelně 

kropena a udržována tak její dostatečná vlhkost. Doba ošetřování je 7 dní od ukončení 

betonáže. Klesne-li teplota vzduchu pod 5°C nebo je-li předpoklad, že v nejbližších 8 hodinách 

klesne pod 0°C, nesmí se beton kropit, vlhčit ani zaplavovat a je třeba zabránit působení deště 

a sněhu na povrch betonu.  

1.3 Výstupní kontrola 

1.3.1 Kontrola tvaru a rozměrů konstrukčního dílu 

Kontrolu provede: SV, GE 

konstrukční díl je třeba výškově a polohopisně zaměřit dle PD, spolu s tím proběhne i kontrola 

nerovností povrchu. Výškové měření bude probíhat min. ve 3 bodech po maximální vzdálenosti 

5m, směrově pak budou měřeny okraje konstrukce po max. vzdálenostech 5m. Kontrola 

rovinnosti povrchu bude probíhat namátkově 2m latí, 1x na každých 50m2 povrchu konstrukce. 

Výsledné požadované odchylky výškového a směrového měření jsou upřesněny v TKP. 

Maximální rovinnostní odchylka povrchu NK činí 8mm.Jako výstup bude sloužit geodetem 

zpracovaný geodetický protokol. 

1.3.2 Geodetické sledování 

Kontrolu provede: GE 

Po dokončení bude konstrukce pravidelně sledována a to v těchto dobách:  

1. Po dokončení výstavby NK 

2. Pravidelně min 1x za 2 měsíce až do předání díla 

3. První dva roky po předání 1x za 3 měsíce a v rámci pravidelných prohlídek 

4. Před ukončením záruční doby. 

Maximální odchylka od měření zjištěných po betonáží musí činit max. ± 2 mm. Zpracováván 

bude geodetický protokol 

1.3.3 Předání prací 

Kontrolu provede: SV, TDI 

Konstrukce bude předána SV a TDI dle pokynů uvedených v PD a dle pokynů generálního 

ředitelství ŘSD, Předání proběhne včetně předání kompletní dokumentaci o proběhlé výstavbě 

stavebního dílu. Dokumentace musí obsahovat doklady jakosti o provedených zkouškách a 

dodací listy materiálu. Předání prací bude stvrzeno podpisy přítomných do stavebního deníku. 
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2 Přehledný popis prováděných kontrol 
Na následujících stránkách je zpracována přehledná tabulka KZP obsahující odkazy na 

podrobný popis, seznam odpovědných osob a přehled povolených odchylek.
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č. Název zkoušky Legislativa Stručný popis Rozsah měření Výsledek měření, tolerance
odpovědný 

ptacovník

Výstup 

kontroly
Kontroloval

1.1 Kontrola PD
vyhl. 499/2006Sb.

 Zákon č.183/2006Sb.

Rozsah, úplnost, kontrola zpracování 

PD a geotechnických zkoušek
Vizuální kontrola  PD - SV, TD SD

1.2
Kontrola připravenosti 

staveniště
PD, ČSN 73 0415

Kontrola zařízení staveniště - oplocení, 

přístupové cesty, skladovací plocha 

skladů a geodetických bodů

Vizuální kontrola - SV, TD, Ge SD

1.3
Kontrola vytyčení 

konstrukce
PD, ČSN 73 0420-1,2

Převzetí a vyhodnocení vytyčení 

konstrukce
-

Max ± 5 mm 

( ČSN 73 0420-2 -tab.2)
SV, Ge GP

1.4
Geodetické zaměření 

spodní stavby
PD,TKP Polohopisné a výškopisné měření Kompletní zaměření spodní stavby Max ± 2 mm SV, Ge GP

1.5 Kontrola skruže PD Polohopisné a výškopisné měření
Zaměření výšek skruže

Vizuální kontrola
Shoda s PD SV, Ge, St GP

1.6
Kontrola materiálu         

a) výztuž

dodací list, PD, ČSN EN 

13670 -1, ČSN EN 10080
Přejímka dodané výztuže

Vizuálně celá dodávka

Kontrola atestů

Prohlášení o shodě

Certifikáty jednotlivých výrobků

Shoda s PD a TP SV, mistr SD

1.7
Kontrola materiálu         

a) beton

dodací list, PD, ČSN EN 

206-1, ČSN EN 12350-1-7 

Kontrola dokumentů:

1. Průkazní zkoušky

2. Výrobkové certifikáty

3. Dodací list

1x na každou recepturu užitou na 

stavbě
Shoda s PD a TP SV SD, LV

1.8

Poloha výztuže, 

kanálků, 

odvodňovacích a 

odvzduš. Trubiček

ČSN 73 2401
Kontrola provedených položek před 

betonáží

Geodetická a vizuální kontrola počtu 

prvků, polohy, průměru, přesahů, 

kotevní délky 

Shoda s PD SV, mistr, Ge SD

1.9
Kontrola distančních 

podložek
PD Kontrola osazení distančních podložek

Vizuální kontrola dostatečného 

množství podložek v konstrukci ( min 

4ks / m2)

Shoda s PD ( zejména požadavek 

krytí)
SV, mistr SD

1.10 Kontrola bednění
dle výrobce systémového 

bednění
Kontrola systémového bednění

Čistota, nástřik povrchu odbědňovacím 

prostředkem, tuhost bednění, těsnost 

bednění, geodetické proměření bednění

1. Bednění vyhoví kontrole

2. Maximální odchylka  ± 5 mm 
SV, mistr,Ge SD, GP

1.11 Klimatické podmínky TP Kontrola klimatických podmínek Vizuální kontrola, měření - mistr bez

1.12 Způsobilost dělníků -
Kontrola způsobilosti dělníku, průkazů,  

a certifikátů

Vizuální kontrola všech dokumentů 

nutných k provádění prací týkajících se 

tohoto procesu.

- mistr bez

1.13
Kontrola strojů a 

zařízení

Technický list stroje, n. v. 

378/2001 Sb

Kontrola funkčnosti a kompletnosti 

strojů
Vizuální prohlídka - Mistr, strojník bez
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č. Název zkoušky Legislativa Stručný popis Rozsah měření Výsledek měření, tolerance
odpovědný 

ptacovník

Výstup 

kontroly
Kontroloval

2.1

Betonáž

C30/37 XF2 (XD1, 

XC3)

ČSN EN 206 - 1

ČSN EN 12350-1-7 

TKP

1. Kontrola dodacích listů

2. Kontrola čerstvé betonové směsi

 2.1. Obj. hm. čerstvého betonu

 2.2. Konzistence

 2.3. Obsah vzduchu

 

3. Kontrola zatvrdlého betonu

 3.1. Obj. hm. zatvrdlého betonu

 3.2.1Pevnost v tlaku po 28 dnech

 3.2.2 Pevnost v tlaku v době                  

předpětí

 3.3. Odolnost proti CHLR

 3.4. Vodotěsnost

4. Měření teploty ČB

1. Každý dodací list

 2.1. Vždy při zkoušce obsahu vzduchu 

a výrobě zkušebních těles

 2.2. 3x denně na začátku betonáže a 

vždy při zkoušce obsahu vzduchu a 

výrobě zkušebních těles

 2.3. 3x denně na začátku betonáže a 

vždy při zkoušce obsahu vzduchu a 

výrobě zkušebních těles

 3.1. Každý vzorek

 3.2.1. min. 14 zkušebních těles po 28 

dnech na hodnocený celek dle objemu 

betonážního celku

 3.2.2 dle objemu betonážního celku, 

14 zkušebních těles

 3.3.nutno jen při pochybnostech

 3.4. Vodotěsnost

4. Při výrobě zkušebních těles

1. Shoda s předepsanou recepturou 

betonové směsi dle PD

 2.2. Sednutí kužele 160 -   210mm

 2.3. Obsah vzduchu pro XF2: 4,0 -

7,0 %

 3.1. dle předepsané receptury

 3.2.1Min. a prům. pevnost dle PD

C30/37 - min. 33 MPa

            - prům. 41 MPa

 3.2.2 podmínka dosažení min. 80 

% krychelné pevnosti betonu, tj. 

alespoň 29,6 MPa

 3.3. max 1250g/m2

 3.4. max 35 mm

4. povolený rozsah 10 -27 °C

SV, AL SD, LV

2.2

Betonáž

C30/37 XF4 (XD3, 

XC4)

ČSN EN 206 - 1

ČSN EN 12350-1-7 

TKP

1. Kontrola dodacích listů

2. Kontrola čerstvé betonové směsi

 2.1. Obj. hm. čerstvého betonu

 2.2. Konzistence

 2.3. Obsah vzduchu

 

3. Kontrola zatvrdlého betonu

 3.1. Obj. hm. zatvrdlého betonu

 3.2.1Pevnost v tlaku po 28 dnech

 3.2.2 Pevnost v tlaku v době                  

předpětí

 3.3. Odolnost proti CHLR

 3.4. Vodotěsnost

4. Měření teploty ČB

1. Každý dodací list

 2.1. Vždy při zkoušce obsahu vzduchu 

a výrobě zkušebních těles

 2.2. 3x denně na začátku betonáže a 

vždy při zkoušce obsahu vzduchu a 

výrobě zkušebních těles

 2.3. 3x denně na začátku betonáže a 

vždy při zkoušce obsahu vzduchu a 

výrobě zkušebních těles

 3.1. Každý vzorek

 3.2.1. min.2 zkušební tělesa po 28 

dnech na hodnocený celek dle objemu 

betonážního celku

 3.2.2 dle objemu betonážního celku,2 

zkušební tělesa

 3.3.nutno jen při pochybnostech

 3.4. Vodotěsnost

4. Při výrobě zkušebních těles

1. Shoda s předepsanou recepturou 

betonové směsi dle PD

 2.2. Sednutí kužele 160 -   210mm

 2.3. Obsah vzduchu pro XF4: 4,0 -

7,0 %

 3.1. dle předepsané receptury

 3.2.1Min. a prům. pevnost dle PD

C30/37 - min. 33 MPa

            - prům. 41 MPa

 3.2.2 podmínka dosažení min. 80 

% krychelné pevnosti betonu, tj. 

alespoň 29,6 MPa

 3.3. max 1000g/m2

3.4. max 20 mm

4. povolený rozsah 10 -27 °C

SV, AL SD, LV

2.3 Kontrola ošetřování ČSN EN 13670 - 1

Ošetřování betonové konstrukce. 

Vlhčení, zakrývání, ochrana povrchu 

před působěním povětrnostních vlivů

Vizuální kontrola dodržování pravovních 

postupů ošetřování betonu
Shoda s TP SV, mistr bez

Naposledy změněno: 28.11.2014
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č. Název zkoušky Legislativa Stručný popis Rozsah měření Výsledek měření, tolerance
odpovědný 

ptacovník

Výstup 

kontroly
Kontroloval

3.1

Zaměření tvaru a 

rozměrů 

konstrukčního dílu

PD, TKP

1. Polohopisné a výškopisné zaměření 

charakteristických bodů kce

2. Kontrola nerovnosti povrchu

1. Každý díl konstrukce 

1.1. výškově - min. ve 3 bodech, max. 

po 5m

1.2. směrově - okraje NK po 5 m

2. Kontrola nerovnosti povrchu - 

namátkově 2m latí, 1x na každých 

50m2

1.1. výškově - dle TKP

1.2. směrově -dle TKP

2. Kontrola nerovnosti povrchu - NK - 

max 8 mm

Ge,SV GP

3.2 Geodetické sledování PD Polohopisné a výškopisné měření NK

1. Po dokončení celé NK

2. Pravidelně min 1x za 2 měsíce až do 

předání díla

3. První dva roky po předání 1x za 3 

měsíce a v rámci pravidelných 

Max ± 2 mm Ge GP

3.3 Předání prací PD, pokyny GR ŘSD
včetně dokladů o jakosti o provedených 

zkouškách (betonu, výztuže )
SV, TDI ZS

Seznam norem:

Zpracoval : Bc. Radim Stloukal

ČSN 73 2401 - Provádění a kontrola konstrukcí z předepjatého betonu

ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

n.v. 378/2001 Sb , kterým stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

ČSN 73 0420-2 -  Přesnost vytyčování stavebních objektů: Vytyčovací odchylky

ČSN EN 13670 -1 - Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu                            

ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování stavebních objektů: Základní požadavky

ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu                            

ČSN EN 12350-1-7 - Zkoušení čerstvého betonu

Naposledy změněno: 28.11.2014

ČSN 73 0415 - Geodetické body
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Bod Činnost Zdroj Riziko P N H Bezpečnostní opatření ochranné pomůcky k daném nebezpečí

1 pád při couvání s latí 1 3 2 obezřetnost při couvání, řádné provedení zábradlí, zajištění 

prostupů v konstrukci

pracovní obuv, pracovní oděv, přilba

2 přejetí dopravním prostředkem 2 4 3 využívání výstražných znamení, obezřetnost pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, reflexní 

prvky

3 poškození zraku paprskem laseru 1 3 2 paprsek vést mimo rovinu očí speciální ochranné pomůcky pro práci s lasery

4 možné popálení kůže 1 1 1 paprsek vést mimo území s výskytem ostatních zaměstnanců speciální ochranné pro práci s lasery

5

inženýrské sítě

poškození a narušení vedení (zasažení el. 

proudem při poškození el. Kabelů)

2 4 3 Identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení 

před zahájením zemních prací, omezení strojní vykopávky v 

blízkosti potrubí nebo kabelů zařízení staveniště                               

Dodržování podmínek stanovených provozovateli vedení při 

provádění strojních vykopávek.

Obnažování potrubí a kabelů provádět ručně se zvýšenou 

opatrností.

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

6

neznalost

Selhání pracovníka z důvodu neznalosti - - - Před započetím prací musí být všichni pracovníci obeznámeni s 

průběhem stavby a zásadami bezpečnosti práce. Pro 

vykonávanou činnost musí mít pracovník potřebné 

schopnosti,dovednosti a znalosti. Zárověň musí splňovat 

požadavky na pracovní činnost kterou provádí.

___

7 pohyb osob 3 5 4 výstražné značení, určení pochůzích cest, označení výstražnou 

páskou

reflexní vesta

8 srážka s dopravní strojem 2 4 3 všichni strojníci budou držitelé potřebných oprávnění, 

bezpečnostní přestávky, dopravní značení, dodržování 

dopravních cest

___

9

obecné

Ohrožení osob pod místem práce 2 4 2 Do staveniště bude zakázán vstup nepovolaným osobám a to 

tak, že celé staveniště bude opatřeno výstražnými tabulemi o 

probíhající stavbě a zákazu vstupu nepovolaným osobám na 

staveniště. Bezpečnostní služba bude dbát na dodržování 

těchto pravidel.

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

10 úpal, úžeh, dehydratace 2 2 1 Na staveniště bude dopravena cisterna s vodou                                  

Náležitě bude dodržovaná pracovní doba a přestávky                                           

pokrývka hlavy

11 Nepříznivé klimatické podmínky 

(uklouznutí, viditelnost, prochladnutí 

zaměstnance při práci…)

2 2 3 Při nepříznivých klimatických podmínkách dojde k přerušení 

prací.

 Za nepříznivé podmínky uvažujeme:                                              

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,          

  b) vítr o rychlosti větší než 11m/s , při práci na plošinách a 

lešení o rychlosti větší 8m/s                          

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,                 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

ochranné pomůcky pro práci v chladu, zejména 

pracovní oděv

12 převržení opřeného dílu bednění 2 3 2 pořádek na pracovišti, bezpečné skladování prvku mimo 

dopravní cesty

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

13 pád části bednění 1 4 3 dostatečný manipulační prostor při sestavování konstrukce - 

vyloučení pohybu jiných než pověřených pracovníků

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

14 selhání dočasné stavební konstrukce 1 5 4 kontrola prvků před započetím sestavování, kontrola po 

sestavení, vyhnutí se použití jakkoliv poškozených prvků. 

Pracovníci monutjící konstrukci budou dostatečně seznámeni s 

pracovním postupem

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

15 pád pracovníka z bednící skruže 2 4 2 při práci ve výškách je nutno použít prvky osobního či 

kolektivního zajištění

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba, 

prvky osbního či kolektivního zajištění

16 zmáčknutí končetiny mezi bednící díly 2 3 1 vyhnutí se použití jakkoliv poškozených prvků, kompletace 

školenými pracovníky

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

17

stestavení armatury

poranění o konce výztuže 2 3 2 dodržení TP, opatrná manipulace položkami i jednotlivými 

kusy. Při stříhání výztuží musí být pruty zajištěny, aby nedošlo 

ke zranění pracovníků. Konce výztuží obnažených déle jak 14 

dní budou opatřeny bezpečnostním zakončením.

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

Betonové konstrukce

geodetické práce

používání laserových 

měřících přístrojů

práce figuranta

obecné

klimatické podmínky

práce v blízkosti pozemních 

komunikací

stavba bednění
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Bod Činnost Zdroj Riziko P N H Bezpečnostní opatření ochranné pomůcky k daném nebezpečí

18 poranění končetiny při jejím propadu mezi 

položky výztuže

2 2 2 dodržení TP, zakrytí otvrorů, doprava na místo určení v balení 

jednotlivých položek.

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

19 popálení při svařování 2 4 2 dodržení pracovního postupu svařování, pověřená osoba musí 

být držitelem svářečského průkazu

pracovní obuv, pracovní oděv, svářecí rukavice, 

svářecí kukla, svařovací štít/brýle

20 poranění o betonářskou výztuž při pádu 1 5 3 omezení činností prováděných nad nezakrytou betonářskou 

výztuží, zakrytí konců výztuže

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice,přilba

21 poranění   pracovníků při manipulaci s 

betonářskou výztuží

2 3 2 opatrnost při přenášení a manipulaci, nepřetěžovat 

pracovníky. Jednotlivé prvky musí být uloženy tak, aby byly 

snadno manipulovatelné a nedošlo k jejich samovlnému 

pohybu a následnému zranění

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice,přilba

22 poranění očí vystříknutou betonářskou 

směsí

1 2 1 nezorpojování částí čerpacích hadic pod tlakem, předepsaná 

konzistence betonu, čištění a údržba

ochranné brýle

23 rozpojení transportního potrubí 2 3 2 potrubí vedeno ke konstrukci bez překážek, omezení pohybu 

nepovolaných zaměstnanců v blízkosti potrubí, dodržení TP

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice,přilba

24 pád zaměstnance do čerstvého betonu 1 4 1 omezení pohybu nepovolaných osob v blízkosti betonované 

konstrukce, zhotovení zábradlí, výstražné pásky

____

25 uklouznutí na čerstvém betonu 3 3 3 omezení pohybu nepovolaných osob v blízkosti betonované 

konstrukce, zhotovení zábradlí, výstražné pásky, uklíd 

dopravních cest, pořádek na pracovišti

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice,přilba

26 uvíznutí končetiny v ústrojí vybrační lišty 1 4 4 Dodržování TP, kontrola stroje před započetím prací, stanovení 

odpovědného pracovníka pro práci se strojem, uklíd na 

pracovišti

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice,přilba

27 uvíznutí končetiny v amovýztuži během 

vibrování

3 2 2 dodržení TP, zakrytí otvrorů, pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice,přilba

28 převržení opřeného dílu bednění 2 3 2 pořádek na pracovišti, bezpečné skladování prvku mimo 

dopravní cesty

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

29 pád části bednění 1 4 3 dostatečný manipulační prostor při sestavování konstrukce - 

vyloučení pohybu jiných než pověřených pracovníků

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

30 zakopnutí o opřené části bednění 2 4 3 pořádek na pracovišti, bezpečné skladování prvku mimo 

dopravní cesty, manipulační prostor

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

31 náhlé uvolnění páčidla při rozebírání benění 2 4 2 dodržování TP pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

32 zakopnutí o uložený materiál 1 3 2 oddělení provozních a neprovozních prostor, dostatečný 

prostor pro chůzi

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

33 pád materiálu z polic, rámů 2 3 2 uložení materiálu dle únosnosti rámů, oddělení provozních a 

neprovozních prostor, dostatečný prostor pro chůzi

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

34 zhroucení, převrácení rámů 3 3 2 uložení materiálu dle únosnosti rámů, rámy případně zajistit, 

nepřetěžovat excentricky, oddělení provozních a 

neprovozních prostor, dostatečný prostor pro chůzi

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

35
požití látky

otrava, poleptání jícnu 2 4 4 obaly se zachovalými výstražnými prvky, skladovat  na místech 

k tomu určených

___

36
vdechnutí

otrava, poleptání dýchacích cest 3 4 4 obaly se zachovalými výstražnými prvky, skladovat  na místech 

k tomu určených, při práci dodržovat daný TP

respirátor

37

hořlaviny, výbušné látky

požár, výbuch 2 5 3 obaly se zachovalými výstražnými prvky, skladovat  na místech 

k tomu určených, při práci dodržovat daný TP, zákaz kouření a 

rozdělávání otevřeného ohně na staveništi

____

38 zasažení osoby po otevření bočnic vozidla 2 3 3 při otevírání bočnic je zakázáno stát v prostoru, do kterého se 

otevírají.

reflexní vesta, rukavice,pracovní obuv, pracovní 

oděv

39 pád z korby vozidla 2 2 2 pro výstup a sestup nutnou používat zařízení k tomu určené, 

opatrnost při pohybu na korbě

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

40 zachyceni končetiny pohybujícími se částmi 

stroje

2 4 2 údržbu vozu provádět jen na stroji v klidu pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

41 zasažení osoby žlabem autodomíchávače 2 2 1 manipulovat se žlabem je oprávněna pouze obsluha 

autodomíchávače

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

Betonové konstrukce

stestavení armatury

skladování

odbedňování

práce s nebezpečnými 

látkami

silniční vozidla a pojízdné 

stroje
doprava

betonáž

stavební a ostatní materiál
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Bod Činnost Zdroj Riziko P N H Bezpečnostní opatření ochranné pomůcky k daném nebezpečí

42 uvíznutí končetiny v bubnu 

autodomíchávače

2 4 2 údržbu vozu provádět jen na stroji v klidu rukavice

43 znehodnocení betonu 2 2 2 před vyústěním betonové směsi do autodomíchávače provést 

vizuální kontrolu do odběrné nádoby, míchacíbuben plnit jen 

betonovou směsí s vhodnou spracovatelností

_____

44 přitlačení osoby vozidlem/strojem 3 5 3 řádné dodržování dopravních cest, výstražná znamení při 

couvání, dopravní značení

reflexní vesta

45 střet osob s dopravním prostředkem 3 5 4 řádné dodržování dopravních cest, výstražná znamení při 

couvání, dopravní značení

reflexní vesta

46 převrácení vozidla 2 2 2 řidič bude řádně proškolen, namátkové kontroly požití 

alkoholu, nepřetěžování hydraulické ruky

____

47 náraz vozidla do překážky 2 2 2 přizpůsobení rychlosti místním a klimatickým podmínkám na 

staveništi, odborná způsobilost řidiče

____

48 dopravní nehoda na staveništi 2 3 2 přizpůsobení rychlosti místním a klimatickým podmínkám na 

staveništi, odborná způsobilost řidiče,řádné dodržování 

dopravních cest, výstražná znamení při couvání, dopravní 

značení

____

49
čištění a mytí vozidel

uklouznutí a pád osoby 2 3 2 udržování čistoty průběžně, zvýčená opatrnost při pohybu po 

znečištěném, mastném a mokrém povrchu

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

50 poruchy elektroinstalace 2 3 2 při nesprávné funkci vypnutí a předání odborníkovi, 

nerozebírání krytu, pravidelné prohlídky, revize, kontroly

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

51 vyklouznutí, vysmeknutí nářadí z ruky 3 2 3 dodržovat manuál přístroje, používání rukavic očištěných od 

případných nečistot

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

52 namotání oděvu nebo vlasů 2 3 2 použíat pracovní oděv  k práci určený, vlasy sepnuté nebo 

skryté

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

53 zranění odletujícími částicemi 2 2 1 používat nepoškozené nástroje, pravidelné prohlídky, revize, 

kontroly

pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice, přilba

Plán prevence a vyhodnocení rizik ypracoval: Bc. Radim Stloukal

P - Pravděpodobnost vzniku existence nebezpečí

1 VÝSLEDNÉ RIZIKO:

2 R = P x N x H

3

4

5

N - Možné následky ohrožení

1

2

3

4

5

H - názor hodnotitelů

1

2

3

4

5

Trvalá

Nahodilá

elektrické ruční nářadínářadí

silniční vozidla a pojízdné 

stroje
doprava

Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení

Velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí

Více významných a nepříznivých vlivů na míru ohrožení a nebezpečí

Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci

Těžký úraz s trvalými následky

Smrtelný úraz

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení

Malý vliv na míru nebezpeší a ohrožení

Nepravděpodobná

Pravděpodobná

Velmi pravděpodobná

Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti

Absenční úraz ( s pracovní neschopností)
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1 Výpočetní předpoklady 

1.1 Konstrukce 

 V návrhu bednění jež je součástí této práce je opomenut výpočet výrobního nadvýšení, 

jež by bylo pro reálnou konstrukci nutno určit a následně dle něj zkonstruovat bednění. 

Zmíněné výrobní nadvýšení kompenzuje deformace způsobené dvěma vlivy. Za prvé, 

průhybem dočasné konstrukce od zatížení a za druhé sedáním bárek PIŽMO. 

 Vazníky vyrobené z fošen tl. 40mm bednění budou v maximální osové vzdálenosti 

800mm. Podélné nosníky musí být umístěny pod styčníky vazníku viz. obrázek níže " Zatížení 

betonem". Vazníky bednění jsou symetrické podle podélné osy mostu. 

 Podélné nosníky jsou zajištěny proti vzpěru diagonálním ztužením z tvrdého dřeva 

hranolů 100x100 mm, případně kulatinou o min. průměru 100 mm.Tyto výztuhy se budou 

nacházet vždy nad podporou nosníku, tedy v místě uložení a dále v osových vzdálenostech 

uvedených ve statickém výpočtu a v projektové dokumentaci. 

 Výkresová dokumentace skruže a bednění se nachází v příloze B.3.1 - B.3.4. 

1.2 Materiál  

ocel 

třída S 355 

Fyd = 355 MPa 

E = 210 000 MPa 

G = 81 000 MPa 

 

2 Zatížení 
       charakteristická  hodnota 

 ZS1 )  mokrý beton     26 kN/m3  

 ZS2 )  bednění mostovky z desek  tl. 20 mm  7x0,02x1 = 0,15 kN/m´ 

  Vazníky bednění    pomocí software dle geometrie 

  Podlaha  z fošen tl.50 mm   7x0,05x1= 0,35 kN/m´  

 ZS3 )  užitné zatížení - pracovníci   1,5 kN/m2 

 ZS4 )     Vlastní tíha nosníku HEB 600   2,12 kN/m´   

      Vlastní tíha nosníku IPN 500   1,45 kN/m´) 
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Výpočet zatížení betonem 

 

Obrázek 54: Schéma výpočetních ploch zatížení betonem 

 

Tabulka 8: Zatížení betonem působící na vazník bednění 

plocha   
[m2] 

začátek 
[mm] 

konec 
 [mm] 

obj. hm. 
[kN/m3] 

bod A 
[kN/m´] 

bod B 
[kN/m´] 

A1 0,099 250 274 

26 

2,46 2,69 

A2 0,194 274 316 4,68 5,40 

A3 0,338 316 409 7,66 9,92 

A4 0,293 409 492 6,92 8,32 

A5 0,32 492 900 5,88 10,76 

A6 1,646 900 900 42,80 42,80 

A7 0,305 900 493 10,25 5,61 

A8 0,575 493 300 18,59 11,31 

A9 0,283 300 323 7,09 7,63 

 

Na základě vypočteného zatížení betonem, zatížení deskami bednění a vazníkem bednění a 

podlahy byly vypočteny reakce na podélné nosníky.  

Obrázek 55: ZS1 - mokrý beton 

Obrázek 56: Reakce od kombinace ZS1, ZS2 
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3 Podélný nosník IPN 500  

3.1 Geometrie 

 

Obrázek 57: Geometrie IPN 500 

 

osová vzdálenost podpor hlavního pole mezi dvěma bárkami = 11,15 m 

Zatížení na převislých koncích nosníku bylo zanedbáno, způsobilo by snížení ohybových 

momentů v poli. Ztužení proti klopení bude provedeno v osových vzdálenostech 2,5m. 

3.2 Kombinace a vnitřní síly 

      fk [kN/m´] γ0   fd [kN/m´] 

bednění + vazníky + podlaha +  beton  28,8  1,35  38,9 

užitné zatížení - pracovníci   1,5  1,5  2,25 

vl. tíha nosníku  IPN 500    1,45  1,35  1,96 

CELEKEM     31,8 kN/m´   43,1 kN/m´ 

 

Med = 1/8 ql2 = 1/8 x 43,1 x 11,152 = 664,8 kN/m´ 

Ved = 43,1*11,15/2 = 239,2 kN 

3.3 Posouzení 

3.3.1 Omezení průhybu 

δmax = L/250 = 11,5/250 = 44,5mm....maximální průhyb od veškerého zatížení 

   
        

      
 = 

              

                   
 = 43,6 mm     vyhoví ✓ 

 

δmax = L/300= 11,15/300 = 37,0 mm....maximální průhyb od užitného zatížení 

nahodilé zatížení uvažujeme pouze qk= 1,5 kN   vyhoví ✓ 
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3.3.2 Mezní stav únosnosti 

     

PROFIL: IPN 500

fy = 355 MPa

G = 81 000 MPa

E = 210 000 MPa

ε=√(235/fy)= 0,814

web flake v. mezi zaobl. h stojny

L h b tw tf d hw r A

 [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [m2]

11100 500 185 18 27 404,3 464 18 0,0179

Iy Iz iy iz Wel,y Wel,z Wpl,y Wpl,z Iw It

 [m4]  [m4]  [mm]  [mm]  [m3]  [m3]  [m3]  [m3]  [m4]  [m4]

0,0006874 2,48E-05 196 37 0,00275 0,000268 0,00324 0,00046 1,59E-06 4,02E-06

ZATŘÍDĚNÍ PRŮŘEZU

ε=√(235/fy)= 0,813617

stojna c/Tw 22,46 ≤ 72ε= 58,58

pásnice c/Tf 3,43 ≤ 9ε= 7,32

1,00

1,00

→třída průřezu 1

součinitel spolehlivosti   γM1

součinitel spolehlivosti   γM0
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MSÚ  - OHYB S KLOPENÍM
pro průřez třídy 1       Wy = Wpl,y

Ztužení proti ztátě stability L= 2,5 m

vzdálenost těžiště od středu smyku:                          zg=za-zs 0 mm plně symetrický průřez

vzdálenost mezi středy smyku pásnic:                          hf=hs 473 mm

bezrozměrný parametr kroucení :

1,27

bezrozměrný parametr působiště zatížení 

vzhledem ke středu smyku : 0,00

bezrozměrný parametr 

nesymetrie průřezu: 0,00

součinitele vzpěrné délky                                  ky=kz=kw= 1,00

parametr nesymetrie průřezu:

0,00

mm4

zj= 0,45ψfhf 0,00

bezrozměrný 

kritický

moment
1,83

h/b= 2,70 ≤2 → křivka "c"   tab 6.5 1991-1-3

součinitel imperfekce při klopení                                       αlt 0,49

C1  vyjadřuje vl iv tvaru ohybového momentu 1,13

C2   uplatní se pokud zatížení nepůsbí ve s tředu smyku 0,46

C3   uplatní se pro průřezy nesymetrické k ose y-y 0,53

kritický moment pro ohyb

 k ose y-y
2998,947 kNm

platí pro nosníky konstantního 

dvojose sym. Průřezu, prochází- 

li zatížení středem smyku.

poměrná štíhlost pro průřez 1.třídy        λl͞t = √(Wpl,y*Fy/Mcr) 0,62

Φlt= 0,5[1+αlt(λl͞t -λl͞t,0)+β*λl͞t
2] 0,70 β=0,7  λ͞lt,0 = 0,4

součinitel příčné 

a torzní stability   0,874 ≤ 1,0

Kc= 0,94..podle momentového obrazce, viz. Tab

f=1-0,5*(1-Kc)[1-2,0*(λl͞t-0,8)2]        ale      f≤1,0 0,97

χlt,mod= χlt/f 0,90

prosté uložení, není bráněno deplanaci
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˂ Mb,rd  [kNm]

665 ˂ 1034,8

˂ fy/ϒm1   [MPa]

σx,b= Mb,sd/(Wpl,y*χlt,mod)= 228,13 ˂ 355

VYHOVÍ

Zajištení nosníku proti ztrátě stability klopením (bez výpočtu Mcr)

40iz1= 1480 → Lz< 1480 mm

σx,b= Mb,sd/(Wpl,y*χlt,mod)         [MPa]

Mb,sd [kNm]

Klopení je zabráněno pokud Lz<40iz  

MSÚ  - POSOUZENÍ NA SMYK
Pro válcované I a H průřezy, zatížené rovnoběžně se stojnou

smyková plocha:     Av1= A-2btf+(tw+2r)tf= 0,009368 m2

Av2=ηhwtw= 0,0100 m2

Av=min(Av1,Av2) 0,0094 m2

V,sd

[kN]
˂

Vpl,Rd

[kN]

239,2 ˂ 1920,1

stanovení kritického poměru:                            hw/tw>72ε/η 25,77778 ˂ 48,8

η…je možno uvažovat 1,2 pro oceli do S460

Smykové napětí ve stojně

stěna neboulí → návrhové pružné smykové napětí dle vztahu viz. níže:

pro I a H průřezy, zatížené rovnoběžně se stojnou

jestliže Af/Aw≥0,6 1,196121 ≥0,6

Ƭed  

[MPa]
˂

fy/(√3/γmo)  

  [MPa]

28,64 ˂ 205,0

→ stěna neboulí

VYHOVÍ

VYHOVÍ
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4 Podélný nosník HEB 600  

4.1 Geometrie 

 

Obrázek 58: Geometrie HEB 600 

 

Ztužení proti klopení bude provedeno v osových vzdálenostech max. 3m. 

4.2 Kombinace a vnitřní síly 

      fk [kN/m´] γ0   fd [kN/m´] 

bednění + vazníky + podlaha +  beton  28,8  1,35  38,9 

užitné zatížení - pracovníci   1,5 kN/m´ 1,5  2,25 

vl. tíha nosníku HEB 600   2,12  1,35  2,86 

CELEKEM     32,4 kN/m´   44,0 kN/m´ 

 

Med = 1/8 ql2 = 1/8 x 44,0 x 15,02 = 1237 kN/m´ 

Ved = 44,8*15/2 = 330 kN 

 

4.3 Posouzení 

4.3.1 Omezení průhybu 

δmax = L/300 = 15/250 = 60,0 mm 

    
        

      
 = 

              

                    
 = 59,5 mm    

 Při výpočtu reakcí na podélné nosníky neuvažujeme rozdílné rozdělení reakcí vlivem 

rozdílné tuhosti v nosníku HEB v průhybu v polovině rozpětí. Zohlednění tohoto faktu a 

vymodelování podpor s rozdílnou tuhostí  by vyvodilo menší průhyb. 

Nosník HEB 600 tedy při posouzení na průhyb vyhoví ✓ 
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4.3.2 Mezní stav únosnosti 

 

 

 

   

PROFIL: HEB 600

fy = 355 MPa

G = 81 000 MPa

E = 210 000 MPa

ε=√(235/fy)= 0,814

web flake v. mezi zaobl. h stojny

L h b tw tf d hw r A

 [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [m2]

14000 600 300 16 30 486 568 27 0,027

Iy Iz iy iz Wel,y Wel,z Wpl,y Wpl,z Iw It

 [m4]  [m4]  [mm]  [mm]  [m3]  [m3]  [m3]  [m3]  [m4]  [m4]

0,0017 0,000135 252 71 0,0057 0,0009 0,00643 0,001391 1E-05 6,7E-06

ZATŘÍDĚNÍ PRŮŘEZU

ε=√(235/fy)= 0,813617

stojna c/Tw 30,38 ≤ 72ε= 58,58

pásnice c/Tf 5,00 ≤ 9ε= 7,32

1,00

1,00součinitel spolehlivosti   γM1

součinitel spolehlivosti   γM0

→třída průřezu 1
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MSÚ  - OHYB S KLOPENÍM
pro průřez třídy 1       Wy = Wpl,y

Ztužení proti ztátě stability L= 3 m

vzdálenost těžiště od středu smyku:                          zg=za-zs 0 mm plně symetrický průřez

vzdálenost mezi středy smyku pásnic:                          h f=hs 570 mm

bezrozměrný parametr kroucení :
2,16

bezrozměrný parametr působiště zatížení 

vzhledem ke středu smyku : 0,00

bezrozměrný parametr 

nesymetrie průřezu: 0,00

součinitele vzpěrné délky                                  ky=kz=kw= 1,00

parametr nesymetrie průřezu:
0,00

mm4

zj= 0,45ψfhf 0,00

bezrozměrný 

kritický

moment

2,69

h/b= 2 ≤2 → křivka "b"   tab 6.5 1991-1-3

součinitel imperfekce při klopení                                       αlt 0,34

C1  vyjadřuje vl iv tvaru ohybového momentu 1,13

C2   uplatní se pokud zatížení nepůsbí ve s tředu smyku 0,46

C3   uplatní se pro průřezy nesymetrické k ose y-y 0,53

kritický moment pro ohyb

 k ose y-y
11048,45 kNm

platí pro nosníky 

konstantního dvojose sym. 

Průřezu, prochází- li zatížení 

středem smyku.

poměrná štíhlost pro průřez 1.třídy        λl͞t = √(Wpl,y*Fy/Mcr) 0,45

Φlt= 0,5[1+αlt(λl͞t -λl͞t,0)+β*λl͞t
2] 0,59 β=0,7  λ͞lt,0 = 0,4

součinitel příčné 

a torzní stability   0,979 ≤ 1,0

Kc= 0,94..podle momentového obrazce, viz. Tab

f=1-0,5*(1-Kc)[1-2,0*(λl͞t-0,8)2]        ale      f≤1,0 0,98

χlt,mod= χlt/f 1,00

˂ Mb,rd  [kNm]

1237 ˂ 2284,4

˂ fy/ϒm1   [MPa]

σx,b= Mb,sd/(Wpl,y*χlt,mod)= 192,23 ˂ 355

VYHOVÍ

Zajištení nosníku proti ztrátě stability klopením (bez výpočtu Mcr)

40iz1= 2840 → Lz< 2840 mm

prosté uložení, není bráněno deplanaci

σx,b= Mb,sd/(Wpl,y*χlt,mod)         [MPa]

Mb,sd [kNm]

Klopení je zabráněno pokud Lz<40iz  
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5 Závěr 
Navržená varianta vyhoví na MSÚ i MSP při dodržení všech konstrukčních zásad PIŽMO a 

osových vzdáleností ztužení. Výrobní nadvýšení vycházející z průhybu nosníků a poklesu 

podpor nebylo v konceptu řešeno.  

  

MSÚ  - POSOUZENÍ NA SMYK
Pro válcované I a H průřezy, zatížené rovnoběžně se stojnou

smyková plocha:     Av1= A-2btf+(tw+2r)tf= 0,0111 m2

Av2=ηhwtw= 0,0109 m2

Av=min(Av1,Av2) 0,0109 m2

V,sd

[kN]
˂

Vpl,Rd

[kN]

330 ˂ 2235,2

stanovení kritického poměru:                            hw/tw>72ε/η 35,5 ˂ 48,8

η…je možno uvažovat 1,2 pro oceli do S460

Smykové napětí ve stojně

stěna neboulí → návrhové pružné smykové napětí dle vztahu viz. níže:

pro I a H průřezy, zatížené rovnoběžně se stojnou

jestliže Af/Aw≥0,6 1,980634 ≥0,6

Ƭed  

[MPa]
˂

fy/(√3/γmo)  

  [MPa]

36,31 ˂ 205,0

→ stěna neboulí

VYHOVÍ

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

na pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
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zdraví při práci na staveništích 
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rozsahu a obsahu dokumentace části B, bodu B.8 - Zásady organizace výstavby. 

Vyhláška MD č.341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách 

provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb, Vyhláška č.137/1998 Sb. O obecných 

technických požadavcích na výstavbu       

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

Zákon č. 183/2006 Sb.  - Stavební zákon  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví      

ČSN 73 0415 - Geodetické body       

ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování stavebních objektů: Základní požadavky   

ČSN 73 0420-2 -  Přesnost vytyčování stavebních objektů: Vytyčovací odchylky  

ČSN 73 2401 - Provádění a kontrola konstrukcí z předepjatého betonu  

ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu                                 

ČSN EN 13670 -1 - Provádění betonových konstrukcí     

ČSN EN 12350-1-7 - Zkoušení čerstvého betonu       

ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda     
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ČSN EN 1992-2. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - 

Navrhování a konstrukční zásady. Praha: ČNI, 2007.  

ČSN EN 1993-1-1. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí: Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, 2006. 

ODBOR INFRASTRUKTURY ,TKP pro zhotovení (realizaci) staveb PK MINISTERSTVO DOPRAVY, 

Praha 

OTSKP-SPK - EXPERTNÍ CENY ŘSD ČR - CÚ 2014.Centrální komise MD ČR, platnost od 1.2.2014  

 

3 Seznam odborné literatury 
BIELY, Boris. BW05 - Realizace staveb studijní opora. Brno, 2007. 

GAŠPARÍK,J., KOVÁŘOVÁ,B. Systémy řízení jakosti (studijní opora). VUT v Brně, Fakulta 

stavební, 2009.  

HRAZDIL, V. Ekologie a bezpečnost práce (studijní opora). VUT v Brně, Fakulta stavební. Brno, 

2009 

JARSKÝ,Č.,MUSIL,F,SVOBODA,P.,LÍZAL,P.,MOTYČKA,V.,ČERNÝ,J.  Technologie staveb II. Příprava 

a realizace staveb. CERM Brno, 2003  

MACHÁČEK, Josef. Navrhování ocelových konstrukcí: příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 

1993-1-8 ; Navrhování hliníkových konstrukcí : příručka k ČSN EN 1999-1. 1. vyd. Praha: Pro 

Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2009, 180 s. Technická knižnice. ISBN 978-
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MOTYČKA,V., HORÁK,V., ŠLEZINGR,M., SÝKORA,K., KUDRNA,J.: Vybrané stati z technologie 

stavebních procesů GI (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2009 

 

NAVRÁTIL, Jaroslav. Předpjaté betonové konstrukce. Vyd. 2. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2008, 186 s. ISBN 978-80-7204-561-7.  
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