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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá přípravou realizace železničního viaduktu v Ostrově nad 

Oslavou. Realizace hlavních technologických etap je řešena ve stavebně technologické 

studii. Technologické postupy jednotlivých dílčích pracovních etap jsou doplněny o 

technologické předpisy, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, kontrolní a 

zkušební plán, plán BOZP, časový a finanční plán stavby, rozpočet stavby, plán zajištění 

materiálových zdrojů. Dále je vypracována technická zpráva zařízení staveniště. Jednotlivé 

části diplomové práce jsou doplněny o potřebné výkresy.  

V rámci diplomové práce je také zpracován návrh sanace spodní stavby železničního 

viaduktu v rozsahu technologických předpisů pro sanační práce a výkresů.  

Klíčová slova 

Stavba, staveniště, rekonstrukce, viadukt, železnice, kolej, bednění, armování, betonáž, 

mostovka, izolace, sanace, injektáž, pilíř, klenba, stroje, doprava, kvalita, bezpečnost.  

Abstract 

This Diploma thesis deals with the preparation of the realization of the railway viaduct in 

Ostrov nad Oslavou. Realization of major technological stages is addressed in building 

technological study. Technological processes of each sub-job phases are supplemented by 

technical regulations, the design of the main building machines and mechanisms, inspection 

and test plan, schedule of occupational health and safety, time and financial plan 

construction, construction budget, a plan for securing material resources. I also worked out 

the technical report of the building sites facilities including drawings needed.  

I also worked out design rehabilitation of the substructure of the railway viaduct, which is 

consist of technical regulations for remediation work and drawings. 

Keywords 

Construction, building site, reconstruction, viaduct, railway, track, formwork, 

reinforcement, concreting, bridge deck, isolation, saving, grouting, pier, vault, machinery, 

transport, quality, safety. 
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Úvod 

Ve své diplomové práci se budu zabývat přípravou rekonstrukce železničního viaduktu 

v Ostrově nad Oslavou. Budu řešit rekonstrukci viaduktu v části koleje č. 1, která budu 

obsahovat zhotovení nového železničního svršku a spodku, tj. mostovky a jeho spodní 

stavby. Rekonstrukci obou dvou kolejí není možné provádět zároveň z důvodu, že se jedná 

o dvoukolejovou trať, tzn. druhá kolej je v nepřetržitém provozu. Toto téma zpracovávám 

z důvodu, že jsem v rámci odborné praxe v akademickém roce 2015/2016 působil 

v projektovém týmu společnosti Metrostav, a.s. a mohl jsem se tak podílet na rekonstrukci 

této stavby. Ve své diplomové práci budu vycházet především z převzaté projektové 

dokumentace, a to zejména z podrobně zpracované technické zprávy, jejíž součástí je i 

průzkum viaduktu, který je velice důležitý pro stanovení prováděných prací. V diplomové 

práci se zaměřím na vypracování technologického předpisu pro zhotovení nové 

železobetonové desky a římsy, který doplním o samostatně vypracovaný kontrolní a 

zkušební plán, dále budu řešit hydroizolaci mostovky rovněž formou technologického 

předpisu. Realizaci hlavních technologických etap vypracuji v rámci stavebně technologické 

studie, každou etapu doplním o schéma postupu výstavby. Budu se zabývat plánem zajištění 

hlavních materiálových zdrojů, který doplním o situaci širších vztahů dopravních tras, po 

kterých budou jednotlivé materiály dodávány na stavbu. Aby byla zajištěna plynulost a 

rovnoměrnost dodávky hlavního stavebního materiálu, tj. čerstvý beton, vypracuji plán 

dodávek tohoto materiálu pomocí časoprostorových grafů. Vypracuji návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů, dosahy ověřím ve vypracovaných výkresech pro čerpadla 

čerstvého betonu a autojeřábu. Dále se zaměřím na vypracování projektu zařízení staveniště, 

který se bude skládat z technické zprávy, ve které provedu návrh objektů zařízení staveniště 

včetně jejich dimenzování. Vypracuji časový plán budování a likvidace jednotlivých objektů 

a ekonomické vyhodnocení nákladů zařízení staveniště, tj. porovnám stanovené náklady na 

zařízení staveniště z hlediska použití sazby VRN a kalkulace nákladů. Součástí projektu 

zařízení staveniště bude výkresová dokumentace. Dále bude diplomová práce obsahovat 

časový plán celé stavby, který zpracuji v programu CONTECT a časový a finanční plán 

stavby jednotlivých stavebních objektů, který bude také obsahovat plán nasazení 

mechanizace a bilanci pracovníků. Rozpočet celé stavby vypracuji v programu 

BuildPowerS.  

V části specializace diplomové práce se budu zabývat návrhem sanace spodní stavby 

železničního viaduktu. Sanace bude obsahovat sepnutí kamenných pilířů, injektáž kleneb, 

čelních zdí a kamenných pilířů, úpravu železobetonových povrchů. Pro jednotlivé pracovní 

etapy vypracuji technologické předpisy, které doplním o schémata a výkresy. Pro představu 

vytvořím reálný 3D model kamenného pilíře, na kterém ukáži rozsah jednotlivých sanačních 

úprav. S tímto tématem se budu účastnit oborové soutěže Moderní technologie a nové 

materiály při realizaci staveb.  
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1.1 Identifikační údaje 

Stavba:  Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad 

Oslavou 

Objekt:    SO 04.6 Most v km 76,955 Viadukt Ostrov nad Oslavou 

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební 

správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc a Dlážděná 

1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

Stávající vlastník objektu:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Nový vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Správce mostního objektu:  SŽDC SDC Havlíčkův Brod 

Projekt stavby:   MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s 

Odpov. projektant objektu: Ing. Marian Hollý 

Katastrální území:   Ostrov nad Oslavou 716006 

Obec:     Ostrov nad Oslavou 

Kraj:     Vysočina 

Traťový úsek:   Brno – Havlíčkův Brod 

Definiční úsek:   Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou 

1.2 Základní údaje o mostním objektu (nový stav) 

Staničení:    evidenční km 76,955  

    stavební km 76,955 244 

Situování mostního objektu v terénu:  

Most se nachází v katastrálním území Ostrov nad Oslavou 

v širé trati, cca 450 m před vlakovou stanicí Ostrov nad 

Oslavou. 

Účel objektu, překonávané překážky: 

propust překonává:  komunikace II/354 (mostní pole 2), řeka Oslava (mostní 

pole 3), místní komunikace (mostní pole 9) 

úhel křížení:    90° 

volná výška:    22,48 m (mostní otvor 3) 

stavební výška:  2,65 m 

světlost otvorů (kolmá):  15,0 m (všechny otvory) 

rozpětí kleneb:   17,8 m (otvory 1, 2, 5, 6, 9, 10) 
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18,5 m (otvory 3, 4, 7, 8) 

délka mostu:    191,36 m 

šířka mostu:    10,82 m 

podélný sklon mostu: 8,222‰ klesá (shodně s kolejí č. 2) 

Počet otvorů:    10 

Šikmost mostu:   není 

Širá trať / staniční obvod:  šírá trať 

Počet kolejí na propustku:  2 koleje (k. č. 1, 2) 

Železniční svršek na propustku: 60E2 (UIC60) na bet. pražcích B91S/1 

Poloměr oblouku (nový stav): v přímé 

Převýšení:    bez převýšení 

Sklonové poměry:   k. č. 1 klesá 8,064‰ 

k. č. 2 klesá 8,222‰ 

Traťová rychlost v novém stavu: V = 120 km/h 

 V130 = 130 km/h 

 V150 = 130 km/h 

 Vk = 140 km/h 

Traťová rychlost ve stávajícím stavu: 100 km/h 

Kategorie traťové třídy:  2. 

Trakce:    střídavá 25kV/ 50Hz 

Prostorové uspořádání:  VMP 3,0 m 

1.3 Zdůvodnění stavby 

Rekonstrukce objektu je součástí stavby: "Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou 

- Ostrov nad Oslavou". Navrhovanými opatřeními bude uveden železniční propustek do 

stavu, požadovaného „Zásadami modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České 

republiky“ (Směrnice generálního ředitele č. 16/2005) – zejména z hlediska zatížitelnosti, 

prostorového uspořádání a celkového stavebního stavu objektu. 

1.4 Rozsah navrhovaných opatření 

Vzhledem k tomu, že: 

- je zatížitelnost mostu dostatečná 

- je stav objektu hodnocen K2 S2 (2011) 
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- mostní objekt překonává cca 150 m dlouhé údolí, jeho náhrada za nový by byla finančně 

náročná 

je navržena rekonstrukce objektu, která zahrne: 

- demolici horní části čelních zdí 

- výstavbu nové žb desky, tvořící vanu kolejového lože 

- sanaci betonových ploch žb kleneb a čelních zdí 

- sepnutí kamenného zdiva pilířů měkkou výztuží, jeho přespárování a opravu trhlin 

- novou kamennou dlažbu kolem všech pilířů 

změny proti přípravné dokumentaci: 

- zdivo pilířů bude sepnuto jenom v každé druhé spáře 

- stávající přesypávka na mostě bude při nízké tuhosti nahrazena 

- spodní hrana nové žb desky bude mít rovný povrch skloněný shodně se sklonem koleje 

č. 2. 

1.5 Podklady 

- Přípravná dokumentace SO 04.6 Most v km 76,955 Viadukt Ostrov nad Oslavou, 2012. 

- Archivní dokumentace mostu, SDC Brno. 

- Doplňkový geotechnický a stavebnětechnický průzkum, ARCADIS CZ, a.s., 2013. 

- Podrobné geodetické zaměření území, Ing. Jan Smetana, 2013. 

- Podrobná prohlídka mostu. 

- Vlastní měření zpracovatele a fotodokumentace, 2013. 

1.6 Prostor výstavby 

1.6.1 Územní podmínky 

Přístup na staveniště bude možný po zemní pláni železničního tělesa, po místní asfaltové 

komunikaci mezi Ostrovem a Obytčovem, po komunikaci II/354 a po komunikaci zřízené 

stavbou pod viaduktem. 

1.6.2 Inženýrské sítě v blízkosti mostu 

- Sdělovací kabel ČD telematika nadzemní – vlevo od koleje č. 1 

- 6 kV kabel SŽDC – vlevo od koleje č. 1 

- Zabezpečovací kabely – vpravo od koleje č. 2 

- Telefonica CZECH REPUBLIC – pod mostem ve druhém otvoru podél komunikace II/354 
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1.6.3 Seznam souvisejících objektů 

- SO 01 Železniční svršek 

- SO 02 Železniční spodek - mostovka 

- SO 03 Spodní stavba 

- SO 04 Přeložky kabelů 6 kV 

1.7 Geologické a geotechnické podmínky 

Průzkumné práce byly provedeny v rámci zpracování přípravné dokumentace i projektu 

stavby. Na základě vyhodnocení výsledku lze konstatovat, že pilíře 02 a 04 jsou založeny 

ve skalním masivu odhadované třídy pevnosti R4. S ohledem na výsledky provedených vrtů 

u pilíře 02 a 04 lze předpokládat, že základová spára ostatních pilířů je rovněž situována 

do prostředí zvětralých rul GT6, tato skutečnost ale nebyla průzkumem přímo ověřena 

vzhledem k rozsahu provedených průzkumných prací. Rovněž tak nebyl ověřen průběh 

skalního podloží při okrajích údolních svahů, kde lze očekávat jeho vzestup blíže k povrchu 

terénu. 

1.8 Stávající stav objektu 

1.8.1 Základní údaje 

druh nosné konstrukce:    Železobetonové klenby 

uložení konstrukce:     Klenby jsou vetknuté do žb pat 

statická funkce:    klenba 

popis spodní stavby včetně křídel:  Pilíře z betonového jádra obloženy kamenem 

počet mostních otvorů:    10 

délka přemostění:     142,4 m 

rozpětí nosné konstrukce:    6 x 17,8 m + 4 x 18,5 m 

stavební výška:    2,67 m (kolej č. 1) 

způsob uložení koleje:   štěrkové lože (objekt je přesypán) 

obrys kolejového lože:   Není dodržen, šířka cca 2,07 v obou kolejích 

volná výška pod mostem:   22,48 m (3. pole) 

světlost kolmá:     15,0m (ve všech otvorech) 

šikmost mostu:     není 

velikost úhlu šikmosti:   není 

úhel křížení:      90° 
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šířka mostu:     9,3 m 

rok výstavby mostu:     1949 

stavební stav objektu (klasifikace dle SŽDC S5):  K2 / S2 (2011) 

1.8.2 Popis objektu 

Most převádí železniční trať (k. č. 1, 2). Nosnou konstrukcí z r. 1949 je železobetonový 

klenbový viadukt. Výška kleneb ve vrcholu je 500 mm a v patě 760 mm. Pod oběma kolejemi 

je jedna nosná konstrukce rozdělena podélnou pracovní spárou. Světlost kleneb je shodně 

15 m, vzepětí 5,2 m. Vzdálenost zábradlí od koleje vlevo 2,34m, vpravo 2,35m. Dle 

průzkumu jsou klenby tvořeny betonem o průměrné pevnosti cca 25 MPa. Čelní zdi jsou 

vysoké 1 až 7 m. Jejich tloušťka je 0,9 až 1,15 m. Pevnost betonu je průměrně přes 26 MPa. 

Spodní stavbu tvoří pilíře 01 až 11. Krajní pilíře jsou zasypané a tvoří opěry mostu. Tloušťka 

pilířů 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10 a 11 je 2,8 m (v patě klenby) až 4,1 m (u základu). 

Tloušťka pilířů 04 a 08 je v patě kleneb 4,2 m a u základu 5,5 m. Šířka pilířů je 9,77 až 

10,84 m. Základy jsou betonové, různé šířky, délky i výšky. Pilíře jsou obloženy kamenem, 

jádro je tvořeno betonem o velmi rozdílné průměrné pevnosti. 

1.8.3 Zjištěný technický stav objektu 

Stavebnětechnický průzkum byl proveden firmou ARCADIS CZ, a.s. v srpnu a září 2013. 

V rámci průzkumu byla provedena vizuální prohlídka přístupných nosných konstrukcí 

viaduktu. Prohlídka byla zaměřena na nosné konstrukční prvky, tj. pilíře, klenby a čelní zdi. 

Dále byla zjišťována pevnost betonu na vzorcích získaných jádrovými vývrty. Vývrty byly 

provedeny na pilířích 02, 04, 06, 08 a 10, v  klenbách 02, 05 a 08 a dále v čelních zdech nad 

pilíři 02, 03, 06, 08 a 09. 

Pevnost betonu jádra pilířů byla naměřena velmi rozdílná – od 3 do 29,8 MPa. U každého 

vývrtu byly provedeny dvě zkoušky pevnosti. Jedna pro vzorek odebraný těsně 

za kamenným obkladem a další v hloubce 1,1 až 1,8 m. Obecně měly vzorky odebrané 

z větší hloubky větší pevnost. Zhutnění betonu v okolí kamenného obkladu není tedy 

dostatečné. Pevnost betonu v tlaku na vzorcích z čelních zdí viaduktu byla naměřena 

od 25,6 MPa do 35,7 MPa. Hloubka karbonatace betonu je zde zjištěna od 35 do 45 mm. 

Pevnost betonu v tlaku na vzorcích ze železobetonových kleneb viaduktu byla naměřena 

od 25,5 MPa do 26,4 MPa. Hloubka karbonatace betonu je zde zjištěna od 50 do 70 mm. Z 

průzkumu dále plyne, že podstatnou část korozních projevů na klenbách a čelních zdech má 

za následek působení vody z již nefunkčního nebo poškozeného odvodnění mostu. Lokálně 

lze pozorovat opadávání krycí vrstvy betonu. Stávající krytí výztuže bylo naměřeno 30 mm. 

1.9 Nový stav objektu 

1.9.1 Celková koncepce řešení 

Na stávajícím viaduktu bude vytvořena železobetonová deska, která bude spolu s římsami 

tvořit vanu kolejového lože. Deska bude mít příčné dilatační spáry vždy nad osami pilířů. 
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Horní povrch desek bude vyspádován všemi směry do středu každé klenby, kde bude v místě 

stávajícího odvodňovače vložen nový nerezový odvodňovač průměru 150 mm. Pracovní 

spáry mezi klenbami a patami kleneb budou sanovány injektáží na bázi epoxidu v plném 

rozsahu. Klenby a svislé betonové plochy průčelních zdí budou sanovány reprofilační 

maltou. Hloubka sanace je navržena od 0 do 70 mm dle úrovně poškození. 

Sanace pilířů bude spočívat v sepnutí kamenného zdiva betonářskou výztuží v každé druhé 

spáře a její zakotvení do pilířů. Ze zbylých spár bude nanovo vyspárováno dalších 20%. Dále 

budou svislé trhliny v zdivu pilířů přespárovány. Trhliny budou proinjektovány 

nízkovizkózní epoxidovou pryskyřicí. Kolem všech pilířů bude proveden úzký (cca 0.5 m) 

pruh kamenné dlažby do betonu. Poškozené štětové odláždění pod mostem bude obnoveno 

s použitím stávajících kamenů. Ze svahových kuželů bude odstraněna náletová zeleň a 

rostoucí stromy. Pažení v první i druhé fázi bude provedeno z ocelových a dřevěných prvků. 

Před a za mostem bude zřízena zesílená konstrukce pražcového podloží v délce 12 m. 

1.9.2 Návrhové parametry 

1.9.2.1 Návrhové – posuzované zatížení 

Mostní objekty v daném traťovém úseku jsou řazeny do 2. třídy dle Předpisu 18/1986 - PMR, 

zveřejněném ve Věstníku dopravy č. 6/1987. Most byl posouzen na účinky zatěžovacího 

vlaku UIC-71. 

1.9.2.2 Prostorové uspořádání na mostě 

Na mostě bude provedena nová železobetonová deska, která bude tvoři vanu kolejového 

lože. Rychlost na mostě je v novém stavu navržena na 120 až 150 km/h. Zábradlí je na obou 

stranách mostu tedy navrženo na celé délce mostu 3,15 m od os kolejí a vyhovuje pro 

VMP 3,0. 

1.9.2.3 Rozměry kolejového lože 

Obrys nutného kolejového lože je dán normou ČSN 73 6201 (2008), je uvažován vlevo i 

vpravo 2200 mm od osy koleje s rezervou 60 mm. Výškově pak ve všech kolejích 510 mm 

od nivelety koleje s rezervou 40 mm nebo 330 mm pod ložnou plochou pražce dle Vyhlášky 

č.177/1995 §18. 

1.9.2.4 Prostorové uspořádání pod mostem 

Světlost otvorů je v patě kleneb 15,0 m, světlá výška od dna koryta Oslavy je 22,48 m. Výška 

TK nad terénem je 24,6 m (4. pole). V druhém mostním otvoru se nachází komunikace 

II/354, ve třetím koryto řeky Oslavy, v devátém místní asfaltová komunikace, ostatní otvory 

jsou prázdné. Kolem pilířů bude provedena kamenná dlažba do betonu v šířce 0,5 m. 
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1.9.3 Schéma mostu 

 
Obr. 1-1: Schéma mostu 

1.9.4 Nosná konstrukce  

1.9.4.1 Stávající klenby a čelní zdi 

Nosnou konstrukci mostu tvoří původní železobetonové klenby, které budou celoplošně 

sanovány. Všechny povrchy budou otryskány, v místech s hloubkovým poškozením 

osekány. Celý povrch bude impregnován směsí zastavující karbonataci a korozi výztuže, 

následně reprofilován a opatřen sanační omítkou. Podélné spáry mezi klenbami a hlavou 

pilíře budou injektovány v celé šířce. 

Dále budou injektována lokální místa s degradací betonu prostupující do hl. nad 80 mm. 

Z kleneb se odstraní stávající litinové odvodňovače a nahradí se nerezovými. Náhrada 

odvodňovačů se provede až ve druhé etapě před betonáží druhé poloviny vany. Izolace a 

odvodnění nebude po rekonstrukci koleje č. 2 plně funkční a hrozí zatečení vody do spodní 

stavby a zničení provedených sanací. Proto bude sanace betonových ploch provedena až po 

provedení obou částí vany a osazení odvodňovačů. 
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1.9.4.2 Zásypy a ZKPP 

Zásypy 

Zásypy se v projektu mostu nenachází. 

Po odstranění kolejí a kolejového lože je nutné provést zkoušky tuhosti stávající přesypávky 

mostu. Minimální hodnota tuhosti pro uložení nové žb desky je 25 MPa. Jestli zkouška 

nevyhoví na jednom z míst, celá stávající přesypávka bude nahrazena hubeným betonem. 

Pro omezení smršťování bude beton umísťován v pruzích délky cca 3,0 m, postupně všechny 

sudé a následně liché části. Zkouška bude provedena pod každou kolejí aspoň na pěti místech 

(celkově 10x) nad pilíři i nad vrcholy kleneb. Zjištění vlastností zásypu je nutné udělat co 

nejdříve, aby bylo možné navrhnout s tím související změny. Jedná se hlavně o možnou 

redukci výztuže v železobetonové vaně a úpravu polohy kotevních trnů. 

ZKPP 

Zpevněná konstrukce pražcového podloží je součástí objektu železničního svršku SO 01. 

Skladba ZKPP ve všech kolejích: 

- Kolejové lože 350 mm 

- Štěrkodrť třídy A fr. 0/32 300 mm 

- Cementová stabilizace z centra 300 mm 

1.9.4.3 Nová železobetonová deska – vana kolejového lože 

Po ubourání čelních zdí o cca 0,65 m a říms se provede podkladní deska z betonu C16/20 

XC1, tl. 100 mm, vyztužená KARI sítí 8x100x100. Na jejím povrchu se vybetonuje 

železobetonová deska z betonu C30/37 XC4, XF3. Nad každou klenbou bude vytvořena ŽB 

vana s příčnou dilatační spárou nad pilíři. Vzhledem k různým tloušťkám pilířů mají vany 

délky 17,78 m a 18,48 m. Vnitřní povrch desky bude střechovitě spádovaný do odvodňovačů 

nad vrcholy kleneb, spodní povrch bude ve sklonu nivelety koleje č. 2. Tím bude vnější 

pohledová část v jedné úrovni, ale tloušťka desky proměnlivá z 250 mm uprostřed na 

410 mm po obvodě. Příčný sklon desky 3,3%, podélný 2,6% a 1,0%. Deska bude 

oboustranně vyložena cca 0,8 m vně stávajících čelních zdí. Celková šířka desky je 10,66 m. 

Na okrajích desky budou stěny žlabu tl. 300 mm výšky 870 mm, na které se umístí římsa 

šířky 440 mm a výšky 250 mm. Rohy mezi deskou a stěnou žlabu budou zkoseny, vnitřní 

300x200 mm, vnější 500x350 mm. Vana bude ke spodní stavbě kotvena trny Φ25 délky 

700 mm umístěnými do čelních zdí pouze nad klenbami v délce 1,5 m na obě strany od 

středu klenby. Trny budou umístěny ve 2 řadách cca 200 mm od kraje zdi, podélně 

ve vzdálenosti 300 mm. Na stěně vany nad pilíři 02, 05, 08 a 10 bude proveden kotevní blok 

pro trakční stožár půdorysných rozměrů 730x700 mm. Do bloku se zabetonuje svorníkový 

koš Y66 – M36x3. Deska bude betonována po polovinách s pracovní spárou v podélné ose 

mostu. Pro vzájemné spojení bude z první části vystupovat třmínek zasahující 300 mm do 

sousední desky. Před betonáží druhé části se do spáry umístí bentonitový těsnící pásek 

rozměru 20x20 mm. Pásek bude umístěn na celé délce mostu, 120 mm pod horním okrajem 

a po obvodě všech odvodňovačů. 
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1.9.4.4 Spodní stavba – pilíře  

Betonové pilíře s kamenným obkladem se sepnou výztuží Φ8 umístěnou do každé 2. spáry. 

V horní části pilíře se výztuž umístí do 1. spáry, protože 2. a 3. spára je přerušena konzolou. 

Dále se bude pokračovat ve 4., 6. 8. atd. až na úroveň terénu. Nejnižší sepnutá spára bude 

max. 200 mm nad terénem. Na delší straně pilíře bude navíc umístěna kotevní výztuž Φ8 

zasahující 800 mm do jádra pilíře. V každé řadě budou 4 ks kotev rovnoměrně rozmístěné 

po straně pilíře, tzn. cca po 2 m. Kotevní výztuž se zalije cementovou zálivkou, obvodová 

ve spáře zaspáruje cementovou maltou. Kromě těchto spár bude provedeno přespárování 

poškozeného spárování. Celkově bude přespárováno 70% spár. Betonové konzoly 

s ocelovou výztuhou budou celoplošně sanovány. 

Podél pilířů se odláždí pruh šířky 0,5 m z lomového kamene tl. 0,15 m do betonového lože 

tl. 0,15 m.  

1.9.5 Vybavení mostu 

1.9.5.1 Odvodnění 

Horní povrch nových desek bude vyspádován do jejich středu, kde bude v místě stávajícího 

odvodňovače umístěn nový nerezový odvodňovač. Sklony desek v podélném směru vychází 

0,9, 1,0, 2,5 a 2,6%. V příčném směru je to 3,3%. Odvodňovač bude na svoje místo umístěn 

až po dokončení druhé části desky. Bude opatřen lemem pro stabilizaci na místě. Při horním 

povrhu bude na styku s betonem žb desky opatřen bentonitovým páskem po obvodu. Na 

přestupu stávajícími klenbami bude prostor mezi odvodňovačem a klenbou vyplněn tmelem 

na co největší hloubku. V druhém a devátém otvoru bude odvodňovač doplněn o vodorovný 

nerezový svod, aby voda nedopadala na komunikace v otvorech mostu. V první etapě 

výstavby se v nové desce vynechá prostup nad stávajícím odvodňovačem, do kterého bude 

provizorně zaústěno odvodnění. Před betonáží druhé poloviny desky se odvodňovač umístí 

do otvoru po stávajícím litinovém odvodňovači. Kolem trubky odvodnění se 140 mm nad 

spodní hranou vany umístí bentonitový pásek 20x15 mm, prostup skrz klenbu bude na 

spodní části zatmelen trvale pružným tmelem. Desky na koncích mostu se svedou za rub, 

kde budou zachyceny v příčné rubové drenáži. Ta je navržena z perforovaných trubek 

DN 150 skloněných střechovitě 5%. Trubky budou vloženy do lože z betonu C12/15 tl. 

min. 150 mm. Sklony lože budou oboustranně 10%, jeho délka je 3,0 m. Lože je navrženo 

ve výšce umožňující přechod trubek pod přechodovými zídkami. Vyústění trubek na terén 

budou obetonovány betonem C12/15. 

1.9.5.2 Úprava dilatačních a pracovních spár 

Dilatační spáry 

Dilatační spárou tl. 20 mm jsou příčně odděleny jednotlivé žb desky nad pilíři. Dilatační 

spáry budou provedeny proti stékající vodě na celé své délce. Izolace bude v tomto místě 

zesílena na šířce 1,0 m. Do spár bude vložen spárový pás vnější a těsnící profil umožňující 

pohyb +/- 10 mm. Rub opatřen těsnícím tmelem nebude. Dovnitř spár bude vložena pružná 

vložka (např. polystyrén).  
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Základní zásady při provádění dilatačních spár: 

- Betonové hrany u dilatačních spár budou zkoseny na 20/20 mm. 

- Příprava podkladu – podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu a nemastný. 

Nerovnosti na okrajích hran ve spárách je nutno vyspravit broušením nebo vhodnou 

správkovou maltou. Minimální odtrhová pevnost povrchových vrstev musí být min. 2 MPa. 

- Povrchová úprava - povrch spáry je nutno zahladit profesionální stěrkou, popřípadě 

vyhladit vyhlazovací kapalinou dle systému výrobce. 

Výplň dilatačních spár musí být tvořena uceleným systémem od jednoho výrobce. 

Kombinace materiálů od různých výrobců se nepřipouští. Podrobný popis materiálů a 

způsob utěsnění dilatačních spár se stanovuje v technologickém předpise. 

Pracovní spáry 

Všechny pracovní spáry budou před další betonáží řádně ošetřeny a bude proveden 

propojovací můstek. Před provedením propojovacího můstku je nutné povrch stávající 

konstrukce záměrně zdrsnit (otryskat), zbavit nečistot a povlaku zatvrdlého cementového 

mléka s drsností odpovídající nejméně střední hloubce zaplnění 5000 mm dle ČSN 73 2520. 

Podélná pracovní spára v úžlabí nové žb desky bude ve středu opatřena bentonitovým 

páskem. Pásová izolace v místě této spáry bude zdvojena na šířku 1 m. 

1.9.5.3 Zábradlí 

Zábradlí bude umístěno jenom na římsách mostu. Zábradlí bude třímadlové, úhelníkové. 

Sloupky budou z pozinkovaného úhelníku 80/80/8 mm. Madla a příčel zábradlí budou 

z pozinkovaného úhelníku 70/70/6 mm. Výška zábradlí bude 1,1 m. Sloupky na římsách 

budou kotveny přes chemické kotvy M16 dl. 160 mm z horní strany římsy přes patní desku 

200/200/16 mm a vrstvu polymermalty dle MVL 511. Polymermalta musí být schválená 

SŽDC s elektroizolačními vlastnostmi dle SR 5/7(S). Zábradlí musí být zajištěno proti 

odcizení, např. zalepením matic. Zhotovitel dopracuje příslušné TP pro výrobu zábradlí. 

TP bude schválen zástupci SŽDC a projektantem. Do madel budou předvrtány otvory pro 

propojení jednotlivých celků kvůli ukolejnění.  

1.9.6 Izolace 

Vodorovná plocha kolejového žlabu bude opatřena izolací z natavovaných izolačních pásů 

proti stékající vodě s tvrdou ochranou izolace z betonu C30/37 – XC2,XF3 dle 

ČSN  EN  206  - 1 vyztužené KARI sítí 100/100/4 mm. Svislé stěny kolejového žlabu budou 

chráněny měkkou ochranou z extrudovaného polystyrénu. Přechodové zídky a nový 

kolejový žlab ve styku se zeminou budou opatřeny 1x nátěrem penetračním a 2x nátěrem 

asfaltovým. 
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1.9.7 Protikorozní úprava 

Zábradlí 

Protikorozní ochrana bude provedena v souladu s požadavky Předpisu SŽDC S5/4 a ČSN 

ISO 12944. Životnost nátěru je požadována ve stupni – vysoká, tj. více jak 15 let pro stupeň 

korozní agresivity atmosféry C5-I. 

Zábradlí bude ve výrobně opatřeno kombinovaným systémem protikorozní ochrany – 

žárovým zinkováním 120ηm (ponorem) + ONS 02 dle S 5/4. Povrch oceli bude před 

zinkováním ponorem odmořen v kyselině (stupeň přípravy Be). Veškeré řezné hrany budou 

před provedením povrchových úprav zaobleny. Jednotlivé vrstvy nátěrů musí mít odlišný 

barevný odstín. 

Svorníkový koš 

U svorníkového koše typu Y66 M36x3 se jedná o typizovaný výrobek, který je od výroby 

opatřen PKO v podobě pozinkování. 

1.9.8 Ochrana proti bludným proudům  

V rámci rekonstrukce nebude stávající nosná konstrukce doplněna o vývody pro měření 

bludných proudů. Na nové ŽB desce nebudou vývody pro měření BP umístěny. Na mostě 

budou provedena opatření proti účinkům bludných proudů podle Zásad SR 5/7(S) a 

TP  124  PK. 

Pro elektrizované tratě SŽDC se navrhuje min. stupeň Ochranných opatření č. 4, tj. Základní 

pasivní ochrana. Opatření Základní pasivní ochrany je kombinace primární ochrany dle TP 

124, kap. 5.2, sekundární ochrany dle TP 124, kap. 5.3 a konstrukčních opatření dle TP 124, 

kap. 5.4. Primární ochranou je důsledné dodržování tloušťky betonových krycích vrstev 

výztuže, maximální omezení možnosti vzniku trhlin v betonu vhodnou volbou kameniva a 

nižším vodním součinitelem. Dále používáním portlandských cementů, minimalizováním 

obsahů chloridových iontů v záměsové vodě a v přísadách zlepšujících zpracovatelnost 

směsi. Sekundární ochranou se rozumí ochranné systémy před agresivními vlivy zemin. 

Tj. všechny konstrukce ve styku se zeminou budou izolovány izolačními nátěry o hodnotě 

měrného odporu, minimálně 106 m. 

Konstrukčním opatřením se rozumí dodržení podmínek pro betonářskou výztuž. Výztuž se 

provaří po obvodu tělesa armokoše. Nové nosné části mostu nepřijdou do styku se zeminou, 

kudy by mohly procházet bludné proudy. Proto nebudou umístěny vývody pro měření 

bludných proudů. Pro nevodivé oddělení nosné konstrukce od zábradlí se použije polymerní 

malty o hodnotě měrného odporu, minimálně 106 m. 

1.9.9 Povrchová úprava betonu 

Celá konstrukce (žb deska) bude betonována v kvalitě pohledového betonu. Požadavky na 

povrch pohledového betonu jsou stanoveny dle TP ČBS 03. Viditelné části budou provedeny 

ve třídě PB2, zasypané části ve třídě PB1. Na veškeré betonové konstrukce bude použita 

třída bednění TB2 dle TP ČBS 03.  
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1.9.10 Sanace betonových povrchů 

Kvalita povrchových vrstev betonů je velmi proměnlivá, hloubka karbonatace se pohybuje 

v rozmezí 35-70 mm. Zkarbonatováním povrchových vrstev není vyztuž chráněna proti 

korozi, proto budou veškeré povrchy železobetonu po odstranění nesoudržných částí natřeny 

impregnačním nátěrem s inhibitory koroze. Tento nátěr proniká dovnitř betonu a vytváří 

ochranu pro výztuž pod povrchem. Obnažená výztuž bude očištěna a bude proveden nátěr 

výztuže zabraňující další korozi. U hloubkového poškození bude provedena reprofilace 

sanačními maltami a následně se celý povrch vyrovná stěrkou. Nakonec bude proveden 

sjednocující nátěr zabraňující karbonataci a pronikání vody. 

Zhotovitel zpracuje technologický předpis provádění sanačních prací dle TKP 23. 

V předpisu bude specifikována skladba sanačního souvrství konkrétními materiály, způsob 

provádění, požadavky na přípravy povrchu, podmínky pro realizaci apod. Součástí budou 

také atesty jednotlivých hmot. Na objektu budou provedeny referenční plochy 

s charakteristickými vadami vyskytujícími se na konstrukci. Na těchto plochách bude 

stavebním dozorem odsouhlasena jakost jednotlivých prací a provedeny kontrolní zkoušky. 

Kontrolní plochy budou provedeny na železobetonové klenbě i betonové čelní zdi, zahrnující 

vždy část povrchu s nízkým i extrémním stupněm porušení. 

Pro stanovení vhodného postupu sanačních prací je hloubka narušení povrchu (Hp) 

monolitického betonu tříděna dle metodiky TP SSBK III do následujících kategorií: 

- M - hloubka porušení Hp od 0 do 10 mm včetně 

- S - hloubka porušení Hp od 10 do 25 mm včetně 

- V - hloubka porušení Hp od 25 do 40 mm včetně 

- E - hloubka porušení Hp>40 mm. 

Rozsah poškození jednotlivých částí: 

Pilíře 

- Železobetonové konzoly odpovídají „S“ a „M“ 

Klenby 

- Nejvíce poškozené „E“ a „V“ jsou místa, kde dochází k protékání vody z netěsnící izolace, 

tzn. paty kleneb a odvodňovače, 

Čelní zdi 

- Dolní části převážně „E“ a „V“ od pronikající vody. 

Skladba sanačních vrstev pro danou třídu poškození: 

M 

- Odstranění zkarbonatovaného betonu 

- Očištění povrchu 

- Impregnace nátěrem s inhibitory koroze 
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- Vyrovnání a uzavření povrchu stěrkou 

- Sjednocující nátěr odolávající vodě 

S, V, E 

- Odstranění zkarbonatovaného betonu 

- Očištění a doplnění zkorodované výztuže 

- Očištění povrchu 

- Impregnace nátěrem s inhibitory koroze 

- Provedení spojovacího můstku 

- Reprofilace sanační maltou 

- Vyrovnání a uzavření povrchu stěrkou 

- Sjednocující nátěr odolávající vodě 

Požadavky na provádění a sanační vrstvy: 

Odstranění zkarbonatovaného betonu 

- Veškeré nesoudržné části betonu musí být odstraněny odsekáním nebo otryskáním, např. 

vodním paprskem tlakem 800-1000 barů. Hloubka odstranění povrchových vrstev je závislá 

na hloubce karbonatace a stavu betonu. 

- U betonových čelních zdí, kdy není karbonatací ovlivněna výztuž, je rozhodující dodržení 

průměrné pevnosti v tahu 1,4 MPa, min. 0,8 MPa. 

- V místech s extrémním poškozením u pracovních spár s průsaky vody bude provedeno 

odsekání do hl. max. 10 cm a vnitřní části budou injektovány. 

Očištění a doplnění zkorodované výztuže 

- Z výztuže musí být odstraněn nesoudržný materiál na stupeň očištění Sa 2 ½. 

- Zkorodovaná výztuž bude doplněna přiložením prutů ΦR16 ke stávající výztuži v délce 

min. 300 mm od nepoškozených částí. Pokud bude celková plocha výztuže v pruhu šířky 

1,0 m mostu oslabena o více než 10%, budou nehrazena nejvíce poškozená místa, minimálně 

každý druhý prut. Současně u jednotlivých prutů bude provedena jejich náhrada při oslabení 

nad 20% plochy prutu. 

- Výztuž bude opatřena antikorozním nátěrem. 

Očištění povrchu 

- Odstranění prachu a zbytků po očištění výztuže tlakovou vodou 160-200 barů. 

Impregnace nátěrem s inhibitory koroze 

- Železobetonové klenby budou celoplošně natřeny látkami pronikajícími do betonu a 

zastavujícími korozi. 
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Provedení spojovacího můstku 

- Provedení celoplošného nátěru pro zvýšení soudržnosti se starým betonem. 

Reprofilace sanační maltou 

- Budou použity sanační malty třídy R3 pro části železobetonových kleneb, pro betonové 

čelní zdi mohou být použity třídy R2. Tloušťky vrstev, úprava podkladu a způsob nanášení 

dle technologických předpisů výrobce malt. 

- V místech s extrémní hloubkou porušení bude provedena injektáž vnitřních částí. 

Vyrovnání a uzavření povrchu stěrkou. 

- Finální vyrovnání povrchu jemnou cementovou maltou třídy R3, případně R2 pro čelní zdi. 

Sjednocující nátěr 

- Po důkladném proschnutí sanačních malt bude povrch natřen sjednocujícím nátěrem 

omezujícím průnik vody a CO2 do konstrukce. 

- Výsledný barevný odstín bude odpovídat přírodnímu betonu, tzn. šedý (bezbarvý). 

1.9.11 Sanace konstrukce injektáží 

Injektovány budou všechny podélné spáry mezi klenbami a hlavou pilíře, dále budou 

injektována lokální místa s degradací betonu prostupující do hl. nad 80 mm. Injektáž bude 

provedena pomocí vrtů průměru 10-14 mm v osové vzdálenosti 150-200 mm, hloubky 

odpovídající tloušťce konstrukce v daném místě. Vrty v místě spáry mezi klenbou a hlavou 

pilíře budou hluboké cca 500 mm pro středních cca 3,0 m od osy mostu. Na okrajích je 

rozšířený lem šířky 1,550 m, kde budou provedeny vrty hloubky cca 1,0 m. 

Trhliny v kamenném obkladu budou injektovány v celé délce, min. 300 mm pod terén. 

Injektáž bude provedena pomocí vrtů průměru 10-14 mm hl. 500 mm umístěných do spár 

mezi kvádry. Vrty i injektáž budou provedeny až po sepnutí zdiva, aby nedošlo k rozevření 

trhlin. Účelem injektáže je vyplnění dutin a obnovení pevnosti materiálu, proto bude 

provedena nízkoviskózními pryskyřicemi. Zhotovitel zpracuje technologický předpis 

provádění injektážních prací dle TKP 23. V předpisu bude specifikován konkrétními 

materiál, způsob provádění, požadavky na přípravy povrchu, podmínky pro realizaci apod. 

Součástí budou také atesty jednotlivých hmot. 

1.9.12 Geodetické značky 

Do říms na konci a ve středu mostu budou dodatečně po betonáži osazeny geodetické značky 

(celkem 6 ks). Značky budou tvořeny ocelovými trny profilu 20 mm s půlkulatou hlavou. 

K hlavní prohlídce bude předáno geodetické zaměření značek (souřadnice značky, 

nadmořská výška, vzdálenost od projektované osy koleje). 

1.9.13 Tabulky s vyznačením letopočtu 

Označení letopočtu rekonstrukce bude provedeno vlysem do betonu na boční straně žb desky 

nad pilíři 01 a 11 po obou stranách přemostění. Výška písma (číslic) je 200 mm, tloušťka 

15 mm. 
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1.9.14 Železniční svršek a spodek na mostním objektu 

Železniční svršek na mostě je předmětem SO 01. Použitý typ železničního svršku je 60E2 

(UIC60) na pražcích B91S/1. Ve stávající stavu je zde typ S49 na pražcích SB8. 

1.9.15 Přechody do trati 

Na mostě je navrženo uzavřené kolejové lože. Přechody do otevřeného kolejového lože 

v trati budou realizovány v drážní stezce, která bude hned za římsami mostu skloněna 12% 

až do úrovně stezky ve trati. Délka těchto ramp bude 4,4 až 4,7 m. Stávající svahový kužel 

je ukončen před římsami mostu, proto jsou zde navrženy prefabrikované přechodové zídky 

délky 2,96 m, které budou rampu drážní stezky zabezpečovat. Přechodové zídky budou 

opatřeny římsami stejného tvaru jako na mostě. 

1.9.16 Trakční vedení na mostním objektu 

Na mostě budou stávající TS odstraněny. Na římsách nové žb desky budou vytvořeny 

konzoly pro osazení nových TS. Tyto budou zřízeny nad pilíři 02, 05 a 08 po obou stranách. 

Svorníkový koš pro TS zabetonovaný v konzolách bude součástí objektu mostu – SO 04.6. 

Jednat se bude o typ Y66 – M36x3. Dále bude nad pilířem 10 u koleje č. 2 vytvořena stejná 

konzola se svorníkovým košem typu opět Y 66 – M36x3, na který bude ukotven sousední 

kotevní trakční stožár po zprovoznění koleje č. 2. Ve stávajícím stavu je ukotvení stožáru 

provedeno na čelní zdi. Při její demolici je nutné toto ukotvení posunout níže na novou delší 

konzolu. Po definitivním přesunutí tohoto ukotvení na novou římsu bude konzola dočasného 

ukotvení odstraněna, a to včetně patní desky a všech dalších součástí. 

1.9.17 Terénní úpravy 

Kolem pilířů bude provedena kamenná dlažba tl. 150 mm do betonu C12/15 tl. 150 mm 

v šířce 0,5 m. U pilířů 01 a 11 bude dlažba provedena až za přechodové zídky. Stávající 

zpevnění svahů v prvním a posledním otvoru štětem bude opraveno. Použity budou staré 

kameny, které jsou vodou strženy u pilířů 02 a 10. Pod odvodňovači budou štětové kameny 

uloženy do betonu C12/15 tl. 250 mm na ploše 2x2 m. Koryto řeky Oslavy nebude nijak 

upravováno a zůstane v přirozeném stavu. 

1.9.18 Kabelové trasy 

V kolejovém loži bude u koleje č. 1 v betonové chráničce vedena definitivní trasa kabelu 

6 kV – SO 04. Provizorní trasa tohoto PS bude během výluky koleje č. 1 vedena v kolejovém 

loži u koleje č. 2 (opět v betonové chráničce). U koleje č. 2 budou v kolejovém loži vedeny 

sdělovací a zabezpečovací kabely ve dvou betonových chráničkách. Na této straně 

výhledově vede trasa GSM-R kabelu – související stavba. 

1.9.19 Vytyčení objektu 

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. Pro vytyčení bude použita platná 

vytyčovací síť stavby. Vytyčení bude v souladu s ČSN ISO 4463-1 až 3. 
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Přesnost vytyčení dle : 

- ČSN 730420 – 1. přesnost vytyčování staveb – část 1 : Základní požadavky 

- ČSN 730420 – 1. přesnost vytyčování staveb – část 2 : Vytyčovací odchylky 

1.10 Provádění stavby  

1.10.1 Zemní práce 

Zemní práce budou zahrnovat úpravu terénu kolem pilířů, přechodových zídek, obnovu 

štětového odláždění v prvním a posledním otvoru a umístění lešení. 

1.10.2 Bourací práce 

Bourací práce budou probíhat ve výlukách příslušných kolejí po snesení kolejového svršku 

a spodku a po provedení výkopů. Přístup na staveniště bude možný po pláni železničního 

tělesa. Všechna stavební suť bude z okolí mostu odvezena. Demolovány budou stávající 

římsy mostu a vrchní část čelných zdí do hl. cca 0,65 m. Při pracích je pro dosažení příslušné 

úrovně odbourání čelných zdí doporučeno použít řezání betonu. Během demoličních prací 

nesmí dojít k úniku nebezpečných látek do koryta potoka. 

1.10.3 Pažení 

Fáze I: 

V první fázi bude výška pažení ovlivněna tím, jestli bude přesypávka na mostě dostatečně 

tuhá pro uložení nové žb desky a bude ponechána nebo bude odtěžena a nahrazena. 

V projektu je pažení v této fázi výstavby navrženo pro druhou možnost, kdy bude výška 

pažení vyšší. Pažení bude provedeno jak na mostě, tak i před a za mostem v oblasti ZKPP. 

Pažicí stěna bude pozůstávat ze zápor profilu 2xU160. Délka zápor je na mostě navržena 

1,8 m, před a za mostem je to 2,5 a 4,0 m. Vzájemná vzdálenost zápor je na mostě 1,5 m a 

v oblasti ZKPP 1,0 m. Provádění zápor se předpokládá vrtáním. Jako pažiny jsou použity 

dřevěné hranoly tl. 80 mm. Stěna je pomocí ocelových šroubových táhel Ø32 mm ukotvena 

do vodorovných pažnic LARSEN III na druhé straně koleje č. 1. Dále je stěna v dolní úrovní 

zabezpečena vodorovnými profily U160 a trny Ø 20 mm, které budou vloženy do vrtů ve 

výplňovém betonu mostu dl. 300 mm. Vrty budou provedeny menšího průměru něž trny. Při 

zjištění špatné kvality výplňového betonu budou trny do betonu umístěny ve větší hloubce 

nebo budou zabetonovány do vrtů. 

Fáze II: 

Výška pažení v druhé fázi je 0,5 až 0,65 m. Pažení bude provedeno za pomoci dvojice profilů 

U300 (nad sebou), délka kterých je shodná nebo podobná délkám sklonů nových desek. Tyto 

profily jsou svázány svislými profily U160 – dl. 0,5 m, které jsou táhly Ø 32 mm ukotveny 

do vodorovných pažnic LARSEN III ležících na druhé straně koleje č. 2. Vzájemná 

vzdálenost táhel je navržena 1,5 m. 

Pažení v oblastech ZKPP před a za mostem bude provedeno stejně jako v první fázi. 
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1.10.4 Omezení provozu a narušení cizích zájmů 

Při výstavbě bude částečně omezen provoz po komunikacích pod mostem, které ale zůstanou 

částečně průjezdné. Během výstavby bude na sousední koleji omezena rychlost na 40 km/h. 

Při provádění stavby nesmí dojít k poškození břehů koryta řeky Oslavy a znečištění toku 

stavebním odpadem a jinými nebezpečnými látkami.  

1.11 Postup výstavby 

Práce na objektu budou prováděny ve třech fázích – dle postupů výstavby. Výstavba nové 

žb desky bude probíhat vždy při výluce jedné z kolejí. Provozovaná kolej bude zabezpečená 

pažením. 

1.11.1 Přehled fází výstavby 

V předstihu před dlouhodobou výlukou koleje č. 1 

Zřízení zařízení staveniště 

Zaberanění nebo zavrtání zápor pažení 

Fáze č. 2 - Stavební postup č. 2 

- 169 denní výluka koleje č. 1 v období 04. 04. 2016 až 19. 09. 2016 

V této fázi bude provedeno: 

- výkopy a pažení 

- demolice částí stávajících čelných zdí 

- případná výměna podkladu pod žb desku 

- betonáž žb desky 

- zřízení vrstev izolace 

- zásypy 

- zábradlí 

- současně bude probíhat sanace kamenných pilířů 

- po provedení izolace může být začata sanace betonových povrchů mostu 

Fáze č. 3 - Stavební postup č. 3 

- 116 denní fáze po zprovoznění obou kolejí až do ukončení celé stavby v období 02. 06. 

2016 až 25. 09. 2016 

V této fázi bude provedeno: 

- sanace betonových povrchů mostu 

- úpravy pod mostem 
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1.11.2 Nakládání s odpady 

Není v rámci diplomové práce řešeno. 

1.11.3 Uvedení stavebního objektu do provozu 

Před uvedením stavebního objektu do provozu bude provedena TBZ a hlavní prohlídka 

mostu. Délka zkušebního provozu bude 6 měsíců. 

1.12 Bezpečnost práce 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN 

včetně dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících platných v době 

provádění stavby. Pro bezpečnost práce a provoz technických zařízení při stavebních pracích 

platí zejména Zákon č.262/2006Sb, č.591/2006Sb, Nařízení vlády č.178/2001Sb, 

148/2006Sb, Vyhláška 415/2003Sb, 601/2006Sb. Základní zásady a požadavky pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány Zákonem č.309/2006Sb a platnými právními 

předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády č.362/2005Sb, č.101/2005Sb, 

č.378/2001Sb, č.168/2002Sb, č.11/2002Sb, č.178/2001Sb, č.406/2004Sb). Dále platí 

vyhlášky a nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je 

třeba plnit podmínky správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. Zákres inženýrských 

sítí je nutno pokládat za orientační a technický dozor investora musí zajistit před zahájením 

stavby vytyčení inženýrských sítí. Během stavby je nutné vytyčení chránit před poškozením. 

Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak 

během stavby, tak i po dokončení. 

Dále je třeba dodržet všechny platné železniční bezpečnostní předpisy v platném znění 

vydané SŽDC, ČSD a ČD pro obdobné práce v těsné blízkosti provozované trati pod 

napětím, manipulaci s těžkými předměty apod.. 

- TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly, 

- SŽDC (ČD) Op 16 Základní směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční 

dopravě, 

- SŽDC (ČD) Op 16 - výnos č. 1 

- SŽDC (ČD) Op 16/3 Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční 

dopravě pro služební odvětví traťového hospodářství a pro železniční stavitelství, 

- SŽDC (ČD) Op 16/4 Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční 

dopravě pro služební odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky a pro automatizaci 

železniční dopravy, 

- SŽDC (ČD) Op 16/8 Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční 

dopravě pro služební odvětví elektrotechniky, 

- SŽDC (ČD) Op 16/31 Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční 

dopravě s těžkými stroji při opravách a stavbě železničního svršku a spodku, 

- navazující předpisy citované v předpisech výše uvedených. 
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Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného mostního objektu se 

zvláštním přihlédnutím k: 

- práci v průjezdním průřezu provozované trati, 

- práci ve výškách, 

- práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí, 

- manipulaci s břemeny. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

1.13 Požadované zkoušky betonu 

Veškeré zkoušky betonů musí provádět zkušební laboratoř s akreditací. Výrobce musí 

předložit investorovi nebo objednateli betonu podle toho, kdo průkazní zkoušky objednává, 

osvědčení o akreditaci laboratoře, která zkoušky prováděla. 

Průkazní zkoušky se provádí v souladu s ustanoveními ČSN EN 206-1. Rozsah zkoušených 

parametrů při průkazních zkouškách musí odpovídat deklaraci betonu (třída betonu, stupeň 

vlivu prostředí, případně další deklarované vlastnosti). 

Průkazní zkoušky betonu: 

- Pevnost v tlaku pro třídy betonu dle ČSN EN 206 – 1 

- Pevnost v příčném tahu 

- Objemová hmotnost 

- Obsah vzduchu v čerstvém provzdušněném betonu 

- Konzistence 

- Obsah chloridů 

- Mrazuvzdornost 

- Odolnost proti průsaku vody 

- Modul pružnosti betonu 

Typy zkoušek na staveništi: 

Čerstvý beton: vodní součinitel, konzistence, obsah vzduchu 

Ztvrdlý beton: pevnost betonu v tlaku, stupeň mrazuvzdornosti, odolnost proti průsaku vody 

Odebírání vzorků, četnost kontrolních zkoušek, metody zkoušení a způsob prokazování 

shody musí být v souladu s TKP, kap. 17 Beton pro konstrukce, změna 3.
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2.1 Identifikační údaje  

Název stavby: Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad 

Oslavou 

Objekt:   SO 04.6 Most v km 76,955 Viadukt Ostrov nad Oslavou 

Místo stavby:   Ostrov nad Oslavou  

kraj Vysočina 

Charakter stavby:  Rekonstrukce 

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební 

správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc a Dlážděná 

1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

Stávající vlastník objektu:  Správa železniční dopravní cesty 

Nový vlastník objektu:  Správa železniční dopravní cesty 

Správce mostního objektu: SŽDC SDC Havlíčkův Brod 

Projekt stavby:   MORAVIA CONSULT Olomouc a.s 

Odpovědný projektant: Ing. Marian Hollý 

2.2 Definice tras 

Doprava drobného materiálu, mechanizace zajištěna nákladním automobilem IVECO 6x2 

Stralis 360 s valníkem (poloměr otáčení 8,2 m), ze stavebnin SPOMAT, Strojírenská 2238, 

Žďár nad Sázavou, je navržena trasa A. Čerstvý beton, pro betonáž ŽB desky a římsy, tvrdé 

ochrany hydroizolace, bude dopraven autodomíchávačem SCHWING FBP 21 (poloměr 

otáčení 12 m) z betonárny TBG PKS, a.s., Jamská 2440, Žďár nad Sázavou po trase B. 

Izolační materiál, ocelová výztuž bude dopravena nákladním automobilem IVECO 6x2 

Stralis 360 s valníkem (poloměr otáčení 8,2 m) ze stavebnin JPM METAL, s.r.o., Jihlavská 

2373, Žďár nad Sázavou po trase C. Bednicí materiál včetně pojízdného vozíku bude 

dopraven nákladním automobilem IVECO 6x2 Stralis 360 s valníkem (poloměr otáčení 

8,2 m) ze skladu PERI, Průmyslová 392, Jesenice u Prahy po trase D. Na trase A, B, C se 

nachází dva mosty o nosnosti 19 t a 17 t. Dále se nachází na trasách tři kruhové objezdy.  

2.2.1 Trasa A 

Trasa začíná ve stavebninách SPOMAT, Strojírenská 2238, Žďár nad Sázavou (bod S). Je 

dlouhá 9,8 km a předpokládaná doba jízdy je 11 minut. Po výjezdu ze stavebnin pokračuje 

řidič zhruba 350 m na kruhový objezd (bod 2), kde bude pokračovat druhým výjezdem po 

ulici Smetanova. Následuje světelná křižovatka (bod 3), kde řidič odbočí vpravo směr Velké 

Meziříčí. Dále bude pokračovat 450 m po hlavní silnici Brněnská. Následují dva kruhové 

objezdy (bod 1, 4), které jsou od sebe vzdáleny 700 m. Při výjezdu z kruhového objezdu se 

řidič dostane na most, jehož nosnost je 19 t (bod 5). Dále řidič pokračuje po hlavní silnici 

směrem obec Vatín, před kterou se nachází most, jehož nosnost je 17 t (bod 6). Dále 
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pokračuje po hlavní silnici 4 km než se dostane do obce Ostrov nad Oslavou. Na křižovatce 

směrem Nové Město na Moravě (bod 7) odbočí vlevo a dalších 800 m po hlavní silnici, než 

se dostane k viaduktu, kde se nachází zařízení staveniště. 

2.2.2 Trasa B 

Trasa začíná v betonárně TBG PKS, a.s., Jamská 2440, Žďár nad Sázavou (bod B). Je dlouhá 

8,9 km a předpokládaná doba jízdy je 9 minut. Po výjezdu z betonárny pokračuje řidič 

zhruba 500 m na kruhový objezd (bod 4), kde bude pokračovat třetím výjezdem po ulici 

Brněnská. Dále je trasa od kruhového objezdu (bod 4) směrem Ostrov nad Oslavou totožná 

s trasou A. 

2.2.3 Trasa C   

Trasa začíná ve stavebninách JPM Metal, s.r.o., Jihlavská 2373, Žďár nad Sázavou (bod Z). 

Je dlouhá 8,4 km a předpokládaná doba jízdy je 8 minut. Po výjezdu ze stavebnin pokračuje 

řidič po hlavní silnici směrem Ostrov nad Oslavou, stejně jako po trase A, B.  

2.2.4 Trasa D 

Trasa začíná ve skladu PERI, Průmyslová 392, Jesenice u Prahy (bod P). Je dlouhá 149 km 

a předpokládaná doba jízdy je 1 hodina a 30 minut. Po výjezdu ze stavebnin pokračuje řidič 

po hlavní ulici Říčanská zhruba 360 m na křižovatku (bod 9) ulice Budějovická, kde odbočí 

vlevo. Po 600 m se nachází kruhový objezd (bod 10), kde řidič sjede třetím výjezdem. Po 

300 m následuje další kruhový objezd (bod 11), kde řidič sjede třetím výjezdem směr 

Pražský okruh. Dále bude řidič pokračovat po dálnici D1 130 km, kde na 134. km sjede 

směrem na obec Měřín, dále po hlavní silnici ve vzdálenosti 16 km směrem obec Ostrov nad 

Oslavou.  

 

  

Trasa D 

Obr. 2-1: Trasa D (1. část) - PERI 
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Trasa D 

Obr.  2-2: Trasa D (2. část) - PERI 
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Obr.  2-3: Trasa A, B, C 
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Název Trasa 
Vzdálenost 

[km] 

Doba 

[min] 

Bod zájmu Posouzení 

Trasa A 

SPOMAT – 

Ostrov nad 

Oslavou 

9,8 11 

1 – kruhový objezd R = 18 m VYHOVUJE 

2 – kruhový objezd R = 15 m VYHOVUJE 

3 – křižovatka R = 35 m VYHOVUJE 

4 – kruhový objezd R = 18 m VYHOVUJE 

5 – most nosnost = 19 t VYHOVUJE 

6 – most nosnost = 17 t VYHOVUJE 

7 – křižovatka R = 50 m VYHOVUJE 

8 – křižovatka R = 30 m VYHOVUJE 

Trasa B 

TBG PKS – 

Ostrov nad 

Oslavou 

8,9 9 

1 – kruhový objezd R = 18 m VYHOVUJE 

4 – kruhový objezd R = 18 m VYHOVUJE 

5 – most nosnost = 19 t VYHOVUJE 

6 – most nosnost = 17 t VYHOVUJE 

7 – křižovatka R = 50 m VYHOVUJE 

8 – křižovatka R = 30 m VYHOVUJE 

Trasa C 

JPM Metal – 

Ostrov nad 

Oslavou 

8,4 8 

4 – kruhový objezd R = 18 m VYHOVUJE 

5 – most nosnost = 19 t VYHOVUJE 

6 – most nosnost = 17 t VYHOVUJE 

7 – křižovatka R = 50 m VYHOVUJE 

8 – křižovatka R = 30 m VYHOVUJE 

Trasa D 

PERI – 

Ostrov nad 

Oslavou 

149 90 

7 – křižovatka R = 50 m VYHOVUJE 

8 – křižovatka R = 30 m VYHOVUJE 

9 – křižovatka R = 16 m VYHOVUJE 

10 – kruhový objezd R = 40 

m 

VYHOVUJE 

11 – kruhový objezd R = 40 

m 

VYHOVUJE 

12 – křižovatka R = 30 m VYHOVUJE 

13 – křižovatka R = 25 m  VYHOVUJE 

Tab. 2-1: Vyhodnocení bodů zájmů 
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2.3 Fotodokumentace bodů zájmu a jejich posouzení 

2.3.1 Bod zájmu 1 

 

 

 

 

 

 

 

Poloměr kruhové objezdu R = 18 m – VYHOVUJE. 

2.3.2 Bod zájmu 2 

 

 

 

 

 

 

 

Poloměr kruhové objezdu R = 15 m – VYHOVUJE. 

2.3.3 Bod zájmu 3 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-4: Bod 1 - kruhový objezd 

Obr.  2-5: Bod 2 – kruhový objezd 

Obr.  2-6: Bod 3 - křižovatka 
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Poloměr křižovatky R = 35 m – VYHOVUJE. 

2.3.4 Bod zájmu 4 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Poloměr kruhové objezdu R = 15 m – VYHOVUJE. 

2.3.5 Bod zájmu 5 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Maximální nosnost mostu přes železniční trať je 19 tun, ale při projetí jedním vozidlem 

27 tun, viz dodatková tabulka – VYHOVUJE. 

2.3.6 Bod zájmu 6  

 

 

 

  

 

 

19t 

Max. nosnost 

mostu při projetí 2 

vozidly.  

JEDINÉ 
VOZIDLO 

27 t 

Dodatková tabulka: 

Při projetí 1 vozidla,  

max. nosnost mostu  

27 t.  

 

17t 

Max. nosnost mostu při 

projetí 2 vozidly.  

JEDINÉ 
VOZIDLO 

54 t 

Dodatková tabulka: 

Při projetí 1 vozidla,  

max. nosnost mostu  

54 t.  

Obr.  2-7: Bod 4 - kruhový objezd 

Obr.  2-8: Bod 5 - most přes železniční trať 

Obr.  2-9: Bod 6 - most přes železniční trať 
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Maximální nosnost mostu přes železniční trať je 17 tun, ale při projetí jedním vozidlem 

54 tun, viz dodatková tabulka – VYHOVUJE. 

2.3.7 Bod zájmu 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloměr křižovatky R = 50 m – VYHOVUJE. 

2.3.8 Bod zájmu 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloměr křižovatky R = 30 m – VYHOVUJE. 

2.3.9 Bod zájmu 9 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  2-10: Bod 7 - křižovatka 

Obr.  2-11: Bod 8 - křižovatka 

Obr.  2-12: Bod 9 - křižovatka 
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Poloměr křižovatky R = 16 m – VYHOVUJE. 

2.3.10 Bod zájmu 10 

 

 

 

 

 

 

 

Poloměr kruhové objezdu R = 40 m – VYHOVUJE. 

2.3.11 Bod zájmu 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloměr kruhové objezdu R = 40 m – VYHOVUJE. 

2.3.12 Bod zájmu 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloměr křižovatky R = 30 m – VYHOVUJE. 

 

 

Obr. 2-13: Bod 10 - kruhový objezd 

Obr. 2-14: Bod 11 - kruhový objezd 

Obr. 2-15: Bod 12 - křižovatka 
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2.3.13 Bod zájmu 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloměr křižovatky R = 25 m – VYHOVUJE. 

2.3.14 Bod zájmu B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.15 Bod zájmu S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-16: Bod 13 - křižovatka 

Obr. 2-17: Bod B - betonárna TBG PKS 

Obr. 2-18: Bod S - SPOMAT 
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2.3.16 Bod zájmu Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.17 Bod zájmu P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka: Stůj, dej 

přednost v jízdě. 

Nachází se zde 

kvůli zhoršené 

přehlednosti při 

výjezdu ze 

stavebnin. 

MIMO 
DOPRAVNÍ 
OBSLUHY 

Značka: Zákaz vjezdu 

všech vozidel. 

Dodatková tabulka: 

Ruší zákaz vjezdu pro 

dopravní obsluhy  

Obr. 2-19: Bod Z - JPM METAL 

Obr. 2-20: Bod P - PERI 
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3.1 Kalkulace stavebních objektů  

Rekonstrukce železničního viaduktu se skládá z následujících stavebních objektů:  

SO 01 – Železniční svršek 

SO 02 – Železniční spodek – mostovka 

SO 03 – Spodní stavba 

SO 04 – Přeložky kabelů 6kV 

Provedl jsem kalkulaci všech objektů v rámci jednoho položkového rozpočtu, který je 

uveden v kapitole 14 Položkový rozpočet stavby. Položkový rozpočet jsem zpracoval 

v programu pro rozpočtování BuildPowerS  firmy RTS.  V následující tab. 3-1 jsou uvedeny 

náklady na jednotlivé stavební objekty a jím příslušející stavební práce.  

Tab. 3-1: Kalkulace stavebních objektů 

POŘ.Č. NÁZEV OBJEKTU FINANČNÍ OBJEM V TIS. KČ 

1 SO 01 Železniční svršek 3 892 776,01 

1.1 SO 01.1 Pažení koleje č. 2 1 266 239,66 

1.2 SO 01.2 Odstranění koleje 21 670,66 

1.3 SO 01.3 Odstranění zásypů 175 258,13 

1.4 SO 01.4 Zřízení železničního svršku 798 124,60 

1.5 SO 01.5 Zřízení koleje 1 555 766,37 

1.6 SO 01.6 Demontáž pažení 75 716,58 

2 SO 02 Železniční spodek - mostovka  13 855 134,77 

2.1 SO 02.1 Bourací práce  954 099,50 

2.2 SO 02.2 Zhotovení nové ŽB vany 11 560 685,58 

2.3 SO 02.3 Přechodové oblasti  358 583,19 

2.4 SO 02.4 Hydroizolace 981 766,51 

3 SO 03 Spodní stavba 13 473 951,47 

3.1 SO 03.1 Sanace kamenných pilířů 4 808 180,47 

3.2 SO 03.2 Sanace ŽB povrchů 8 665 770,99 

4 SO 04 Přeložky kabelů 6 kV 49 241,31 

Finanční náklady celkem v Kč 31 271 103,56  

3.2 Časový a finanční plán objektový  

V příloze A.3.1 Časový a finanční plán objektový je uveden Časový plán objektový, 

Finanční plán objektový, Bilance pracovníků a Nasazení mechanizace.
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4.1 Montáž pažení koleje č. 2  

4.1.1 Technologický postup 

Výška pažení bude 0,5 až 0,65 m. Pažení bude provedeno za pomoci dvojice profilů U300 

(nad sebou), délka je shodná nebo podobná délkám sklonů nových desek. Tyto profily jsou 

svázány svislými profily U160 – dl. 0,5 m, které jsou táhly průměru 32 mm ukotveny do 

vodorovných pažnic LARSEN IIIn ležících na druhé straně koleje č. 2. Vzájemná vzdálenost 

táhel je navržena 1,5 m. Jako pažiny budou použity dřevěné hranoly tl. 80 mm. [9] 

Pažení v oblastech ZKPP před a za mostem bude provedeno ze zápor profilu 2xU160. Délka 

zápor je na mostě navržena před a za mostem 2,5 a 4,0 m. Jako pažiny jsou použity dřevěné 

hranoly tl. 80 mm. Stěna bude pomocí ocelových šroubových táhel průměru 32 mm ukotvena 

do vodorovných pažnic LARSEN IIIn na druhé straně koleje č. 2. [9] 

Pažení se bude provádět postupným odtěžováním kolejového lože a rovnaniny. Bagr na 

jednu etapu odtěží 2,0  m dlouhou drážku, do které se poté osadí zápory. Poté se zápory 

ukotví pomocí ocelových šroubových táhel do vodorovných pažnic LARSEN IIIn 

umístěných za hlavy pražců na druhé straně koleje č. 2 a mezi zápory se vyskládají pažnice 

tl. 80 mm.  

4.1.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Ve stavebním deníku zhotovitele bude každý den 

uvedena osoba zodpovědná za prováděné práce a zhotovitel bude vést seznam s aktuálním 

obsazením pozic stavbyvedoucího, mistra a dělníků.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu. 

Chůze v provozované dopravní cestě smí být konána mimo kolej - zpravidla po stezce. Při 

chůzi na dvoukolejné trati je nutno jít podél koleje proti předpokládané jízdě vozidel, na 

vícekolejné trati a při souběžně vedených traťových kolejích vždy na vnější straně kolejí. 

Všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, 

aby nezasahovaly do průjezdného průřezu.  

4.1.3 Kvalita 

Při vstupní kontrole bude provedena kontrola pažicího materiálu, zejména jeho úplnost a 

správnost jednotlivých prvků podle PD. Při montáži pažení bude kontrolováno, aby 

nedocházelo k obnažení pražců a vysypání štěrku železničního svršku koleje č. 2. Při 

výstupní kontrole pažení bude kontrolovaná tuhost pažení, zdali jsou osazeny všechny prvky 

pažení podle PD, zejména osazení ocelových táhel, které zajistí, aby nedošlo k překlopení 

zápor vlivem velkého tlaku železničního svršku koleje č. 2. 
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4.1.4 Výpis strojů včetně technických parametrů 

4.1.4.1 Dvoucestný bagr LIEBHERR A 900 C ZW LITRONIC 

 

 

 

4.1.4.2 Tatra 6x6 třístranný sklápěč 

 

 

4.1.5 Návrh pracovní čety 

stavební dělník tř. 3 – 4x 

tesař tř. 6 – 2x 

4.1.6 Výkaz výměr  

Tab. 4-3: Výkaz výměr ocelových prvků pažení 

Prvek 
Délka   

[m] 

Počet     

[ks] 

Délka 

[m] 

Hmot. 

[kg/m] 

Hmotnost 

celk. [kg] 

Tyč DN 32 - Táhlo 4,0  148 592 6,31 3735,52 

Zápora U160 2,5 32 80 19 1520,00 

Zápora U160 4,0 16 64 19 1216,00 

U160 0,5 124 62 19 1178,00 

U300 3,1-9,6 79 368,4 46,3 17056,92 

Proti zápora LARSEN 

IIIn 

6,0 35 210 62 13020,00 

 

Tab. 4-1: Technické parametry LIEBHERR  

                 A 900 C ZW LITRONIC 

Výkon motoru 105 kW  

Provozní hmotnost 19,6 až 22,9 tun 

Objem lopaty 0,24 – 0,95 m³ 

Rychlost jízdy 20 km/h 

Tab. 4-2: Technické parametry Tatra 6x6  

Motor 300 kW 

Rozvor 3 440 + 1 320 mm 

Max. technická 

přípustná 

hmotnost 

30 000 kg 

Užitečné zatížení 19 750 kg 

Max. rychlost 85 km/hod  

Nástavba - objem 10 m3 

Obr. 4-1: Dvoucestný bagr LIEBHERR A 900 C ZW LITRONIC 

Obr. 4-2: Tatra 6x6 třístranný sklápěč 
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Tab. 4-4: Výkaz výměr výdřevy pažení 

Prvek Plocha [m2] 
Tloušťka 

[m]  

Objem   

[m3] 

Výdřeva 32,0 0,08 2,56 

4.1.7 Časová rozvaha 

4.1.7.1 Přibližná doba potřebná ke zhotovení pažení koleje č. 2 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 

stanovena doba provádění na 14 dní.  

Pažení koleje č. 2 bude probíhat: 2. – 3. týden v dubnu 2016. 

4.1.7.2 Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  

Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je zvolena následovně: 
 

Tab. 4-5: Pracovní doba 

 Název dne 
Začátek 

pracovní doby 
Pauza 

Konec 

pracovní doby 

Celkem 

hodin 

Pondělí – Neděle  7:00 12:00 – 13:00 16:00 8,0 

 

4.1.8 Schéma postupu při pažení koleje č. 2 

  Obr.  4-3: Pažení koleje č. 2 
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4.2 Odstranění železničního svršku  

4.2.1 Technologický postup 

Odstranění stávajících kolejnic, pražců, kolejového lože bude provedeno pomocí 

dvoucestného bagru z koleje č. 2, který slouží pro práci na kolejích i mimo ně.  

Po odstranění kolejí a kolejového lože je nutné provést zkoušky tuhosti stávající přesypávky 

mostu. Minimální hodnota tuhosti pro uložení nové ŽB desky je 25 MPa. Jestli zkouška 

nevyhoví na jednom z míst, celá stávající přesypávka bude nahrazena hubeným betonem. 

Pro omezení smršťování bude beton umísťován v pruzích délky cca 3,0 m, postupně všechny 

sudé a následně liché části. Zkouška bude provedena pod každou kolejí aspoň na pěti místech 

– nad pilíři i nad vrcholy kleneb. Zjištění vlastností zásypu je nutné udělat co nejdříve, aby 

bylo možné navrhnout s tím související změny. Jedná se hlavně o možnou redukci výztuže 

v železobetonové vaně a úpravu polohy kotevních trnů. [9] 

4.2.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Ve stavebním deníku zhotovitele bude každý den 

uvedena osoba zodpovědná za prováděné práce a zhotovitel bude vést seznam s aktuálním 

obsazením pozic stavbyvedoucího, mistra a dělníků.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu. 

Chůze v provozované dopravní cestě smí být konána mimo kolej - zpravidla po stezce. Při 

chůzi na dvoukolejné trati je nutno jít podél koleje proti předpokládané jízdě vozidel, na 

vícekolejné trati a při souběžně vedených traťových kolejích vždy na vnější straně kolejí. 

Všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, 

aby nezasahovaly do průjezdného průřezu.  

4.2.3 Kvalita 

Při odstraňování železničního svršku bude pracovníky neustále kontrolováno pažení koleje 

č. 2, zdali nedochází k deformaci pažení, což by mělo za následek zřícení kolejového lože 

č. 2. Při odtěžování železničního svršku v blízkosti pažení nesmí dojít k jeho porušení.  

Po odstranění železničního svršku bude provedena kontrola tuhosti stávající přesypávky 

mostu. Minimální hodnota tuhosti pro uložení nové ŽB desky je 25 MPa. Zkouška bude 

provedena pod každou kolejí aspoň na pěti místech – nad pilíři i nad vrcholy kleneb. 
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4.2.4 Výpis strojů včetně technických parametrů 

4.2.4.1 Dvoucestný bagr LIEBHERR A 900 C ZW LITRONIC 

 

 

4.2.4.2 Tatra 6x6 třístranný sklápěč 

 

 

 

4.2.5 Návrh pracovní čety 

dělník železnic – 3x         

řidič rypadel tř. 6 – 2x        

řidič strojů tř. 6 – 1x 

4.2.6 Výkaz výměr 

Tab. 4-8: Odstraněný materiál železničního svršku 

Materiál Množství MJ  

Kolejové lože z kameniva 1154,115 m3 

Stávající kolejnice 185,4 m 

Stávající pražce 320 ks 

 

 

 

Tab. 4-6: Technické parametry LIEBHERR  

     A 900 C ZW LITRONIC 

Výkon motoru 105 kW  

Provozní hmotnost 19,6 až 22,9 tun 

Objem lopaty 0,24 – 0,95 m³ 

Rychlost jízdy 20 km/h 

Motor 300 kW 

Rozvor 3 440 + 1 320 mm 

Max. technická 

přípustná hmotnost 

30 000 kg 

Užitečné zatížení 19 750 kg 

Max. rychlost 85 km/hod  

Nástavba - objem 10 m3 

Tab. 4-7: Technické parametry Tatra 6x6  

Obr. 4-4: LIEBHERR A 900 C ZW LITRONIC 

Obr. 4-5: Tatra 6x6 třístranný sklápěč 
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4.2.7 Časová rozvaha 

4.2.7.1 Přibližná doba potřebná k odstranění železničního svršku 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 

stanovena doba provádění na 21 dní.  

Odstranění železničního svršku bude probíhat: 4. – 5. týden v dubnu a 1. týden 

v květnu 2016. 

4.2.7.2 Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  

Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je zvolena následovně: 

Tab. 4-9: Pracovní doba 

Den 
Začátek 

pracovní doby 
Pauza 

Konec 

pracovní doby 

Celkem 

hodin 

Pondělí – Neděle  7:00 12:00 – 13:00 16:00 8,0 

 

4.2.8 Schéma odstranění železničního svršku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  4-6: Odstranění železničního svršku 
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4.3 Demolice stávajících čelních zdí  

4.3.1 Technologický postup  

Před započetím demolice stávajících čelních zdí bude provedena demontáž zábradlí.  

Odstranění čelních zdí bude spočívat v tom, že nejprve bude proveden řez čelní zdi, ve výšce 

0,65 m od horní hrany římsy, a to z důvodu, aby při demolici čelní zdi nebyl rozrušen vrchol 

klenby a dále bude provedena demolice čelní zdi rypadlem s hydraulickým kladivem. 

Po odpikování betonu bude materiál naložen pomocí rypadla na nákladní automobil a 

odvezen na skládku umístěnou na zařízení staveniště.  

Řez v patě klenby bude proveden úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem průměru 

230 mm. Řez bude veden do hloubky 100 mm. Pro řezání čelních zdí bude použit vozík, 

který bude sestaven z bednicích a lešenářských prvků PERI s protizávažím, které bude 

tvořeno betonovými pražci. Celý vozík bude spočívat na kolejnicích, umístěných na 

stávajících římsách a bude posouván pomocí elektrického vrátku.  

Vozík bude použit také pro vrtání kotev pro zavěšení pojízdných bednicích vozíků.  

4.3.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Ve stavebním deníku zhotovitele bude každý den 

uvedena osoba zodpovědná za prováděné práce a zhotovitel bude vést seznam s aktuálním 

obsazením pozic stavbyvedoucího, mistra a dělníků.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu. 

Na základě 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 bude vozík a 

místa, kde byla již provedena demolice čelních zdí, opatřena zábradlím výšky 1,1 m, které 

bude složeno z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 

0,15 m a střední tyče. 

4.3.3 Kvalita 

Z hlediska kontroly bude pravidelně přeměřována výška řezu čelní zdi od horní hrany římsy, 

která má být 0,65 m, a to z důvodu, aby při demolici čelní zdi nebyl rozrušen vrchol klenby. 
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4.3.4 Výpis strojů včetně technických parametrů 

4.3.4.1 Rypadlo Caterpillar 311F LRR + hydraulické kladivo ATLAS COPCO SB 702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.2 Tatra 6x6 třístranný sklápěč 

 

 

4.3.5 Návrh pracovní čety 

stavební dělník tř. 3 – 3x         

stavební dělník bourací práce – 2x 

řidič strojů tř. 7 – 1x 

4.3.6 Výkaz výměr 

Tab. 4-12: Demolice říms a demontáž zábradlí 

Materiál Množství  MJ  

Demontované zábradlí 185,4 m 

Demolice čelních zdí 102,2 m3 

Tab. 4-10: Technické parametry Caterpillar 

                   311F LRR 

Výkon motoru 54 kW  

Provozní 

hmotnost 

13 až 13,9 tun 

Objem lopaty 0,28 – 0,75 m³ 

Rychlost jízdy 5,4 km/h 

Tab. 4-11: Technické parametry Tatra 6x6  

Motor 300 kW 

Rozvor [mm] 3 440+1 320 

Max. technická 

přípustná hmotnost 

30 000 kg 

Užitečné zatížení 19 750 kg 

Max. rychlost 85 km/hod  

Nástavba - objem 10 m3 

Obr.  3 Rypadlo Caterpillar 311F LRR 
Obr. 4-7: Rypadlo Caterpillar 311F LRR 

Obr. 4-8: Tatra 6x6 třístranný sklápěč 
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4.3.7 Časová rozvaha 

4.3.7.1 Přibližná doba potřebná k demolici stávajících čelních zdí 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 

stanovena doba provádění na 5 týdnů.   

Demolice stávajících čelních zdí bude probíhat: 1. – 5. týden v květnu 2016. 

4.3.7.2 Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  

Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je zvolena následovně: 

Tab. 4-13: Pracovní doba 

Den 
Začátek 

pracovní doby 
Pauza 

Konec 

pracovní doby 

Celkem 

hodin 

Pondělí - Neděle 7:00 12:00 – 13:00 16:00 8,0 

4.3.8 Schéma postupu demolice čelní zdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.  4-9: Demolice stávající čelní zdi 
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4.4 Zhotovení podkladního betonu a montáž propojovacích trnů  

4.4.1 Technologický předpis  

Před prováděním veškerých prací na zhotovení podkladního betonu bude zhotoveno 

provizorní zábradlí, které bude tvořeno stavebními prkny ve výšce 1,1 m upevněnými na 

betonářskou výztuž průměru 18 mm, která bude kotvena do stávajících čelních zdí a zalita 

cementovou zálivkou.  

Po zhotovení zábradlí bude následovat montáž kotevních trnů, které budou umístěny 

v prostoru stávajících čelních zdí. Bude provedeno vyvrtání otvorů o průměrech 25 mm a 

40 mm hloubky 300 mm a osazení trnů z betonářské výztuže průměru 12 mm délky 450 mm 

po 300 mm a 25 mm délky 700 mm ve vrcholu klenby po 300 mm ve vzdálenosti 1,5 m od 

osy klenby na obě strany. Osazené kotevní trny budou zality cementovou zálivkou. Viditelné 

části kotevních trnů budou opatřeny asfaltovým povlakem.  

Po osazení kotevních trnů bude následovat montáž čílek bednění podkladní desky a montáž 

armatury z KARI sítí 8 x 100 x 100 mm.  

Před betonáží bude provedeno vyvrtání otvorů průměru 150 mm pro odvodňovače ve 

vrcholu klenby. K tomu bude použito jádrového diamantového vrtacího stroje.   

Z důvodu omezení smršťování betonu bude podkladní deska tloušťky 100 mm betonována 

střídavě po pásech délky 3,0 m. Nejprve budou vybetonovány liché pásy, následně sudé pásy 

podkladní desky. Betonáž bude provedena pomocí autočerpadla a autodomíchávačů, které 

budou ustaveny pod viaduktem, kde bude zpevněná plocha tvořena betonovými panely. 

4.4.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Ve stavebním deníku zhotovitele bude každý den 

uvedena osoba zodpovědná za prováděné práce a zhotovitel bude vést seznam s aktuálním 

obsazením pozic stavbyvedoucího, mistra a dělníků.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu. 

Na základě Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. bude hrana mostovky opatřena zábradlím výšky 

1,1 m, které bude složeno z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 

minimálně 0,15 m a střední tyče.  

4.4.3 Kvalita 

Při vstupní kontrole budou ověřeny výsledky kontroly tuhosti stávající přesypávky mostu. 

Bude provedena kontrola dodržení klimatických podmínek pro betonáž a kontrola čerstvého 

betonu, zejména kontrola konzistence ČB a obsah vzduchu. Dále bude provedena kontrola 

dodané výztuže. V mezioperační kontrole bude kladen důraz na dodržení krytí výztuže, 

osazení kotevních trnu a průběh betonáže. Při výstupní kontrole bude kontrolován ztvrdlý 

beton, a to kontrola krychelné pevnosti betonu po 28 dnech, odolnost proti tlakové vodě a 

CHRL.  
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4.4.4 Výpis strojů včetně technických parametrů 

4.4.4.1 Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 

 

 

 

4.4.4.2 Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 

 
 

4.4.4.3 Autojeřáb Tatra AD 20 

 

 

 

 

Tab. 4-14: Technické parametry SCHWING  

                   S 45 SX 

Výložník S 45 SX 

Vertikální dosah 44,7 m 

Horizontální dosah 40,9 m 

Zapatkování podpěr - přední 8,30 m 

Zapatkování podpěr - zadní 8,30 m 

Čerpací jednotka P 2025 

Pohon  [l/min] 535  

Dopravované množ. [m3/h] 161  

Tab. 4-15: Technické parametry  

                   STETTER C3 AM 9 C 

Jmenovitý objem  9 m3 

A - Průměr bubnu 2300 mm 

B - Výška násypky 2474 mm 

C - Průjezd. výška 2534 mm 

D - Výsypná výška 1089 mm 

Tab. 4-16: Technické parametry Tatra AD 20 

Rozměry d/š/v 10 530/2 500/3 750 

mm 
Celková hmotnost 24 560 kg 

Nosnost 20 000 kg 

Pojezd s 

břemenem 
4 000 kg/2 800 mm 

Délka základního 

výložníku 

Zasunutý: 8 900 mm, 

Vysunutý: 20 900 mm 

Délka výložníku 

s nástavcem 
28 800 mm 

Výkon motoru 230 kW  

Obr. 4-10: Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 

Obr. 4-11: Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 

Obr. 4-12: Autojeřáb Tatra AD 20 
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4.4.5 Návrh pracovní čety 

stavební dělník tř. 3 – 3x    

železář tř. 6 – 3x  

betonář tř. 7 – 3x 

4.4.6 Výkaz výměr 

Tab. 4-17: Výkaz výměr pro kotevní trny 

Prvek 
Profil 

[mm] 

Délka 

[mm] 

Počet     

[ks] 

Hmotnost 

[kg/m] 

Hmotnost 

celk. [kg] 

Kotevní trn ŽB 

desky 
25 700  220 3,853 593,36 

Kotevní trn 

podkladní desky 
12 450 1076 0,888 429,97 

CELKOVÁ HMOTNOST [kg] 1023,33 
 

 

 

 

4.4.7 Časová rozvaha 

4.4.7.1 Přibližná doba potřebná ke zhotovení podkladního betonu 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 

stanovena doba provádění na 1 týden.  

Zhotovení podkladního betonu bude probíhat: 1. týden v červnu 2016.  

4.4.7.2 Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  

Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je zvolena následovně: 

Tab. 4-20: Pracovní doba 

Den 
Začátek 

pracovní doby 
Pauza 

Konec 

pracovní doby 

Celkem 

hodin 

Pondělí - Neděle 7:00 12:00 – 13:00 16:00 8,0 

Tab. 4-18: Výkaz výměr pro podkladní beton 

Prvek Beton Tloušťka [mm] Objem [m3] 

Podkladní betonová deska C16/20 

XC1 

100 106,5 

Tab. 4-19: Výkaz výměr pro výztuž podkladního betonu 

Prvek Výztuž 
Rozměr        

[m] 

Plocha 

[m2] 

Počet 

[ks] 

Hmotnost 

celkem [kg] 

Výztuž 

podkl. betonu 

KARI 

8x100x100 
3x2 879,16 147 1161,3 
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4.4.8 Schéma postupu při zhotovení podkladního betonu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Zhotovení železobetonové desky a římsy 

4.5.1 Technologický předpis  

Nejprve bude provedeno bednění desky a římsy pomocí systémového bednění PERI, 

tj. pojízdným bednicím vozíkem. Bude provedeno celkem 10 dilatačních celků po 17,78 m, 

resp. 18,48 m. Budou použity dva pojízdné bednicí vozíky.  

Dle projektové dokumentace investor požaduje betonové konstrukce z pohledového betonu. 

Pro viditelné plochy je stanovena třída povrchu PB2.  

Současně bude probíhat zhotovení dvou dilatačních celků železobetonové desky a římsy 

šachovnicovitě, např. DC1 a DC3 budou současně armovány, kdy DC2 bude sloužit jako 

prostor pro skladování betonářské výztuže, dále bude probíhat betonáž, a to vždy každý den 

jeden dilatační celek. Následně budou oba dva dilatační celky současně odbedňovány.  

Bednění i jeho podpůrná konstrukce budou navrženy a provedeny tak, aby byly dostatečně 

spolehlivé a aby účinkem zatížení, které na něj bude působit, nevznikla taková přetvoření, 

která by způsobila větší odchylky parametrů betonové konstrukce.  

Dle projektové dokumentace bednění, která byla zhotovena dodavatelem bednění PERI, 

budou sestaveny jednotlivé části pojízdného vozíku.   

Výztuž bude na stavbu dodána z armovny dle projektové dokumentace a musí odpovídat 

výkresům výztuže, a to co do tvaru, rozměrů, průměru, druhu a počtu kusů. Stejné kusy 

budou označeny identifikačním štítkem a svázány vázacím drátem.  

Obr.  4-13: Zhotovení podkladního betonu 
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Výztuž bude skladována na mostovce, a to vždy mezi dvěma dilatačními celky, které budou 

v danou dobu armovány a následně betonovány. Na pracoviště bude výztuž dopravena 

autojeřábem.  

Betonářská ocel musí mít čistý povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty a nečistot, 

které snižují přilnavost a soudržnost oceli a betonu.  

Výztuž desky a římsy bude uložena dle projektové dokumentace a zajištěna tak, aby během 

betonáže byla zabezpečena její poloha a tloušťka krycí vrstvy. Jako spojovací materiál bude 

použit vázací drát průměru 1,5 mm. Pro zajištění tloušťky krycí vrstvy betonu c=50 mm 

budou použity betonové distanční podložky a lišty v minimálním počtu 4 ks na m2. 

Na stěně vany nad pilíři 02, 05, 08 a 10 bude proveden kotevní blok pro trakční stožár 

půdorysných rozměrů 730x700 mm. Do bloku se zabetonuje svorníkový koš Y66 – M36x3. 

Po ukončení armování železobetonové desky a římsy bude provedena montáž těsnicích pásů 

a bentonitových pásků. Těsnicí pásy budou použity k těsnění dilatačních spár proti vnikání 

vody do konstrukce mostovky a umožňují pohyb +/- 10 mm. Budou umístěny mezi 

jednotlivými dilatačními celky.  

Bentonitový pásek 20x20 mm bude umístěn do pracovní spáry po celé délce mostu mezi 

železobetonovou deskou, která byla zhotovena v I. etapě a deskou, která bude zhotovena při 

II. etapě. Bude umístěn také po obvodě všech odvodňovačů. 

Před zahájením betonáže musí být prověřeno, že byla provedena „výstupní kontrola 

bednění“ a „výstupní kontrola armování“. Výsledky kontrol budou zapsány do stavebního 

deníku a zástupcem investora bude dán souhlas k zahájení betonáže. 

Čerstvý beton bude na stavbu dopravován autodomíchávačem. Ukládání čerstvého betonu 

do bednění bude probíhat pomocí autočerpadla, který bude zapatkován pod mostem, kde 

bude terén zpevněn silničními panely. Budou zde též připraveny místa pro zapatkování 

autočerpadla, rovněž pomocí silničních panelů.    

Po vybetonování je nutno chránit čerstvý beton před působením slunečního záření 

(odpařování vody) a před působením povětrnostních podmínek (vysoušení). 

Bednění železobetonové římsy bude odstraněno druhý den po betonáži. Oddělení 

jednotlivých dilatačních celků bude řešeno pomocí extrudovaného polystyrenu. 

4.5.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Ve stavebním deníku zhotovitele bude každý den 

uvedena osoba zodpovědná za prováděné práce a zhotovitel bude vést seznam s aktuálním 

obsazením pozic stavbyvedoucího, mistra a dělníků.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu. 

Všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, 

aby nezasahovaly do průjezdného průřezu. 
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Na základě Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. bude bednění římsy a hrana mostovky opatřena 

zábradlím výšky 1,1 m, které bude složeno z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy 

(ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m a střední tyče. 

Pro sestavení bednění bude dodržen postup, který je stanoven v technologickém postupu a 

v podkladech výrobce. Před zahájením betonáže musí být bednění jako celek řádně 

prohlédnuto a zjištěné závady odstraněny. 

Při čerpání ČB se budou obsluha čerpadla a betonáři dorozumívat hlasitými pokyny. 

Odbedňovací práce budou probíhat dle postupů stanovených v technologickém postupu. 

4.5.3 Kvalita 

Při vstupní kontrole bude provedena kontrola připravenosti pracoviště, tj. kontrola betonové 

podkladní desky, zdali byla provedena podle PD. Dále bude provedena kontrola dodržení 

klimatických podmínek pro betonáž a kontrola čerstvého betonu, zejména kontrola 

konzistence ČB a obsah vzduchu. Dále bude provedena kontrola dodané výztuže a bednění. 

V mezioperační kontrole bude kladen důraz na dodržení krytí výztuže, bednění říms a 

průběh betonáže. Po betonáži budou jednotlivé konstrukce řádně ošetřovány, aby bylo 

minimalizováno plastické smršťování, aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu a 

trvanlivost. Při výstupní kontrole bude provedena kontrola geometrické přesnosti a povrchu 

betonu. Římsa bude zhotovena ve kvalitě pohledového betonu třídy PB2, který musí 

splňovat požadavky dle TP ČBS 03. Bude kontrolován ztvrdlý beton, a to kontrola krychelné 

pevnosti betonu po 28 dnech, odolnost proti tlakové vodě a CHRL. 

4.5.4 Výpis strojů včetně technických parametrů 

4.5.4.1 Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 

 

 

 

 

 

Tab. 4-21: Technické parametry SCHWING  

                   S 45 SX 

Výložník S 45 SX 

Vertikální dosah 44,7 m 

Horizontální dosah 40,9 m 

Zapatkování podpěr - přední 8,30 m 

Zapatkování podpěr - zadní 8,30 m 

Čerpací jednotka P 2025 

Pohon  [l/min] 535  

Dopravované množ. [m3/h] 161  

Obr. 4-14: Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 
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4.5.4.2 Autočerpadlo SCHWING S 39 SX 

 

 

 

 

4.5.4.3 Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 

   

4.5.4.4 Autojeřáb Tatra AD 20  

 

 

 

 

 

Výložník S 39 SX 

Vertikální dosah 38,7 m 

Horizontální dosah 24,7 m 

Zapatkování podpěr - přední 7,94 m 

Zapatkování podpěr - zadní 6,40 m 

Čerpací jednotka P 2025 

Pohon  [l/min] 535  

Dopravované množ. [m3/h] 136  

Tab. 4-22: Technické parametry SCHWING  

                   S 39 SX 

Tab. 4-23: Technické parametry  

                   STETTER C3 AM 9 C 

Jmenovitý objem  9 m3 

A - Průměr bubnu 2300 mm 

B - Výška násypky 2474 mm 

C - Průjezd. výška 2534 mm 

D - Výsypná výška 1089 mm 

Rozměry d/š/v 10 530/2 500/3 750 

mm 
Celková hmotnost 24 560 kg 

Nosnost 20 000 kg 

Pojezd s 

břemenem 
4 000 kg/2 800 mm 

Délka základního 

výložníku 

Zasunutý: 8 900 mm, 

Vysunutý: 20 900 mm 

Délka výložníku 

s nástavcem 
28 800 mm 

Výkon motoru 230 kW  

Tab. 4-24: Technické parametry Tatra AD 20 

Obr. 4-15: Autočerpadlo SCHWING S 39 SX 

Obr. 4-16: Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 

Obr. 4-17: Autojeřáb Tatra AD 20 



81 

 

4.5.5 Návrh pracovní čety 

železář tř. 6 – 7x 

stavební dělník tř. 3 – 3x  

tesař tř. 6 – 4x 

betonář tř. 7 – 6x  

4.5.6 Výkaz výměr 

Tab. 4-25: Výkaz výměr betonu ŽB desky a římsy 

Název Beton Množství MJ 

Dilatační celek DC1 C 30/37 XC4, XF3, Cl 0,4, Dmax 

22, S4 

37,4 m3 

Dilatační celek DC2, 5, 6, 

9 

C 30/37 XC4, XF3, Cl 0,4, Dmax 

22, S4 

37,8 m3 

Dilatační celek DC3, 4, 7, 

8 

C 30/37 XC4, XF3, Cl 0,4, Dmax 

22, S4 

38,8 m3 

Dilatační celek DC10 C 30/37 XC4, XF3, Cl 0,4, Dmax 

22, S4 

37,4  m3 
 

Tab. 4-26: Výkaz výměr betonářská výztuže ŽB desky a římsy 

Název 
Ocel B500B Celkem 

[kg] R8 R10 R16 R20 

Dilatační celek 

DC1 

Délka [m] 997,7 367,6 2372,1 1401,7 
7821,1 

Hmotnost 

[kg] 

393,7 226,6 3744,0 3456,8 

Dilatační celek 

DC2, 5, 6, 9 

Délka [m] 867,3 308,0 1981,5 1194,3 
6604,8 

Hmotnost 

[kg] 

342,2 189,9 3127,5 2945,2 

Dilatační celek 

DC3, 4, 7, 8 

Délka [m] 905,8 317,8 2051,7 1236,8 
6841,7 

Hmotnost 

[kg] 

357,4 195,9 3238,3 3050,0 

Dilatační celek 

DC10 

Délka [m] 929,3 347,7 2186,7 1284,1 
7199,2 

Hmotnost 

[kg] 

366,7 214,4 3451,3 3166,8 

Římsa Délka [m] - 3121,2 - - 1924,0 

4.5.7 Časová rozvaha 

4.5.7.1 Přibližná doba potřebná ke zhotovení železobetonové vany 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 

stanovena doba provádění na 11 týdnů.  

Zhotovení železobetonové vany bude probíhat: 1. týden v červnu až 1. týden v srpnu 2016.  
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4.5.7.2 Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  

Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je zvolena následovně: 

Tab. 4-27: Pracovní doba 

Den 
Začátek 

pracovní doby 
Pauza 

Konec 

pracovní doby 

Celkem 

hodin 

Pondělí - Neděle 7:00 12:00 – 13:00 16:00 8,0 

 

4.5.8 Schéma postupu při zhotovení ŽB desky a římsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  4-18: Zhotovení železobetonové desky a římsy 

4.6 Odvodnění předpolí mostu  

4.6.1 Technologický postup 

Desky na koncích mostu vodu svedou za rub, kde bude zachycena v příčné rubové drenáži. 

Ta je navržena z perforovaných trubek DN 150 skloněných střechovitě 5%. Trubky budou 

vloženy do lože z betonu C12/15 tl. min. 150 mm. Sklony lože budou oboustranně 10%, jeho 

délka je 3,0 m. Lože je navrženo ve výšce umožňující přechod trubek pod přechodovými 

zídkami. Vyústění trubek na terén budou obetonovány betonem C12/15. [9] 

Přechová zídka bude dodána jako prefabrikovaný dílec bez římsy.  Římsa bude zhotovena 

na staveništi a bude tvořena betonem C30/37 – XC4, XF3 a betonářskou výztuží B500B 

s krytím 50 mm dle výkresové dokumentace. Všechny pohledové hrany budou zkoseny 
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20  x 20 mm. Všechny neizolované plochy ve styku se zeminou budou opatřeny nátěrem – 

1 x penetrační nátěr, 2 x asfaltový nátěr. 

Osazení přechodových zídek bude provedeno pomocí rypadla. Přechodová zídka budou 

zavěšena na hák rypadla pomocí ocelového lana. Před osazením přechodových zídek je 

nutné, aby byla zhotovena hydroizolace podkladního betonu a měkká ochrana hydroizolace, 

která bude tvořena geotextilií.  

4.6.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Ve stavebním deníku zhotovitele bude každý den 

uvedena osoba zodpovědná za prováděné práce a zhotovitel bude vést seznam s aktuálním 

obsazením pozic stavbyvedoucího, mistra a dělníků.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu. 

Chůze v provozované dopravní cestě smí být konána mimo kolej - zpravidla po stezce. Při 

chůzi na dvoukolejné trati je nutno jít podél koleje proti předpokládané jízdě vozidel, na 

vícekolejné trati a při souběžně vedených traťových kolejích vždy na vnější straně kolejí. 

Všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, 

aby nezasahovaly do průjezdného průřezu. 

4.6.3 Kvalita 

Při vstupní kontrole bude kontrolována zhotovená podkladní deska s drenáží, jež bude mít 

střechovitý tvar se sklonem min. 10%. Před osazením přechodových zídek je nutné, aby byla 

zhotovena hydroizolace podkladního betonu a měkká ochrana hydroizolace. 

4.6.4 Výpis strojů včetně technických parametrů 

4.6.4.1 Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 

 

 

 

Tab. 4-28: Technické parametry SCHWING  

                   S 45 SX  

Výložník S 45 SX 

Vertikální dosah 44,7 m 

Horizontální dosah 40,9 m 

Zapatkování podpěr - přední 8,30 m 

Zapatkování podpěr - zadní 8,30 m 

Čerpací jednotka P 2025 

Pohon  [l/min] 535  

Dopravované množ. [m3/h] 161  

Obr. 4-19: Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 
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4.6.4.3 Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 

   
 

4.6.4.4 Rypadlo Caterpillar 311F LRR  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.6.5 Návrh pracovní čety 

betonář tř. 7 – 2x    

železář tř. 6 – 2x 

izolatér tř. 6 – 1x 

dělník železnic – 3x 

řidič strojů – 2x 

4.6.6 Výkaz výměr 

Tab. 4-31: Výkaz výměr Prefa dílce zídky 

Název Rozměry dxšxv [mm] Množství MJ 

Dílec PREFA zídky 2,96 x 1,49 x 1,19-0,835 2 ks 

 

Tab. 4-32: Výkaz výměr betonu římsy 

Název Beton  Množství MJ 

Beton římsy C30/37 – XC4, XF3 2,2 m3 

 

 

Jmenovitý objem  9 m3 

A - Průměr bubnu 2300 mm 

B - Výška násypky 2474 mm 

C - Průjezd. výška 2534 mm 

D - Výsypná výška 1089 mm 

Tab. 4-29: Technické parametry  

                   STETTER C3 AM 9 C 

Tab. 4-30: Technické parametry Caterpillar  

                   311F LRR 

Výkon motoru 54 kW  

Provozní 

hmotnost 

13 až 13,9 tun 

Objem lopaty 0,28 – 0,75 m³ 

Rychlost jízdy 5,4 km/h 

Obr.  4-20: Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 

Obr.  4 Rypadlo Caterpillar 311F LRR 
Obr.  4-21: Rypadlo Caterpillar 311F LRR 
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Tab. 4-33: Výkaz výměr výztuže římsy 

Název 
Ocel B500B Celkem 

[kg] R8 R8 R10 R16 

Výztuž římsy 

Délka [m] 1,15 1,25 2,88 0,7 

60,7 
Počet [ks] 29 29 15 6 

Celková délka [m] 33,35 36,25 43,20 4,20 

Hmotnost [kg] 27,5 26,6 6,6 

 

Tab. 4-34: Výkaz výměr podkladního betonu 

Název Beton  Množství MJ 

Podkladní beton  C12/15 18,18 m3 

4.6.7 Časová rozvaha 

4.6.7.1 Přibližná doba potřebná ke zhotovení přechodových oblastí 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 

stanovena doba provádění na 2 týdny.  

Zhotovení přechodových oblastí bude probíhat: 2. týden a 3. týden v srpnu 2016.  

4.6.7.2 Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  

Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je zvolena následovně: 

Tab. 4-35: Pracovní doba 

Den 
Začátek 

pracovní doby 
Pauza 

Konec 

pracovní doby 

Celkem 

hodin 

Pondělí - Neděle 7:00 12:00 – 13:00 16:00 8,0 

 

4.6.8 Schéma zhotovení přechodových oblastí 

 Obr.  4-22: Zhotovení přechodových oblastí 
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4.7 Hydroizolace ŽB desky  

4.7.1 Technologický předpis 

Podklad v místě celoplošného natavení asfaltových pasů musí být upravený tak, aby 

umožňoval celoplošné natavení asfaltových pásů. Nerovnosti, tj. výstupky a ostré hrany, na 

kterých by se mohla hydroizolace poškodit, budou odstraněny broušením a tato místa budou 

lokálně přestěrkovány.  

Plocha musí být suchá, čistá, bez případných nečistot typu rzi, mastnoty, prachu. Penetrační 

nátěr se nanáší plnoplošně, a to pomocí válečku nebo velkoplošného kartáče. Hotový nátěr 

je rychleschnoucí, velmi adhezní a nevytváří žádné praskliny. 

Asfaltové pásy budou nataveny propan-butanovým hořákem. Pokládka bude začínat 

v nejnižším bodě mostu. Pásy se kladou z nejnižšího místa podélně směrem k nejvyššímu 

bodu mostu. Překrytí u jednopásové vodotěsné vrstvy je u plnoplošně natavené izolace 

minimálně 100 mm v podélném směru a 100 mm v příčném směru pásu, u volně ložené 

izolace 140 mm v podélném i příčném směru.  

Vizuálně se zkontroluje celistvost izolace a vyteklá asfaltová směs na spojích. V případě 

nedostatečného vytečení asfaltové hmoty je třeba spoj přezkoumat, zda došlo 

k dostatečnému plnoplošnému natavení.   

V oblasti dilatace železobetonové desky bude izolace zesílena v šířce 1,0 m a tvořena třemi 

vrstvami plnoplošně natavených asfaltových pasů. V oblasti odvodnění mostovky, tj. 

odvodňovače, bude hydroizolace zdvojená, a to ve vzdálenosti 300 mm od obvodu 

odvodňovače. 

Hydroizolační materiál bude dopraven na mostovku autojeřábem Tatra AD 20.  

4.7.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Ve stavebním deníku zhotovitele bude každý den 

uvedena osoba zodpovědná za prováděné práce a zhotovitel bude vést seznam s aktuálním 

obsazením pozic stavbyvedoucího, mistra a dělníků.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu. 

Chůze v provozované dopravní cestě smí být konána mimo kolej zpravidla po stezce. Při 

chůzi na dvoukolejné trati je nutno jít podél koleje proti předpokládané jízdě vozidel, 

na vícekolejné trati a při souběžně vedených traťových kolejích vždy na vnější straně kolejí. 

Všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, 

aby nezasahovaly do průjezdného průřezu. 
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4.7.3 Kvalita 

Při vstupní kontrole bude provedena kontrola provedení předchozí etapy, tj. zhotovení ŽB 

mostovky, kontrolován bude stav podkladu, který musí být bez dutin, ostrých zlomů, 

výstupků. Povrch musí být čistý. Bude provedena kontrola dodaného materiálu a jeho 

skladování. V mezioperační kontrole bude prováděna kontrola provádění jednotlivých 

vrstev hydroizolačního souvrství, tj. natavování, přesahy apod. Ve výstupní kontrole bude 

provedena kontrola plochy izolace, zdali není v ploše poškozena.  

4.7.4 Výpis strojů včetně technických parametrů 

4.7.4.1 Autojeřáb Tatra AD 20 

 

 

 

 

4.7.5 Návrh pracovní čety 

izolatér tř. 6 – 4x 

4.7.6 Výkaz výměr 

Tab. 4-37: Výkaz výměr hydroizolačního materiálu 

Název Materiál Množství MJ 

SBS modifikovaný asfaltový pás  FORCE 4000 DALLE (20m2/bal) 52 bal. 

Asfaltový lak penetrační ALP (19kg/bal) 33 bal. 

4.7.7 Časová rozvaha 

4.7.7.1 Přibližná doba potřebná ke zhotovení hydroizolace mostovky 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 

stanovena doba provádění na 1 týden.  

Zhotovení hydroizolace mostovky bude probíhat: 2. týden v srpnu 2016.  

Celková hmotnost 24 560 kg 

Nosnost 20 000 kg 

Pojezd s 

břemenem 
4 000 kg/2 800 mm 

Délka základního 

výložníku 

Zasunutý: 8 900 mm, 

Vysunutý: 20 900 mm 

Délka výložníku 

s nástavcem 
28 800 mm 

Výkon motoru 230 kW  

Tab. 4-36: Technické parametry Tatra AD 20 

Obr.  4-23: Autojeřáb Tatra AD 20 
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4.7.7.2 Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  

Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je zvolena následovně: 

Tab. 4-38: Pracovní doba 

Den 
Začátek 

pracovní doby 
Pauza 

Konec 

pracovní doby 

Celkem 

hodin 

Pondělí - Neděle 7:00 12:00 – 13:00 16:00 8,0 

4.7.8 Schéma postupu při hydroizolaci ŽB mostovky 

 
Obr.  4-24: Hydroizolace mostovky 

4.8 Tvrdá a měkká ochrana hydroizolace 

4.8.1 Technologický předpis  

Měkká ochrana izolace na dně, stěnách žlabu kolejového lože a odvodňovacích úžlabích 

bude tvořena bodově přitavenou geotextilií Netex. Na svislé části kolejového žlabu bude 

ochrana hydroizolace v horní části ukotvena lištami z nerezové oceli. 

Tvrdá ochrana hydroizolace bude tvořena betonem C30/37 – XC2,XF3 tloušťky 50 mm 

vyztužená KARI sítí 100/100/4 mm. Tvrdá ochrana hydroizolace svislé části kolejového 

žlabu bude zajištěna extrudovaným polystyrenem tl. 20 mm.  

Betonáž tvrdé ochrany bude provedena na dvě etapy, při každé etapě bude zabetonována 

polovina plochy tvrdé ochrany. Betonáž bude zajištěna autočerpadlem a autodomíchávačem, 

které budou ustaveny pod mostem na zpevněné ploše z betonových panelů.  
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4.8.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Ve stavebním deníku zhotovitele bude každý den 

uvedena osoba zodpovědná za prováděné práce a zhotovitel bude vést seznam s aktuálním 

obsazením pozic stavbyvedoucího, mistra a dělníků.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu. 

Chůze v provozované dopravní cestě smí být konána mimo kolej zpravidla po stezce. Při 

chůzi na dvoukolejné trati je nutno jít podél koleje proti předpokládané jízdě vozidel, na 

vícekolejné trati a při souběžně vedených traťových kolejích vždy na vnější straně kolejí. 

Všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, 

aby nezasahovaly do průjezdného průřezu. 

4.8.3 Kvalita 

Při vstupní kontrole bude provedena kontrola předchozí technologické etapy, 

tj. hydroizolace mostovky. Bude zkontrolována celá plocha izolace, zda není poškozena. 

Případné poškození musí být opraveno. Bude provedena kontrola dodržení klimatických 

podmínek pro betonáž a kontrola čerstvého betonu tvrdé ochrany, zejména kontrola 

konzistence ČB a obsah vzduchu. Dále bude provedena kontrola dodané výztuže. 

V mezioperační kontrole bude kladen důraz na dodržení krytí výztuže a průběh betonáže. 

Při výstupní kontrole bude kontrolován ztvrdlý beton, a to kontrola krychelné pevnosti 

betonu po 28 dnech, odolnost proti tlakové vodě a CHRL. 

4.8.4 Výpis strojů včetně technických parametrů 

4.8.4.1 Autojeřáb Tatra AD 20 

 

 

 

 

 

Celková hmotnost 24 560 kg 

Nosnost 20 000 kg 

Pojezd s 

břemenem 
4 000 kg/2 800 mm 

Délka základního 

výložníku 

Zasunutý: 8 900 mm, 

Vysunutý: 20 900 mm 

Délka výložníku 

s nástavcem 
28 800 mm 

Výkon motoru 230 kW  

Tab. 4-39: Technické parametry Tatra AD 20 

Obr. 4-25: Autojeřáb Tatra AD 20 
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4.8.4.2 Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 

 

 

 

 

4.8.4.3 Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 

 

 

4.8.3 Návrh pracovní čety 

stavební dělník – 3x       

izolatér tř. 6 – 3x 

betonář – 4x 

4.8.6 Výkaz výměr 

Tab. 4-42: Výkaz výměr měkká ochrana 

Název Materiál Množství MJ 

Geotextilie 300 g/m2 GETEX 300 g/m2, š. 2 m 991,89 m2 

Geotextilie 700 g/m2 GETEX 700 g/m2, š. 2 m 49,00 m2 

 

Tab. 4-43: Výkaz výměr tvrdá ochrana 

Název Materiál Množství MJ 

Beton  C30/37 – XC2,XF3 47,74 m3 

Výztuž KARI sítí 100/100/4 mm 1,765 t 

Extrudovaný polystyren Styrodur 2800 C, tl. 50 mm 46,35 m2 

Tab. 4-40: Technické parametry SCHWING 

                   S 45 SX 

Výložník S 45 SX 

Vertikální dosah 44,7 m 

Horizontální dosah 40,9 m 

Zapatkování podpěr - přední 8,30 m 

Zapatkování podpěr - zadní 8,30 m 

Čerpací jednotka P 2025 

Pohon  [l/min] 535  

Dopravované množ. [m3/h] 161  

Tab. 4-41: Technické parametry  

                   STETTER C3 AM 9 C 

Jmenovitý objem  9 m3 

A - Průměr bubnu 2300 mm 

B - Výška násypky 2474 mm 

C - Průjezd. výška 2534 mm 

D - Výsypná výška 1089 mm 

Obr. 4-26: Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 

Obr. 4-27: Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 
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4.8.7 Časová rozvaha 

4.8.7.1 Přibližná doba potřebná ke zhotovení ochrany hydroizolace mostovky 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 

stanovena doba provádění na 1 týden.  

Zhotovení ochrany hydroizolace mostovky bude probíhat: 3. týden v srpnu 2016.  

4.8.7.2 Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  

Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je zvolena následovně: 

Tab. 4-44: Pracovní doba 

Den 
Začátek 

pracovní doby 
Pauza 

Konec 

pracovní doby 

Celkem 

hodin 

Pondělí - Neděle 7:00 12:00 – 13:00 16:00 8,0 

4.8.8 Schéma postupu při zhotovení měkké a tvrdé ochrany hydroizolace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-28: Tvrdá a měkká ochrana hydroizolace 

4.9 Osazení zábradlí  

4.9.1 Technologický předpis  

Zábradlí bude umístěno jenom na římsách mostu. Zábradlí bude třímadlové, úhelníkové. 

Sloupky budou z pozinkovaného úhelníku 80/80/8 mm. Madla a příčel zábradlí budou 

z pozinkovaného úhelníku 70/70/6 mm. Výška zábradlí bude 1,1 m. 
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Sloupky na římsách budou kotveny přes chemické kotvy M16 dl. 160 mm z horní strany 

římsy přes patní desku 200/200/16 mm a vrstvu polymermalty. Zábradlí musí být zajištěno 

proti odcizení, např. zalepením matic. [9] 

4.9.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Ve stavebním deníku zhotovitele bude každý den 

uvedena osoba zodpovědná za prováděné práce a zhotovitel bude vést seznam s aktuálním 

obsazením pozic stavbyvedoucího, mistra a dělníků.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu. 

Chůze v provozované dopravní cestě smí být konána mimo kolej zpravidla po stezce. Při 

chůzi na dvoukolejné trati je nutno jít podél koleje proti předpokládané jízdě vozidel, na 

vícekolejné trati a při souběžně vedených traťových kolejích vždy na vnější straně kolejí. 

Všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, 

aby nezasahovaly do průjezdného průřezu. 

4.9.3 Kvalita 

Při vstupní kontrola bude kontrolován dodaný materiál zábradlí, tak aby vyhovoval PD. 

Nesmí být porušeno PKO (protikorozní ochrana). V mezioperační kontrole bude kladen 

důraz na správné osazení zábradlí a jeho ukotvení. Paty sloupků budou omazány vrstvou 

polymermalty. Při výstupní kontrole bude kontrolováno osazení zábradlí a zapravení pat 

sloupků polymermaltou.  

4.9.4 Výpis strojů včetně technických parametrů 

4.9.4.1 Autojeřáb Tatra AD 20 

 

 

 

 

 

Celková hmotnost 24 560 kg 

Nosnost 20 000 kg 

Pojezd s 

břemenem 
4 000 kg/2 800 mm 

Délka základního 

výložníku 

Zasunutý: 8 900 mm, 

Vysunutý: 20 900 mm 

Délka výložníku 

s nástavcem 
28 800 mm 

Výkon motoru 230 kW  

Tab. 4-45: Technické parametry Tatra AD 20 

Obr. 4-29: Autojeřáb Tatra AD 20 
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4.9.5 Návrh pracovní čety 

stavební dělník – 5x       

4.9.6 Výkaz výměr 

Tab. 4-46: Výkaz výměr zábradlí 

Název Délka/výška [mm] Množství MJ 

Zábradlí 1500/1100 123 ks 

4.9.7 Časová rozvaha 

4.9.7.1 Přibližná doba potřebná ke zhotovení zábradlí 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 

stanovena doba provádění na 2 týdny.  

Zhotovení zábradlí bude probíhat: 3. týden a 4. týden v srpnu 2016.  

4.9.7.2 Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  

Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je zvolena následovně: 

Tab. 4-47: Pracovní doba 

Den 
Začátek 

pracovní doby 
Pauza 

Konec 

pracovní doby 

Celkem 

hodin 

Pondělí - Neděle 7:00 12:00 – 13:00 16:00 8,0 

4.9.8 Schéma postupu při osazení zábradlí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.  5 Obr. 4-30: Osazení zábradlí 
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4.10 Zhotovení železničního svršku  

4.10.1 Technologický předpis  

Před zhotovením železničního svršku je nutné vést v betonové chráničce trasu kabelu 6kV, 

která bude vedena podél římsy.  

Železniční svršek bude tvořen kolejnicemi 60E2 (UIC60), které budou spočívat na pražcích 

B91S/1. Nové vrstvy železničního svršku budou tvořeny ze štěrkového lože fr. 32/63 min. 

tl. 350 mm a štěrkodrtě třídy A fr. 0/32 – tl. 300 mm.  

Před uložením štěrkového materiálu bude odstraněno pažení koleje č. 2.  

Kolejnice budou spojovány technologií bezstykového spoje. Bezstyková kolej je kolej, ve 

které jsou kolejnice spojovány svařováním. Vynecháním montovaných kolejnicových styků 

s dilatačními mezerami vznikne hladká jízdní dráha. Při jízdě vozidla po bezstykové koleji 

nevznikají rázy na kolejnicových stycích, což zvyšuje komfort jízdy a snižuje dynamické 

namáhání pojezdu i kolejnice. To má příznivý vliv na opotřebení a poruchovost vozidel i 

dopravní cesty. 

Pokládka pražců bude provedena pomocí portálového zařízení PA 1-20 ES, které dovede 

automaticky pokládat jednotlivé pražce a manipulátor pro pokládku kolejnic, který slouží 

k přemísťování dlouhých kolejových pasů. Jedná se o dva samostatné stroje, které 

popojíždějí po téže pomocné dráze. Ta je vytvořena z dlouhých kolejnicových pasů délky 

75 až 120 metrů, které leží na štěrkovém loži v osové vzdálenosti 3,40 metru. Mezi ně, na 

urovnané a zhutněné štěrkové lože, jsou ukládány nové pražce. Konstrukční uspořádání 

manipulátoru umožňuje zvednout pracovní část a najet nad železniční vůz. Tam uchopí 

dvacet betonových pražců a přesune je do místa pokládky. Manipulační část se spustí nad 

štěrkové lože a ukládá pražce v požadované osové vzdálenosti – 600 mm. Poté manipulátor 

na ukládání kolejnic osadí dlouhé kolejnicové pasy na ložnou plochu pražců. Po takto 

vytvořené jízdní dráze pak vagony s pražci přejedou do čela pokládky, tedy na konec jízdní 

dráhy a pracovní postup se opakuje. 

Zhutňování štěrku pod pražci bude provedeno pomocí automatické strojní podbíječky ASP 

08-475 UNIMAT 4S.  

4.10.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Ve stavebním deníku zhotovitele bude každý den 

uvedena osoba zodpovědná za prováděné práce a zhotovitel bude vést seznam s aktuálním 

obsazením pozic stavbyvedoucího, mistra a dělníků.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu. 

Chůze v provozované dopravní cestě smí být konána mimo kolej zpravidla po stezce. Při 

chůzi na dvoukolejné trati je nutno jít podél koleje proti předpokládané jízdě vozidel, na 

vícekolejné trati a při souběžně vedených traťových kolejích vždy na vnější straně kolejí. 
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Všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, 

aby nezasahovaly do průjezdného průřezu. 

4.10.3 Kvalita 

Při odstraňování pažení koleje č. 2 bude kontrolováno, aby nedocházelo k vysypání štěrku a 

obnažování železobetonových pražců. Ihned po odstranění pažení bude vytvořen železniční 

svršek ze štěrkového lože fr. 32/63 min. tl. 350 mm a štěrkodrtě třídy A fr. 0/32 – tl. 300 mm. 

Jednotlivé vrstvy budou řádně zhutněny. 

Při pokládce pražců bude pravidelně kontrolována jejich osová vzdálenost 600 mm a 

výšková poloha.  

Při spojování kolejnic bude pravidelně kontrolována kvalita bezstykového spoje. Zásadní 

vliv na kvalitu bezstykového spoje je důkladné očištění (obroušení) ploch stojin obou 

kolejnic v místě dotyku s upínacími čelistmi svařovacího stroje.  Při výstupní kontrole bude 

kvalita svarů ověřena defektoskopií, tj. nedestruktivní kontrola na vybraných svarech.  

4.10.4 Výpis strojů včetně technických parametrů 

4.10.4.1 Portálové zařízení PA 1-20 ES  

 

4.10.4.2 Podbíječka ASP 08-475 UNIMAT 4S  

 

Rozchod kol 2,5 m 

Kapacita  20 bet. pražců 

Motor  Deutz TCD 2013  

Výkon motoru  116 kW 

Nosnost 14 t 

Délka 8,2 m 

Max. rychlost 22 km/h 

Pracovní výkon  100 m/hod Obr. 4-31: Portálové zařízení PA 1-20 ES 

Tab. 4-49: Technické parametry podbíječka  

       ASP 08-475 UNIMAT 

Délka 27,44 m 

Šířka v pracovní poloze 4,90 m 

Rozvor podvozku 1,8 m 

Výkon motoru  370 kW 

Hmotnost  84,4 t 

Max. rychlost 90 km/h 

Pracovní výkon  500 m/hod 

Tab. 4-48: Technické parametry portálové    

        zařízení PA 1-20 ES 

 

Obr. 4-32: Podbíječka ASP 08-475 UNIMAT  
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4.10.5 Návrh pracovní čety 

dělník železnic – 3x  

řidič strojů – 5x 

4.10.6 Výkaz výměr 

Tab. 4-50: Výkaz výměr materiálu železničního svršku 

Materiál Množství MJ  

Kolejové lože z kameniva 618,18 m3 

Kolejnice železniční širokopatní UIC 60 60E2 11,52 t 

Pražec B 91 S/1 - PA, 260x30x22 cm 320 ks 

4.10.7 Časová rozvaha 

4.9.7.1 Přibližná doba potřebná ke zhotovení železničního svršku 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 

stanovena doba provádění na 4 týdny.  

Zhotovení železničního svršku bude probíhat: 5. týden v srpnu 2016 a 1. týden až 3. týden 

v září 2016.  

4.9.7.2 Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  

Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je zvolena následovně: 

Tab. 4-51: Pracovní doba 

Den 
Začátek 

pracovní doby 
Pauza 

Konec 

pracovní doby 

Celkem 

hodin 

Pondělí - Neděle 7:00 12:00 – 13:00 16:00 8,0 
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4.10.8 Schéma postupu při zhotovení železničního svršku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 Sanace pilířů a ŽB kleneb 

4.11.1 Technologický předpis 

Sanace viaduktu bude spočívat v sanaci železobetonových povrchů, sepnutí zdiva 

kamenných pilířů a injektáž.  

Kvalita povrchových vrstev betonů je velmi proměnlivá, hloubka karbonatace se pohybuje 

v rozmezí 35-70 mm. Zkarbonatováním povrchových vrstev není vyztuž chráněna proti 

korozi, proto budou veškeré povrchy železobetonu po odstranění nesoudržných částí natřeny 

impregnačním nátěrem s inhibitory koroze. Tento nátěr proniká dovnitř betonu a vytváří 

ochranu pro výztuž pod povrchem. Obnažená výztuž bude očištěna a bude proveden nátěr 

výztuže zabraňující další korozi. U hloubkového poškození bude provedena reprofilace 

sanačními maltami a následně se celý povrch vyrovná stěrkou. Nakonec bude proveden 

sjednocující nátěr zabraňující karbonataci a pronikání vody.  

Betonové pilíře s kamenným obkladem se sepnou výztuží Φ8 umístěnou do každé 2. spáry. 

V horní části pilíře se výztuž umístí do 1. spáry, protože 2. a 3. spára je přerušená konzolou. 

Dále se bude pokračovat ve 4., 6. 8. atd. až na úroveň terénu. Nejnižší sepnutá spára bude 

max. 200 mm nad terénem. Na delší straně pilíře bude navíc umístěna kotevní výztuž Φ8 

zasahující 800 mm do jádra pilíře. V každé řadě budou 4 ks kotev rovnoměrně rozmístěné 

po straně pilíře, tzn. cca po 2 m. Kotevní výztuž se zalije cementovou zálivkou, obvodová 

ve spáře zaspáruje cementovou maltou. Kromě těchto spár bude provedeno přespárování 

poškozeného spárování. Celkově bude přespárováno 70% spár.  

Obr.  4-33: Zhotovení železničního svršku 
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Injektovány budou všechny podélné spáry mezi klenbami a hlavou pilíře, dále budou 

injektovány lokální místa s degradací betonu prostupující do hl. nad 80 mm. Injektáž bude 

provedena pomocí vrtů průměru 10-14 mm v osové vzdálenosti 150-200 mm, hloubky 

odpovídající tloušťce konstrukce v daném místě. Vrty v místě spáry mezi klenbou a hlavou 

pilíře budou hluboké cca 500 mm pro středních cca 3,0 m od osy mostu. Na okrajích je 

rozšířený lem šířky 1,550 m, kde budou provedeny vrty hloubky cca 1,0 m.  Trhliny 

v kamenném obkladu budou injektovány v celé délce, min. 300 mm pod terén. Injektáž bude 

provedena pomocí vrtů průměru 10-14 mm hl. 500 mm umístěných do spár mezi kvádry. 

Vrty i injektáž budou provedeny až po sepnutí zdiva, aby nedošlo k rozevření trhlin. Účelem 

injektáže je vyplnění dutin a obnovení pevnosti materiálu, proto bude provedena 

nízkoviskózními pryskyřicemi. [9] 

4.11.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Ve stavebním deníku zhotovitele bude každý den 

uvedena osoba zodpovědná za prováděné práce a zhotovitel bude vést seznam s aktuálním 

obsazením pozic stavbyvedoucího, mistra a dělníků. Pracovníci musí používat osobní 

ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky budou pravidelně kontrolovány a 

udržovány v předepsaném stavu. 

Sanační práce spodní stavby viaduktu budou probíhat z lešení, tzn. jedná se o práci ve výšce, 

proto je nutné, aby byly dodrženy všechny požadavky 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. Lešení bude sestaveno podle montážního 

návodu výrobce a doplněno zábradlím výšky 1,1 m, doplněno o střední tyč a zarážku u 

podlahy o výšce min. 0,15 m.  

4.11.3 Kvalita 

Při vstupní kontrole bude kontrolován dodaný materiál a stav lešení. Veškeré práce při sanaci 

spodní stavby budou prováděny podle schválených technologických předpisů zhotovitelem 

a TDI. Při výstupní kontrole budou vizuálně překontrolovány provedené sanace.  

4.11.4 Výpis strojů včetně technických parametrů 

4.11.4.1 Vysokotlaký čisticí stroj DYNAJET UHP 170 

 

 

4.11.5 Návrh pracovní čety 

tesař, lešenář tř. 6 – 5x  

 

 

 

Tab. 4-52: Technické parametry DYNAJET  

                  UHP 170 

Tlak vody  1200 bar 

Výkon motoru  125 kW 

Výkon - voda 18,5 – 40,5 l/min 

Nádrž voda - objem 70 l 

Hmotnost  2 420 kg 
Obr.  4-34: Vysokotlaký čisticí stroj   

         Dynajet UHP 170 
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4.11.5 Návrh pracovní čety 

zedník tř. 4 – 6x 

zámečník tř. 6 – 5x 

stavební dělník – 3x 

natěrač konstrukcí – 6x 

4.11.6 Výkaz výměr 

Tab. 4-53: Materiál pro sepnutí kamenných pilířů 

Ozn.  Název Materiál Množství MJ 

1 Zálivka PCI Nanocret AP 1,044 t 

2 Spárovací hmota PCI Barrafill 305 22,2  t 

3 Obvodová výztuž Ocelová výztuž B500B Ø8 mm 1,738 t 

4 Kotevní výztuž Ocelová výztuž B500B Ø8 mm 0,414 t 

 

Tab. 4-54: Materiál pro injektážní práce 

Ozn.  Název Materiál Množství MJ 

1 Pakry  Pakr AL 2G  13/100 500 ks 

2 Výplňová injektáž kaveren a dutin  MASTERTOP P605 7 m3 

3 Rychlovazný cement POLYFIX 5min 25 kg 10 ks 

 

Tab. 4-55: Materiál pro úpravu ŽB povrchů 

Ozn.  Název Materiál Množství MJ 

1 Ochranný nátěr výztuže PCI Nanocret AP 750 l 

2 Reprofilační malta  PCI Nanocret R4 

 

5,6 t 

3 Sjednocující stěrka PCI Barrafill 305 4,2 t 

4 Nátěr PCI Betonfinish W 1012 l 

5 Migrační inhibitory koroze MCI – 2020 P  661 l 

4.11.7 Časová rozvaha 

4.11.7.1 Přibližná doba potřebná k sanaci spodní stavby viaduktu 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 

stanovena doba provádění na 4 měsíce.  

Sanace spodní stavby viaduktu bude probíhat: červen až září 2016. 

4.11.7.2 Návrh směnnosti a počtu hodin ve směně  

Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba je zvolena následovně: 
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Tab. 4-56: Pracovní doba 

Den 
Začátek 

pracovní doby 
Pauza 

Konec 

pracovní doby 

Celkem 

hodin 

Pondělí - Neděle 7:00 12:00 – 13:00 16:00 8,0 

 

4.11.8 Schéma postupu při sanaci spodní stavby 

 

 

 

 

 

      

 

Obr.  4-35: Sanace spodní stavby 
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5.1 Základní informace o stavbě  

5.1.1 Identifikační údaje 

Stavba:  Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad 

Oslavou 

Objekt:    SO 04.6 Most v km 76,955 Viadukt Ostrov nad Oslavou 

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební 

správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc a Dlážděná 

1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

Stávající vlastník objektu:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Nový vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Správce mostního objektu:  SŽDC SDC Havlíčkův Brod 

Projekt stavby:   MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. 

Odpov. projektant objektu: Ing. Marian Hollý 

Katastrální území:   Ostrov nad Oslavou 716006 

Obec:     Ostrov nad Oslavou 

Kraj:     Vysočina 

Traťový úsek:   Brno – Havlíčkův Brod 

Definiční úsek:   Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou 

5.1.2 Základní parametry stavby 

Most převádí železniční trať (k. č. 1, 2). Nosná konstrukce z r. 1949 je železobetonový 

klenbový viadukt. Výška kleneb ve vrcholu je 500 mm a v patě 760 mm. Pod oběma kolejemi 

je jedna nosná konstrukce rozdělena podélnou pracovní spárou. Světlost kleneb je shodně 

15 m, vzepětí 5,2 m. Vzdálenost zábradlí od koleje vlevo 2,34 m, vpravo 2,35 m. Dle 

průzkumu jsou klenby tvořeny betonem o průměrné pevnosti cca 25 MPa. Čelní zdi jsou 

vysoké 1 až 7 m. Jejich tloušťka je 0,9 až 1,15 m. Pevnost betonu je průměrně přes 26 MPa. 

Spodní stavbu tvoří pilíře 01 až 11. Krajní pilíře jsou zasypané a tvoří opěry mostu. Tloušťka 

pilířů 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10 a 11 je 2,8 m (v patě klenby) až 4,1 m (u základu). 

Tloušťka pilířů 04 a 08 je v patě kleneb 4,2 m a u základu 5,5 m. Šířka pilířů je 9,77 až 

10,84 m. Základy jsou betonové, různé šířky, délky i výšky. Pilíře jsou obloženy kamenem, 

jádro je tvořeno betonem o velmi rozdílné průměrné pevnosti. 

Na stávajícím viaduktu bude vytvořena železobetonová deska, která bude spolu s římsami 

tvořit vanu kolejového lože. Deska bude mít příčné dilatační spáry vždy nad osami pilířů. 

Horní povrch desek bude vyspádován všemi směry do středu každé klenby, kde bude v místě 

stávajícího odvodňovače vložen nový nerezový odvodňovač průměru 150 mm. Pracovní 

spáry mezi klenbami a patami kleneb budou sanovány injektáží na bázi epoxidu v plném 
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rozsahu. Klenby a svislé betonové plochy průčelních zdí budou sanovány reprofilační 

maltou. Hloubka sanace je navržena od 0 do 70 mm dle úrovně poškození. 

Sanace pilířů bude spočívat v sepnutí kamenného zdiva betonářskou výztuží v každé druhé 

spáře a její zakotvení do pilířů. Ze zbylých spár bude nanovo vyspárováno dalších 20%. Dále 

budou svislé trhliny v zdivu pilířů přespárovány. Trhliny budou proinjektovány 

nízkovizkózní epoxidovou pryskyřicí. Kolem všech pilířů bude proveden úzký (cca 0.5 m) 

pruh kamenné dlažby do betonu. Poškozené štětové odláždění pod mostem bude obnoveno 

s použitím stávajících kamenů. Ze svahových kuželů bude odstraněna náletová zeleň a 

rostoucí stromy. Pažení v první i druhé fázi bude provedeno z ocelových a dřevěných prvků. 

Před a za mostem bude zřízena zesílená konstrukce pražcového podloží v délce 12 m. [9] 

5.2 Charakteristika staveniště 

5.2.1 Popis staveniště 

Staveniště se bude nacházet na severovýchodním okraji obce Ostrov nad Oslavou za 

viaduktem směrem na Obyčtov. Pozemek p.č. 2090/2, p.č. 292/2 a p.č. 2244/1 bude sloužit 

pro zřízení staveniště, dále pozemek p.č. 2093/2 bude sloužit pro příjezdovou komunikaci 

do prostoru pod viadukt. Pozemky leží mimo zastavěnou část obce. Pozemky jsou volné bez 

staveb využívané jako travnatá plocha bez hospodaření a využití. Pozemek je v celé ploše 

téměř rovinný, dobře přístupný po stávajících státních a místních komunikacích. 

5.2.2 Podzemní překážky 

Přes pozemky staveniště neprochází žádné inženýrské sítě.  

5.2.3 Rozčlenění stavby na stavební objekty 

Celá stavba je členěna na následující objekty: 

SO 01 Železniční svršek 

SO 02 Železniční spodek – mostovka 

SO 03 Spodní stavba 

SO 04 Přeložky kabelů 6 kV 

5.3 Staveništní doprava 

Vjezd na staveniště bude ze silnice č. II/354 směr Obyčov. Ze silnice č. II/354 bude proveden 

sjezd na deponii, kde bude umístěna suť z bouracích prací, která bude recyklována na tzv. 

výzisk. Sjezd bude proveden pomocí betonových panelů rozměru 3000x1000x150 mm. 

Vjezd na staveniště bude proveden rovněž ze silničních panelů rozměru 

3000x1000x150 mm. Přístup do prostoru pod viaduktem bude ze silnice směrem vlakové 

nádraží a bude opět tvořen ze silničních panelů rozměru 3000x1000x150 mm.  

Výjezd ze staveniště bude proveden po komunikaci směrem na silnici č. II/354.  
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Staveništní doprava je podrobně řešena v příloze B.5.1 Výkres zařízení staveniště.  

5.3.1 Horizontální doprava 

Horizontální doprava bednění, výztuže, lešenářského materiálu bude provedena pomocí 

valníku IVECO s hydraulickou rukou. Odvoz suti, která vznikne při demolici stávajících 

čelních zdí a odtěžení stávajícího železničního svršku bude provedena nákladním 

automobilem Tatra 6x6. Doprava čerstvého betonu bude zajištěna autodomíchávačem 

Stetter C3 AM 9 C. 

5.3.2 Vertikální doprava 

Pro vertikální dopravu bednění, výztuže je navržen autojeřáb Tatra AD 20. Dále bude 

vertikální doprava materiálu prováděna pomocí hydraulické ruky HIAB XS 166 E-5 HiPro, 

kterou je vybaven nákladní automobil s valníkem. Doprava čerstvého betonu do bednění 

bude zajištěna čerpadlem SCHWING S 39 SX, SCHWING S 45 SX.  

5.4 Objekty zařízení staveniště 

5.4.1 Staveništní přípojky 

5.4.1.1 Vodovodní přípojka 

Na staveniště nebude dovedena vodovodní přípojka z důvodu, že vodovod se nachází ve 

velké vzdálenosti od staveniště a její napojení na vodovod by bylo velice komplikované. 

Voda pro provozní a hygienické účely bude akumulována v jedné nádrži. Objem nádrže bude 

4 m3. Bude umístěna na střeše sestavy kontejnerů pro kanceláře a šatny. Bude k ní připojeno 

WC s umývárnou. Nádrž bude tepelně izolovaná, aby nedošlo k jejímu promrznutí v zimním 

období. Voda z nádrží bude stékat samotížně bez potřeby čerpání. Osazení vodní nádrže je 

podrobně řešeno v příloze B.5.3 Výkres osazení vodní nádrže. 

Potřebné množství vody pro staveništní provoz je stanoveno výpočtem v části technické 

zprávy ZS – Zdroje pro stavbu. 

Obr.  5-1: Vodní nádrž 

Obr.  5-2: Osazení vodní nádrže 
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5.4.1.2 Přípojka elektrické energie 

Pro zařízení staveniště bude realizována staveništní přípojka NN 230V. Bude provedena 

kabelovým vedením v podzemí z trafostanice, která se nachází severně od staveniště 

u silnice č. II/354 směrem Ostrov nad Oslavou. Železnice bude kabelovým vedením 

překonána tak, že přípojka bude vedena v chráničce pod kolejnicemi ve výšce rovné se 

spodní hranou pražců. Kabelové vedení bude dostatečně překryto kamenivem, které tvoří 

železniční svršek. K zařízení staveniště bude ve svahu vedena přípojka v chráničce pod 

zbudovaným schodištěm. Způsob napojení a odběru NN pro ZS bude z rozvodné skříně dle 

výkresu ZS. Staveništní rozvaděč typu PER - ST 40A , do něhož bude napojena elektrická 

energie z elektrické rozvodny, bude rozvádět elektrickou energii do stavebních buněk. 

Ze staveništního rozvaděče bude elektrická energie dále vedena na mostovku, kde budou 

umístěny další stavební rozvaděče (rozvodnice) - přenosný stavební rozvaděč 

HD/DCA/164-6, celkem 3 kusy pro potřebu prací na mostovce a z kterých dále bude 

elektrická energie vedena do prostoru spodní stavby viaduktu, kde bude potřeba pro sanační 

práce.  

Potřebné množství elektrické energie pro staveništní provoz je stanoveno výpočtem v části 

technické zprávy ZS – Zdroje pro stavbu. 

5.4.2 Oplocení 

Zařízení staveniště bude oploceno mobilním oplocením R184, rozměr pole 

3 455  x  2 000  mm, jež bude uloženo na plastových nosných patkách váhy 21 kg. Jednotlivá 

pole budou spojena zajišťovací sponou. Mobilní oplocení bude doplněno o dvě vjezdové 

brány. Tím bude prostor stavby zajištěn z hlediska přístupu, bezpečnosti a ochrany zdraví 

třetích osob. Vzhledem k rozsahu stavby nelze staveniště v prostoru viaduktu oplotit. Po 

dobu realizace prací budou po celé délce stavby, podél komunikace lemující koryto, 

rozmístěny viditelně bezpečnostní tabulky upozorňující na probíhající stavební práce a 

zakazující vstup na staveniště. V tab. 5-1 je provedeno dimenzování mobilního oplocení 

R184. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLE MOBILNÍHO PLOTU 

PLASTOVÉ NOSNÉ 

PATKY 

Obr.  5-3: Mobilní oplocení R184 
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5.4.2.1 Návrh oplocení  

Tab. 5-1: Návrh oplocení 

Technické parametry  

Výška [mm] Šířka [mm] Délka [mm] 

2000 700 3455 

Dimenzování 

Prostor  Délka [m] Počet polí [ks] 

prostor ZS 156 156/3,455 = 46 

prostor recyklace 103,3 

03,30 

103,3/3,455 = 30  

prostor pod viaduktem 53,4 53,4/3,455 = 16 

Celkem polí 92 

Na stavbě bude použito 92 polí mobilního oplocení R184, dvě dvoukřídlové brány 4 m široké 

pro vjezd a výjezd a jedna brána šířky 1,5 m.  

5.4.3 Návrh a dimenzování dočasných objektů zařízení staveniště 

Na staveništi bude umístěno 8 stavebních buněk, jako stavba dočasná po dobu výstavby, 

které budou sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, mistrovna, šatny a sklad drobného 

materiálu a nářadí. Pro kancelář, mistrovnu, šatny budou použity samostatné kontejnery TOI 

TOI BK1 (6 x 2,5 m). Pro sklad drobného materiálu a nářadí bude použit skladový kontejner  

LK1 (6 x 2,5 m). Pro zajištění hygienických podmínek na staveništi budou použity mobilní 

toalety TOI TOI BOX.  

5.4.3.1 Kancelář stavbyvedoucího a mistra  

Kancelář, tj. stavební kontejner BK1, bude sloužit jako pracovní a úložný prostor 

stavbyvedoucího a mistrů. Na stavbě budou celkem 3 technickohospodářští pracovníci, 

tj. jeden stavbyvedoucí a dva mistři, kteří na stavbě nebudou současně, ale budou se střídat. 

Kancelář bude vybavena jedním elektrickým topidlem, třemi zásuvkami, oknem s plastovou 

žaluzií a nábytkem (stoly, židle, skříně, věšák).  V tab. 5-2 je provedeno dimenzování počtu 

kanceláří. 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.  5-4: Stavební kontejner BK1 Obr.  5-5: Půdorys stavebního kontejneru BK1 
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Tab. 5-2: Dimenzování počtu kanceláří 

Technické parametry – kancelář stavbyvedoucího, mistrů 

Výška [mm] Šířka 

[mm] 

Délka 

[mm] 

Plocha [m2] Vnitřní plocha [m2] 

2800 2438 6058 14,77 13,11 

Požadavky  Návrh 

Pracovník Požadavek [m2/os] Počet 

pracovníků 

Počet objektů [ks] 

stavbyvedoucí 15 

156/3,455 = 46 

1 (1·15)/13,11 = 1 

mistr 8 1 (1·8)/13,11 = 1 

Návrh 

Celkem kanceláří pro stavbyvedoucího a mistra 2 ks 

Jako kancelář pro stavbyvedoucího a mistra budou použity dva stavební kontejnery BK1.  

5.4.3.2 Šatny pracovníků 

Šatna pracovníků, tj. stavební kontejner BK1, bude sloužit jako prostor pro převléknutí a 

uložení osobních věcí a pro konzumování jídla. Maximální uvažovaný počet pracovníků na 

stavbě bude 32 osob. Z toho celkového počtu bude 15 pracovníků při rekonstrukci mostovky 

viaduktu a 17 pracovníků při rekonstrukci spodní stavby viaduktu. Šatna bude vybavena 

jedním elektrickým topidlem, třemi zásuvkami, oknem s plastovou žaluzií a nábytkem 

(stoly, židle, skříně, věšák). V tab. 5-3, 5-4  je provedeno dimenzování počtu šaten.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  5-6: Stavební kontejner BK1 Obr.  5-7: Půdorys stavebního kontejneru BK1 
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Tab. 5-3: Dimenzování počtu šaten - rekonstrukce mostovky 

Technické parametry – šatny pracovníků pro rekonstrukci mostovky viaduktu 

Výška [mm] Šířka [mm] Délka [mm] Plocha [m2] Vnitřní plocha [m2] 

2800 2438 6058 14,77 13,11 

Požadavky  Návrh 

Pracovník Požadavek [m2/os] Počet pracovníků Počet objektů [ks] 

stavební dělník 1,75 15 (15·1,75)/13,11 = 2 

Návrh 

Celkem šaten pracovníků pro rekonstrukci mostovky 2 ks 

V prostoru zařízení staveniště budou umístěny 2 kontejnery BK1 jako šatny pro pracovníky, 

kteří budou provádět rekonstrukci mostovky viaduktu.  

Tab. 5-4: Dimenzování počtu šaten – sanace spodní stavby 

Technické parametry – šatny pracovníků pro rekonstrukci spodní stavby viaduktu 

Výška [mm] Šířka [mm] Délka [mm] Plocha [m2] Vnitřní plocha [m2] 

2800 2438 6058 14,77 13,11 

Požadavky  Návrh 

Pracovník Požadavek [m2/os] Počet pracovníků Počet objektů [ks] 

stavební dělník 1,75 17 (17·1,75)/13,11 = 3 

 Návrh 

Celkem šaten pracovníků pro rekonstrukci spodní stavby  3 ks 

V prostoru spodní stavby viaduktu budou umístěny 3 kontejnery BK1 jako šatny pro 

pracovníky, kteří budou provádět sanaci spodní stavby viaduktu.  

5.4.3.3 Skladový kontejner  

Na zařízení staveniště budou umístěny dva stavební kontejnery LK1, které budou sloužit pro 

skladování drobného materiálu, nářadí, pracovních pomůcek a drobné mechanizace. 

V tab. 5-5 je uvedeno dimenzování počtu skladových kontejnerů. 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.  5-8: Skladový kontejner LK1 Obr.  5-9: Půdorys skladového kontejneru LK1 
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Tab. 5-5: Dimenzování počtu skladů 

Technické parametry – skladový kontejner LK1 

Výška [mm] Šířka 

[mm] 

Délka 

[mm] 

Plocha [m2] Vnitřní plocha 

[m2] 2591 2438 6058 14,77 13,11 

Návrh 

Navrhuji počet skladových kontejnerů 2 ks 

V prostoru zařízení staveniště a spodní stavby viaduktu navrhuji 2 skladové kontejnery LK1 

pro skladování drobného materiálu a nářadí. 

5.4.3.4 Mobilní WC 

Z důvodu absence vodovodního řádu a kanalizace na staveništi, budou umístěny mobilní 

WC na zařízení staveniště. Firma TOI TOI zajistí jejich pravidelné vyvážení. Mobilní WC 

obsahuje fekální nádrž (227 litrů), pisoár, umývadlo, držák toaletního papíru, oboustranný 

uzamykací mechanismus dveří, zrcadlo, háček na oděvy. Na mobilní WC bude napojena 

nádrž pro umývání rukou. V tab. 5-6 je uvedeno dimenzování počtu mobilních toalet.   

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5-6: Dimenzování počtu mobilních toalet 

Technické parametry – mobilní WC TOI TOI BOX 

Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm] 

2230 1110 1100 

Požadavky Návrh 

Pracovník Požadavek [os/WC] Počet pracovníků Počet [ks] 

stavební dělník mostovka       11 – 50 osob na 2 WC 15 2 

stavební dělník spodní stavba     11 – 50 osob na 2 WC 17 2 

 Návrh 

Celkem mobilních WC 4 ks 

V prostoru zařízení staveniště budou osazeny 2 mobilní toalety, v prostoru spodní stavby 

také 2 mobilní toalety.  

Obr.  5-10: Mobilní toaleta TOI TOI BOX 
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5.4.4 Skládky pro materiál 

V prostoru zařízení staveniště budou umístěny skládky materiálu. Skládka bednění rozměrů 

20,0 x 6,5 m, lešenářského materiálu rozměrů 18,0 x 5,0 m, sanačního materiálu rozměrů 

10,0 x 6,5 m. Jednotlivé skladovací plochy budou tvořeny stěrkodrtí o mocnosti 150 mm, 

dostatečně zhutněné. Plocha bude odvodněná směrem od skládky.  

Vedle prostoru zařízení staveniště bude vybudována deponie suti, která bude vytvořena při 

bouracích pracích a dále při vytěžení stávajícího železničního svršku. Tento materiál zde 

bude zpracován pomocí mobilní drticí jednotky na tzv. výzisk, který bude opětovně použit 

při zhotovení železničního svršku železniční tratě.   

5.4.6 Zpevněné plochy pro staveništní dopravu 

Staveništní komunikace bude tvořena z betonových panelů rozměru 3000x1000x150 mm. 

Šířka komunikace bude 4 m. Je nutno dbát na to, aby poloměr oblouků v ose komunikace 

byl r = 15,0 m. Před osazením betonových panelů bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 

100 mm, následně bude pláň dostatečně zhutněna. Poté bude vytvořen štěrkopískový podsyp 

tloušťky 100 mm, na který budou kladeny jednotlivé panely podle výkresu ZS. Na 

následujícím obr. 5-11 je zobrazena skladba panelové staveništní vozovky. 

 

Na konci odvodnění bude dešťová voda převedena pod silničními panely PE chráničkou 

průměru 125 mm až k silnici, kde bude voda přirozeně svedena do řeky Oslava.  

5.4.7 Přístup na mostovku 

Přístup na mostovku ze zařízení staveniště bude tvořen schodištěm délky 38,3 m, šířky 

1,1 m, které bude opatřeno zábradlím ve výšce 1,1 m. Schodiště bude vyrobeno 

ze stavebních prken 100x25 mm, fošen 50x200 mm, hranolů 60x80 mm. Jednotlivé prvky 

schodiště budou navzájem spojeny stavebními hřebíky 2,5/50 mm a 2,8/70 mm, sloupky 

budou připevněny ke schodnicím pomocí svorníku, což je závitová tyč M10 opatřená z obou 

stran velkoplošnými podložkami M10 a maticemi M10. V příloze B.5.2 Výkres dřevěného 

schodiště je zobrazeno schodiště včetně potřebných detailů. V tab. 5-7 je shrnutý výkaz 

výměr dřevěného schodiště.  

 

 

Obr.  5-11: Staveništní komunikace 
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Tab. 5-7: Prvky schodiště 

Ozn.  Prvek Množství MJ 

1 Schodnice - smrková fošna 50x200 mm 83 m 

2 Stupeň – smrková fošna 30x200x1100 

mm 

106 ks 

3 Sloupek – hranol 60x80x2100 mm  36 ks 

4 Zábradlí – stavební prkno 100x25 mm 166 m 

5 Sloupek – hranol 60x80x2400 mm 4 ks 

6 Sloupek – hranol 60x80x2650 mm 2 ks 

7 Vzpěra – hranol 60x80x1800 mm 36 ks 

8 Vzpěra – hranol 60x80x3000 mm 6  ks 

9 Tyč závitová M10, l = 1000 mm 9 ks 

10 Podložka velkoplošná M10 100 ks 

11 Matice přesná šestihranná M10 84 ks 

12 Hřebík stavební 2,5/50 mm 10 kg 

13 Hřebík stavební 2,8/70 mm 10 kg 
 

5.4.8 Parkovací plochy pro osobní automobily 

Osobní automobily budou parkovány před vjezdem na zařízení staveniště podél komunikace. 

Bude zde vytvořeno celkem 7 parkovacích stání z betonových silničních panelů uložených 

na štěrkopískovém podsypu tloušťky 100 mm.  
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5.5 Zdroje pro stavbu 

5.5.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz. 

Předpokládám současný provoz pro tyto zařízení: 

Tab. 5-8: Výpočet potřeby elektrické energie pro zařízení staveniště 

P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 

DRUH 
Štítkový 

příkon[kW] 
[ks] [kW] 

STAVEBNÍ STROJE 

Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell Blue 3,7 1 3,7 

Kotoučová pila NAREX EPK 16 D 1,1 1 1,1 

Úhlová bruska NAREX EBU 15-16 CA 1,6 1 1,6 

Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C 1,1 1 1,1 

Sekací kladivo Hitachi DH38MS 0,95 3 2,85 

Míchadlo Bosch GRW 12 E 1,2 1 1,2 

Ponorný vibrátor Hervisa Perles ZA 42 0,47 1 0,47 

P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   12,02 

P2 - OSVĚTLENÍ 

PROSTOR 
Příkon 

[kW/m2] 
[m2] [kW] 

2x kancelář, 5x šatna 0,0120 7x13,11 1,101 

Skladový kontejner – 2x 0,0049 2x13,11 0,128 

P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   1,229 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

P = 1,1 * {[(0,5*P1+0,8*P2)2] + [(0,7*P1)2]}0,5 

1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 

 

P = 1,1 * {[(0,5*12,02+0,8*1,229)2] + [(0,7*12,02)2]}0,5 

P = 12,03 kVA – maximální příkon pro staveništní provoz 
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5.5.1.1 Stanovení nákladů na elektrickou energii 

Tab. 5-9: Náklady na elektrickou energii 

Spotřeba elektrických zařízení na staveništi 

DRUH 
Celkový 

výkon [kW] 

Počet 

[hod] 

Spotřeba  

[kWh] 

STAVEBNÍ STROJE    

Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell 

Blue 

3,7 320 1184 

Kotoučová pila NAREX EPK 16 D 1,1 64 70,4 

Úhlová bruska NAREX EBU 15-16 CA 1,6 280 448 

Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C 1,1 150 165 

Sekací kladivo Hitachi DH38MS 2,85 160 456 

Míchadlo Bosch GRW 12 E 1,2 400 480 

Ponorný vibrátor Hervisa Perles ZA 42 0,47 100 47 

Celkem  2851 

Spotřeba za osvětlení 

DRUH 
Celkový 

výkon 

[kW] 

Počet 

[hod] 

Spotřeba  

[kWh] 

STAVEBNÍ KONTEJNERY    

Kanceláře, šatny 1,101 540 594,5 

Sklady 0,128 270 34,5 

Celkem  629 

 

Spotřebu elektrické energie na vytápění kanceláří a šaten neuvažuji, protože rekonstrukce 

viaduktu budu probíhat zejména v letních měsících.  

 

Celkem kWh:    2851 + 629 kWh = 3480 kWh 

Cena za 1kWh:   4,83 Kč  

Celková cena za elektrickou energii: 3480 · 4,83 = 16 808 Kč 
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5.5.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 

Výpočet potřeby vody pro staveniště: 

Tab. 5-10: Výpočet potřeby vody pro staveništní provoz 

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

Potřeba vody 

Měrná 

jednotka 

 

Počet 

měrných 

jednotek 

Střední 

norma 

[l/m.j.] 

Potřebné 

množství 

vody[l] 

Otryskání povrchů m2 250 12 3000 

MEZISOUČET A    32 

B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

 

Potřeba vody 

Měrná 

jednotka 

 

Počet 

měrných 

jednotek 

Střední 

norma 

[l/m.j.] 

Potřebné 

množství 

vody[l] 

Hygienické účely – pracovníci 

na mostovce  
1 osoba 17 40 680 

Hygienické účely – pracovníci 

rekonstrukce spodní stavby 
1 osoba 17 40 680 

MEZISOUČET B    1360 

C - VODA PRO ÚDRŽBU 

Potřeba vody potřebné množství vody [l] 

 umývání pracovních pomůcek 200 

MEZISOUČET C 200 

Z důvodu, že se vodovod nachází ve velké vzdálenosti od staveniště, bude voda 

akumulována ve vodních nádržích o objemu 4 m3.  

Vodní nádrž č. 1 umístěná v prostoru zařízení staveniště bude použita zejména pro 

hygienické účely a pro umývání pracovních pomůcek. Pro práce na mostovce není potřeba 

velkého množství vody, které by ovlivnilo výpočet potřeby vody. 

B – voda pro hygienické a sociální účely:  680 l/den 

C – voda pro údržbu:     200 l/den 

Celkem      880 l/den  

Stanovení doby doplňování vodní nádrže č. 1:  

objem nádrže: 4000 l, denní spotřeba 880 l, tzn. 4000/880 = 4,5.  

Z výpočtu vyplývá, že každý 4. den musí být doplněna vodní nádrž 4 m3 vody.  
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Vodní nádrž č. 2 umístěna v prostoru spodní stavby viaduktu bude použita zejména pro 

otryskání povrchů čelních zdí, kleneb, pilířů a také pro hygienické účely a umývání 

pracovních pomůcek.  

A – voda pro provozní účely:    3000 l/den 

B – voda pro hygienické a sociální účely:    680 l/den 

C – voda pro údržbu:       200 l/den 

Celkem      3880 l/den  

Stanovení doby doplňování vodní nádrže č. 2:  

Objem nádrže: 4000 l, denní spotřeba 3880 l, tzn. 4000/3880 = 1,03 den.  

Z výpočtu vyplývá, že každý den musí být doplněna vodní nádrž 4 m3 vody. Tento výsledek 

platí pro období, kdy bude probíhat otryskání povrchů.  

Nutná je každodenní kontrola stavu množství vody a případné zajištění doplnění vody pro 

stavbu.  

5.5.2.1 Stanovení nákladů na vodu  

Voda bude dodávaná na stavbu z vodáren Vodárenská, a.s. – divize Žďár nad Sázavou, 

Studentská 1133, která je vzdálená od stavby 11 km. Voda bude dopravována automobilem 

s nádrží o objemu 8 m3.  Náklady na dodávku vody obsahují: výkon zásobování – 850 Kč, 

dopravné 30 Kč/km, cena vody 44,52 Kč/m3.  

Vodní nádrž č. 1 bude zásobována každý čtvrtý den objemem 4 m3 vody.  

Náklady na zásobování nádrže č. 1:  

Celkový počet zásobování: celkem dnů/interval doplňování = 168/4 = 42 dodávek  

Cena za výkon zásobování: 42 · 850 = 35 700 Kč 

Dopravné:   42 · 11 · 30 = 13 860 Kč 

Cena vody:   42 · 4 · 44,52 = 7 479 Kč  

Celkem náklady za vodu – nádrž č. 1    57 039 Kč 

Vodní nádrž č. 2 bude zásobována každý čtvrtý den objemem 4 m3 vody, v období, kdy bude 

probíhat otryskání ŽB povrchů spodní stavby, bude nádrž doplňována každý den, jedná se o 

dny: 11. 6. 2016 – 12. 6. 2016, 27. 6. 2016 – 28. 6. 2016, 15. 7. 2016 – 19. 7. 2016, 3. 8. 2016 

– 5. 8. 2016, 6. 8. 2016 – 10. 8. 2016, 29. 8. 2016 – 2. 9. 2016, 16. 9. 2016 – 17. 9. 2016.  

Náklady na zásobování nádrže č. 2: 

Celkový počet zásobování: celkem dnů/interval doplňování = 117/4 = 30 dodávek + 24   

           dodávek pro otryskání ŽB povrchů = 54 dodávek 

Cena za výkon zásobování: 54 · 850 = 45 900 Kč 

Dopravné: 54 · 11 · 30 = 17 820 Kč 

Cena vody: 54 · 4 · 44,52 = 9 616 Kč  

Celkem náklady za vodu – nádrž č. 2 73 336 Kč 

 

Celkové náklady na vodu: nádrž č. 1 a 2 jsou 57 039 Kč + 73 336 Kč = 130 375 Kč. 
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5.5.2.2 Voda pro požární účel 

Na staveništi nebude zbudován požární vodovod. Při požáru se bude postupovat podle 

havarijního plánu. Součástí tohoto plánu je mapa zdolávání havárie, kde jsou vyznačeny 

směr příjezdu hasičských sborů, umístění havarijního skladu, hasičských přístrojů a 

ostatních důležitých věcí pro zdolání požáru. Havarijní plán není součástí diplomové práce. 

5.6 Řešení dopravních tras 

Napojení staveniště na dopravní trasy a s tím spojené zásobování materiálem je řešeno 

v samostatné části diplomové práce – Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras.  

5.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Veškeré práce budou provedeny v souladu s Nařízením vlády č.591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Vyhláškou 

č. 362/2005 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Vzhledem k rozsahu stavby nelze celé staveniště oplotit. Oploceno bude pouze zařízení 

staveniště a prostor pro recyklaci. Po dobu realizace prací budou po celé délce stavby, podél 

komunikace lemující koryto, rozmístěny viditelně bezpečnostní tabulky upozorňující 

na probíhající stavební práce a zakazující vstup na staveniště. Práce vykonávané v blízkosti 

komunikace lemující koryto potoka (zemní práce, manipulace s materiálem, přemísťování 

techniky apod.) budou realizovány ve viditelně vymezeném a ohrazeném prostoru, 

označeném bezpečnostními tabulkami zakazujícími vstup osob nebo zabezpečeny střežením 

prokazatelně poučenými pracovníky stavby. Bezpečnostní tabulky Zákazu vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí pravidelně kontrolovány a obnovovány v případě 

poškození. 

Tato problematika je podrobněji vypracována v další části diplomové práce – Plán BOZP. 

Zařízení staveniště bude opatřeno z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

oplocením s uzamykatelnými bránami, na kterých budou umístěny cedule, viz obr. 5-12, 

5- 13. 

 

 

 

 

 

 

Obr.  5-12: Cedule nepovolaným 

vstup zakázán 
Obr.  5-13: Cedule vstup 

jen v ochranné přilbě 
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5.8 Ochrana životního prostředí 

V průběhu realizace stavby je nutné veškeré případné negativní vlivy na životní prostředí 

minimalizovat. Jedná se především o vyloučení úniku ropných látek z mechanismu 

způsobujících znečištění povrchových a podzemních vod. Stavebně montážní práce za 

použití mechanismů a strojů budou prováděny pouze v době od 7 do 21 hod. Na stavbě bude 

dodržována denní doba aktivního nasazení strojů, práce budou prováděny bez zbytečného 

generování nadměrné hladiny hluku, motory dopravních prostředků budou vypínány 

okamžitě po ukončení operace, stroje a mechanizmy budou udržovány v rádném technickém 

stavu. 

Veškerý vznikající odpad při výstavbě bude dodavatelskou firmou tříděn v souladu se 

Zákonem č. 185/2001Sb. a přednostně předáván oprávněným organizacím k jejich využití, 

případně k odstranění na řízené skládce ODAS Žďár nad Sázavou. Jednotlivé odpady budou 

zařazeny podle Katalogu odpadů na základě Vyhlášky č. 381/2001 Sb.  

Tab. 5-11: Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb. 

Kód Název 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

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

znečištěné 17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

 

 

 

 

 

5.9 Lhůta výstavby 

Zahájení stavby:  21. 3. 2016  

Dokončení stavby:  7. 10. 2016 

Obr.  5-14: Kontejner na třídění odpadu 
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5.10 Časový plán zřízení a likvidace zařízení staveniště 
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5.11 Kalkulace nákladů na ZS 

Tab. 5-12: Krycí list pro kalkulaci zařízení staveniště 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 29102015 
Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou 
- Ostrov nad Oslavou 

Objekt:   ZS1 Zařízení staveniště - zřízení a likvidace  

Rozpočet: 1 ZS           

Objednatel:     IČ:    

       DIČ:    

Zhotovitel:   IČ:    

    DIČ:    

Vypracoval: Bc. Jiří Šťastný  

Rozpis ceny       Celkem 

HSV       0,00 

PSV       0,00 

MON       0,00 

Vedlejší náklady - ZS 

  

  2 508 012,42 

Ostatní náklady     0,00 

Celkem     2 508 012,42 

Rekapitulace daní             

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH    15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 2 508 012,42 CZK 

Základní DPH    21 % 526 683,00 CZK 

Zaokrouhlení      -0,42 CZK 

Cena celkem s DPH  3 034 695,00 CZK 

           

  v     dne        

                

   Za zhotovitele   Za objednatele    
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Tab. 5-13: Položkový rozpočet pro zařízení staveniště 

S: 29102015 Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou 

O: 2 Zařízení staveniště – zřízení, provoz a likvidace 

R: 2 ZS 

 

P.č. 
Číslo 
položky 

Název položky MJ množství 
cena / 
MJ 

Celkem 

Díl: 1 Zemní práce       119 141,34 

1 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 700,00000 39,10 27 370,00 

    Odstranění křovin v prostoru ZS : 30*10   300,00000     

    Odstranění křovin v prostoru viaduktu: 100*4   400,00000     

2 113106241 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 1 359,00000 37,00 50 283,00 

    odstranění podkladu pod panely:          

    prostor ZS: 58*4+24*4   328,00000     

    prostor skládky suti a výzisku: 37*6+15*12   402,00000     

    prostor pod viaduktem: 101*4   404,00000     

    prostor staveništních a skladových kontejnerů: 
3*2,5*6+2*2,5*6+4*2,5*6 

  135,00000     

    prostor parkoviště: 18*5   90,00000     

3 113107410 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené         
tl. 10 cm 

m2 1 359,00000 13,70 18 618,30 

    odstranění podkladu pod panely:          

    prostor ZS : 58*4+24*4   328,00000     

    prostor skládky suti a výzisku: 37*6+15*12   402,00000     

    prostor pod viaduktem: 101*4   404,00000     

    prostor staveništních a skladových kontejnerů: 
3*2,5*6+2*2,5*6+4*2,5*6 

  135,00000     

    prostor parkoviště: 18*5   90,00000     

4 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, úprava 
podloží pod betonové panely 

m3 160,95000 47,30 7 612,94 

    prostor ZS : 58*5*0,1+24*5*0,1   41,00000     

    prostor skládky suti a výzisku: 
37*6*0,1+15*12*0,1 

  40,20000     

    prostor pod viaduktem: 101*5*0,1   50,50000     

    prostor parkoviště: 18*5*0,1   9,00000     

    prostor staveništních a skladových kontejnerů: 
(3*2,5*6+2*2,5*6+4*2,5*6)*0,15 

  20,25000     

5 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 160,95000 34,00 5 472,30 

    prostor ZS : 58*5*0,1+24*5*0,1   41,00000     

    prostor skládky suti a výzisku: 
37*6*0,1+15*12*0,1 

  40,20000     

    prostor pod viaduktem: 101*5*0,1   50,50000     

    prostor parkoviště: 18*5*0,1   9,00000     

    prostor staveništních a skladových kontejnerů: 
(3*2,5*6+2*2,5*6+4*2,5*6)*0,15 

  20,25000     

6 181301111 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 
500m2 

m2 1 359,00000 7,20 9 784,80 

    úprava povrchů po likvidaci zařízení staveniště:          

    prostor ZS : 58*4+24*4   328,00000     

    prostor skládky suti a výzisku: 37*6+15*12   402,00000     

    prostor pod viaduktem: 101*4   404,00000     

    prostor parkoviště: 18*5   90,00000     

    prostor staveništních a skladových kontejnerů: 
3*2,5*6+2*2,5*6+4*2,5*6 

  135,00000     
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Díl: 5 Komunikace       1 624 634,92 

7 451504113 Zřízení lože z kameniva do 200 mm, podklad 
pod lešení kolem pilířů 

m2 309,00000 64,70 19 992,30 

    P4 a P8: (5,50+12,5*2)*1,5*2   91,50000     

    P3, P5, P6, P7 a P9: (4,0+12,5*2)*1,5*5   217,50000     

8 564231111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 
10 cm 

m2 1 359,00000 70,60 95 945,40 

    prostor ZS: 58*4+24*4   328,00000     

    prostor skládky suti a výzisku: 37*6+15*12   402,00000     

    prostor pod viaduktem: 101*4   404,00000     

    prostor parkoviště: 18*5   90,00000     

    prostor staveništních a skladových 
kontejnerů: 3*2,5*6+2*2,5*6+4*2,5*6 

  135,00000     

9 584121111RT Osazení silničních panelů, včetně panelu IZD 
2/490 300x100x15 

m2 1 359,00000 1 061,00 1 441 899,00 

    prostor ZS: 58*4+24*4   328,00000     

    prostor skládky suti a výzisku: 37*6+15*12   402,00000     

    prostor pod viaduktem: 101*4   404,00000     

    prostor parkoviště: 18*5   90,00000     

    prostor staveništních a skladových 
kontejnerů: 3*2,5*6+2*2,5*6+4*2,5*6 

  135,00000     

10 583319002 Kamenivo těžené frakce 32/63 Jihomor. kraj, 
podkladní vrstvy plochy kolem pilířů 

T 165,75240 403,00 66 798,22 

    P4 a P8: (5,50+12,5*2)*1,5*2*0,2*2,668   48,82440     
    P3, P5, P6, P7 a P9: 

(4,0+12,5*2)*1,5*5*0,2*2,688 
  116,92800     

Díl: 57 Objekty ZS       643 770,84 

11 317941123RT Osazení ocelových válcovaných nosníků  
č.14-22, podpěra vodní nádrže, včetně 
dodávky profilu I č. 20 

t 1,23600 30 410,00 37 586,76 

    celkem 2 kusy podpěry vodní nádrže, 1 ks = 
0,618 t: 2*0,618 

  1,23600     

12 71220151VL Pronájem stavební kontejner BK1 měsíc  42,00000 3 700,00 155 400,00 

    stavební kontejner BK1, celkem 7 ks, doba 
pronájmu 26.3.2016-26.9.2016, tj. 6 měsíců: 
7*6 

  42,00000     

13 71220152VL Pronájem skladový kontejner LK1 měsíc  12,00000 2 500,00 30 000,00 

    skladový kontejner LK1, celkem 2 ks, doba 
pronájmu 26.3.2016-26.9.2016, tj. 6 měsíců: 
2*6 

  12,00000     

14 71220153VL Pronájem staveništní rozvaděč PER - ST 40A  měsíc  6,00000 3 000,00 18 000,00 

    pronájem celkem 6 měsíců, 1 ks: 6*1   6,00000     

15 71220154VL Pronájem staveništní rozvaděč HD/DCA/164 měsíc  18,00000 1 800,00 32 400,00 

    celkem 3 ks, doba pronájmu 6 měsíců: 3*6   18,00000     

16 71220155VL Pronájem nádrže na vodu 4m3 měsíc  12,00000 1 500,00 18 000,00 

    celkem 2 ks, doba pronájmu 6 měsíců: 2*6   12,00000     

17 71220156VL Pronájem oplocení  měsíc  456,00000 450,00 205 200,00 

    celkem 76 ks polí, doba pronájmu 6 měsíců: 
76*6 

  456,00000     

18 91220151VL Náklady na elektrickou energii kWh 3 480,00000 4,83 16 808,40 

    Celkem spotřeba kWh: 3480   3 480,00000     

19 91220152VL Náklady na vodu - výkon zásobování  ks     96,00000 850,00 81 600,00 

    Celkový počet zásobování - nádrž č.1: 168/4   42,00000     

    Celkový počet zásobování - nádrž č.2: 30+24   54,00000     

20 91220153VL Náklady na vodu - dopravné  km     1 056,00000 30,00 31 680,00 

    nádrž č.1:          

    vzdálenost 11 km, 42 dodávek: 11*42   462,00000     

    nádrž č.2:          

    vzdálenost 11 km, 54 dodávek: 11*54   594,00000     
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21 9122016VL Náklady na vodu - voda m3 384,00000 44,52 17 095,68 

    nádrž č.1:          

    objem nádrže 4 m3, 42 dodávek: 4*42   168,00000     

    nádrž č.2:          

    objem nádrže 4 m3, 54 dodávek: 4*54   216,00000     

Díl: 762 Konstrukce tesařské       31 678,95 

22 762211140 Montáž schodiště přímočarého bez podst. 
š.do 1,5 m 

m 38,30000 263,50 10 092,05 

    schodiště ZS: 1,7+6,25+6,8+22,55+1,0   38,30000     

23 762212811 Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 
1,5 m 

m 38,30000 136,00 5 208,80 

    schodiště ZS: 1,7+6,25+6,8+22,55+1,0   38,30000     

24 31110713 Matice přesná šestihranná 02 1401 M 10 kus 84,00000 0,62 52,08 

    42*2   84,00000     

25 31120516 Podložka přesná 021702 tvar A otvor 10,5 mm 1000 ks 0,10000 361,50 36,15 

26 31179106 Tyč závitová M10, DIN 975 m 8,70000 21,40 186,18 

    délka 200 mm, celkem 36 ks: 0,2*36   7,20000     

    délka 250 mm, celkem 6 ks: 0,25*6   1,50000     

27 31412770 Hřebík stavební zápust. hlava  022825  2,5/50 kg 10,00000 20,70 207,00 

28 31412792 Hřebík stavební zápust. hlava  022825  2,8/70 kg 10,00000 20,70 207,00 

29 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-
16 

m3 0,41500 5 115,00 2 122,73 

    zábradlí 100x25 mm, délka celkem 166 m: 
0,1*0,025*166 

  0,41500     

30 60512628 Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.5 dl.400-600 š.17-
24 

m3 0,83000 5 665,00 4 701,95 

    schodnice 50x200 mm, délka celkem 83 m: 
0,05*0,2*83 

  0,83000     

31 60512684 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 3m 
š.120-240mm 

m3 0,69960 5 365,00 3 753,35 

    stupeň 30x200x1100 mm, celkem 106 ks: 
0,03*0,2*1,1*106 

  0,69960     

32 60515781RV Hranol SM profil 60x80 mm dl. 3 m m3 0,83184 6 145,00 5 111,66 

    sloupek, délka 2,1 m, 36 ks: 0,06*0,08*2,1*36   0,36288     

    sloupek, délka 2,4 m, 4 ks: 0,06*0,08*2,4*4   0,04608     

    sloupek, délka 2,65 m, 2 ks: 0,06*0,08*2,65*2   0,02544     

    vzpěra, délka 1,8 m, 36 ks: 0,06*0,08*1,8*36   0,31104     

    vzpěra, délka 3,0 m, 6 ks: 0,06*0,08*3,0*6   0,08640     

Díl: 767 Konstrukce zámečnické       54 686,37 

33 767914130 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 259,30000 131,00 33 968,30 

    Prostor ZS: 25,7+17,8+31,6+33,2+47,7   156,00000     

    Prostor recyklace: 33,9+36,0+33,4   103,30000     

34 767914830 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 259,30000 79,90 20 718,07 

    Prostor ZS: 25,7+17,8+31,6+33,2+47,7   156,00000     

    Prostor recyklace: 33,9+36,0+33,4   103,30000     

Díl: M21 Elektromontáže       34 100,00 

35 101220151VL Přípojka elektřiny ks     1,00000 4 000,00 4 000,00 

36 101220152VL Rozvod elektřiny D+M m      430,00000 70,00 30 100,00 

    z trafostanice na ZS: 150   150,00000     

    ze ZS na mostovku: 30   30,00000     

    rozvod na mostovce: 200   200,00000     

    rozvod do prostoru spodní stavby: 50   50,00000     
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6.1 Autojeřáb Tatra AD 20 

Autojeřáb Tatra AD 20 bude použit pro složení betonářské výztuže, pro uložení bednění pro 

konzolu trakčního stožáru, který je součástí pojízdného bednicího vozíku. Betonářská výztuž 

bude ukládána na mostovku, mezi jednotlivé dilatační celky přímo z nákladního automobilu. 

Posouzení autojeřábu, v jednotlivých polohách při skládání výztuže na mostovku, je řešeno 

v příloze C.6.1 Posouzení autojeřábu.  

 

 

 

 

 

 
Tab. 6-1: Technické parametry autojeřábu Tatra AD 20 

Rozměry d/š/v 10 530/2 500/3 750 mm 

Celková hmotnost 24 560 kg 

Zatížení náprav Přední: 7 380 kg, Zadní: 2x8 590 kg 

Nosnost 20 000 kg 

Pojezd s břemenem 4 000 kg/2 800 mm 

Délka základního výložníku Zasunutý: 8 900 mm, Vysunutý: 20 900 mm 

Délka výložníku s nástavcem 28 800 mm 

Bezpečnostní zařízení SLI 05 

Ovládání mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů 

Typ podvozku TATRA T 815 

Výkon motoru T 230 kW při 1 800 min-1 

Maximální dopravní rychlost 80 km/hod 

V tab. 6-2 jsou uvedeny dilatační celky, kde bude skladována ocelová výztuž včetně celkové 

hmotnosti. Na základě posouzení autojeřábů v jednotlivých polohách bude známa max. 

hmotnost břemene (výztuže), která bude přepravována na jeden pracovní záběr.  

Tab. 6-2: Uskladnění výztuže na jednotlivých DC včetně hmotnosti 

Poř.č. Dilatační celek Výztuž pro dilatační celek Množství výztuže [t] 

1. DC2 DC1+DC3 15,1 

2. DC3 DC2+DC4 13,8 

3. DC6 DC5+DC7 13,8 

4. DC7 DC6+DC8 13,8 

Obr.  6-1: Autojeřáb Tatra AD 20 
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Obr. 6-2: Posouzení autojeřábu při poloze 1, 2, 3, 4 

Vyhodnocení posouzení:  

Při dopravě betonářské výztuže v poloze autojeřábu 1, 2, 3, 4 bude na základě nosnosti 

autojeřábu přepraveno max. 1,7 t ocelové výztuže na jeden pracovní záběr – bod A. 
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Vyhodnocení posouzení:  

Při dopravě betonářské výztuže v poloze autojeřábu 5 bude na základě nosnosti autojeřábu 

přepraveno max. 4,8 t ocelové výztuže na jeden pracovní záběr – bod B. 

 

  

Obr.  6-3: Posouzení autojeřábu při poloze 5 
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6.2 Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 

Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C bude sloužit pro dopravu čerstvého betonu pro 

podkladní vrstvu železobetonové desky, železobetonovou desku s římsou, tvrdou ochranu 

hydroizolace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parametr Jednotka Hodnota 

Jmenovitý objem  (m 3) 9 

Geometrický objem  (l) 15810 

Vodorys (l) 10390 

Stupeň plnění  (%) 56,9 

Sklon bubnu  (°) 11,2 

Otáčky bubnu (U/min.) 0 - 12 / 14 

Hm. nástavby (FH) (kg) 3470 

A - Průměr bubnu (mm) 2300 

B - Výška násypky (mm) 2474 

C - Průjezd. výška (mm) 2534 

D - Výsypná výška (mm) 1089 

Tab. 6-3: Technické parametry autodomíchávače Stetter C3 AM 9 C 

Obr. 6-4: Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 
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6.3 Autočerpadlo SCHWING S 39 SX 

Autočerpadlo S 39 SX bude sloužit pro dopravu čerstvého betonu pro železobetonovou 

desku s římsou DC2, DC4 – DC8.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Výložník S 39 SX 

Parametr Jednotka Hodnota 

Vertikální dosah (m) 38,7 

Horizontální dosah (m) 34,7 

Skládání výložníku - R 

Počet ramen - 4 

Dopravní potrubí - DN 125 

Délka koncové hadice (m) 4 

Pracovní rádius otoče ° 2x360° 

Systém zapatkování - SX-H 

Zapatkování podpěr - přední (m) 7,94 

Zapatkování podpěr - zadní (m) 6,40 

Čerpací jednotka P 2023 

Pohon  l/min 535 

Dopravní válec mm 230 x 2000 

Hydraulický válec mm 110 / 75 

Počet zdvihů  min -1 27 

Dopravované množství  m 3/h 136 

Tlak betonu max.  

 

bar 85 

Tab. 6-4: Technické parametry autočerpadla S 39 SX 

Obr.  6-5: Autočerpadlo S 39 SX 
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Posouzení autočerpadla SCHWING S 39 SX  je podrobně řešeno v příloze E.9.1, E.9.2, 

E.9.3. 

 

 

 

 

Obr.  6-6: Posouzení autočerpadla SCHWING S 39 SX 
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6.4 Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 

Autočerpadlo S 45 SX bude sloužit pro dopravu čerstvého betonu pro podkladní vrstvu 

železobetonové desky DC1-DC10, železobetonovou desku s římsou DC1, DC3, DC9-10, 

tvrdou ochranu hydroizolace DC1-DC10 a přechodové oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výložník S 45 SX 

Parametr Jednotka Hodnota 

Vertikální dosah (m) 44,7 

Horizontální dosah (m) 40,9 

Skládání výložníku - R** 

Počet ramen - 4 

Dopravní potrubí - DN 125 

Délka koncové hadice (m) 4 

Pracovní rádius otoče ° 380° 

Systém zapatkování - SX 

Zapatkování podpěr - přední (m) 8,30 

Zapatkování podpěr - zadní (m) 8,30 

Čerpací jednotka P 2025 

Pohon  l/min 535 

Dopravní válec mm 250 x 2000 

Hydraulický válec mm 120 / 85 

Počet zdvihů  min -1 27 

Dopravované množství  m3/h 161 

Tlak betonu max.  

 

bar 85 

Tab. 6-5: Technické parametry autočerpadla SCHWING S 45 SX 

Obr. 6-7: Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 
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Posouzení autočerpadla SCHWING S 45 SX  je podrobně řešeno v příloze E.9.1, E.9.2, 

E.9.3. 

 

 

 

 

 

Obr.  6-8: Posouzení autočerpadla SCHWING S 45 SX 
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6.4 Rypadlo Caterpillar 311F + hydraulické kladivo Atlas Copco SB 702 

Rypadlo Caterpillar 311F LRR s hydraulickým kladivem bude sloužit pro demolici stávající 

betonové římsy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor 

Parametr Jednotka Hodnota 

Celkový výkon  (kW) 55 

Čistý výkon (kW) 54 

Vrtání (mm) 99 

Zdvih (mm) 110 

Zdvihový objem (l) 3,4 

Pohon 

Maximální rychlost pojezdu (km/h) 5,4 

Maximální tažná síla  (kN) 114,3 

Objem palivové nádrže (l) 210 

Počet desek pásu (ks) 43 

Hlučnost 

Hladina akustického tlaku 

působící na obsluhu  

dB(A) 72 

Tab. 6-6: Technické parametry rypadla Caterpillar 311F 

Obr.  6-9: Rypadlo Caterpillar 311F Obr.  6-10: Hydraulické kladivo 

Atlas Copco SB 702 
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6.5 Tatra 6x6 třístranný sklápěč 

Tatra 6x6 třístranný sklápěč bude použit pro odvoz stavební sutě z mostovky, která vznikne 

po odbourání stávající železobetonové římsy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-7: Technické parametry Tatra 6x6 třístranný sklápěč 

Motor PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kW, 2 000 Nm/ 1 000 - 

1 410 ot/min 

Převodovka ZF 16S 2230 TO 

Kabina krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací, s nezávislým 

topením 

Rozvor 3 440 + 1 320 mm 

Max. technická přípustná 

hmotnost 

30 000 kg 

Stoupavost při 

30 000 kg 

67,0 % 

Užitečné zatížení 19 750 kg 

Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Nástavby třístranně sklopná korba, objem 10 m3 

 

Obr. 6-11: Tatra 6x6 třístranný sklápěč 

Obr. 6-12: Nákres Tatra 6x6 třístranný sklápěč 
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6.6 Valník 7m Iveco 6x2 + hydraulická ruka HIAB XS 166 E-5 HiPro 

Valník Iveco 6x2 bude sloužit pro dopravu palet a košů s bednicím materiálem, bednících 

prvků, výztuže a hydroizolačního materiálu. Nákladní automobil je vybaven hydraulickou 

rukou HIAB XS 166 E-5 HiPro, pomocí které bude materiál z valníku přemístěn na skládku 

na zařízení staveniště, kromě betonářské výztuže, která bude z valníku přepravována přímo 

na mostovku mezi jednotlivé dilatační celky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-8: Rozměry nákladního automobilu IVECO 6x2 Stralis 360 

Rozvor (A) 4 500 mm 

Celková délka (B) 9 487 mm 

Začátek kabiny od osy přední nápravy (C) 1 410 mm 

Převis rámu od osy zadní nápravy (D) 2 072 mm 

Maximální šíře kabiny (E) 2 550 mm 

Začátek nástavby od osy přední nápravy (F)    900 mm 

Celková výška podvozku (K) 3 000 mm 

Výška rámu (zatíženo/nezatíženo) (L) 1006/1014mm 

Rozchod kol přední nápravy (M) 2 040 mm 

Rozchod kol zadní nápravy (N) 1 820 mm 

Světlá výška (P)    227 mm 

Ložná plocha valníku  7,1x2,45x1 m 

Obr. 6-13: Valník Iveco 6x2 + HR PALFINGER PK 10500A 

Obr. 6-14: Nákres vozidla IVECO 6x2 Stralis 360 
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Tab. 6-9: Hmotnosti nákladního automobilu IVECO 6x2 Stralis 360 

Celková hmotnost vozidla 26 000 kg 

Užitečná hmotnost 18 100 kg 

Celková hmotnost soupravy  44 000 kg 

Povolené zatížení přední nápravy   8 000 kg 

Povolené zatížení zadní nápravy (tech.) 12 000 kg 

Povolené zatížení vlečné nápravy   8 000 kg 
 

Tab. 6-10: Technické parametry nákladního automobilu IVECO 6x2 Stralis 360 

Zdvihový objem 7 790 cm3 

Výkon 360 hp (265 kW) při 1690 – 2400 ot/min 

Točivý moment 1500 Nm při 1125 – 1690 ot/min 

Palivová nádrž 390 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-11: Technické parametry hydraulické ruky HIAB XS 166 E-5 HiPro 

Maximální nosnost 157 kNm 

Vyložení - hydraulický výsuv 15,1 m 

Vyložení - manuální výsuv 17,4 m 

Vyložení / nosnost 

2,7 m / 5.900 kg 

4,7 m / 3.400 kg 

6,5 m / 2.300 kg 

8,5 m / 1.680 kg 

10,5 m / 1.300 

kg 12,7 m / 1.040 

kg 14,9 m / 880 kg 

Otočný úhel 190 - 406° 

Výška ve složené pozici 2.274 mm 

Obr. 6-15: Nákres HR HIAB XS 166 E-5 HiPro 

HYDRAULICKÁ RUKA HIAB XS 166 E-5 HiPro 
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Šířka ve složené pozici 2.500 mm 

Potřebný montážní prostor 1.034 mm 

Váha - "standardní" jeřáb bez stabilizátor. 2.320 kg 

Váha - zařízení stabilizátoru 255 – 387 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení nosnosti hydraulické ruky: 

Břemeno bude dopravováno hydraulickou rukou do vzdálenosti max. 10 m, viz B.5.1 Výkres 

zařízení staveniště, této vzdálenosti dle křivky nosnosti přísluší maximální váha břemene 

1400 kg, tj. hydraulická ruka může přenést do vzdálenosti 10 m max. 1400 kg materiálu.  

 

Obr. 6-16: Křivka nosnosti HR HIAB XS 166 E-5 HiPro 

A 



140 

 

6.7 Dvoucestný bagr LIEBHERR A 900 C ZW LITRONIC 

Odstranění stávajících kolejnic, pražců, kolejového lože bude provedeno pomocí 

dvoucestného bagru LIEBHERR A 900 C ZW LITRONIC z koleje č. 2, který slouží pro 

práci na kolejích i mimo ně.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Portálové zařízení PA 1-20 ES 

Pokládka pražců bude provedena pomocí portálového zařízení PA 1-20 ES, které dovede 

automaticky pokládat jednotlivé pražce a manipulátor pro pokládku kolejnic, který slouží k 

přemísťování dlouhých kolejových pasů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-12: Technické parametry LIEBHERR A 900 C ZW LITRONIC 

Výkon motoru 105 kW  

Provozní hmotnost 19,6 až 22,9 tun 

Objem lopaty 0,24 – 0,95 m³ 

Rychlost jízdy 20 km/h 

Vodorovný dosah 8,05 m 

Hloubka bagrování 4,6 m 

Obr. 6-17: Dvoucestný bagr LIEBHERR A 900 C ZW LITRONIC 

Obr. 6-18: Portálové zařízení PA 1-20 ES 
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6.9 Podbíječka ASP 08-475 UNIMAT 4S 

Zhutňování štěrku pod pražci bude provedeno pomocí automatické strojní podbíječky ASP 

08-475 UNIMAT 4S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-13: Technické parametry portálového zařízení PA 1-20 ES 

Rozchod kol 2,5 m 

Kapacita  20 betonových pražců 

Motor  Deutz TCD 2013 LO4 2V 

Výkon motoru  116 kW 

Nosnost 14 t 

Délka 8,2 m 

Max. rychlost 22 km/h 

Pracovní výkon  100 m/hod 

Tab. 6-14: Technické parametry ASP 08-475 UNIMAT 4S 

Délka 27,44 m 

Šířka v pracovní poloze 4,90 m 

Rozvor podvozku 1,8 m 

Výkon motoru  370 kW 

Hmotnost  84,4 t 

Max. rychlost 90 km/h 

Pracovní výkon  500 m/hod 

Obr. 6-19: Podbíječka ASP 08-475 UNIMAT 4S 
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6.10 Stavební kompresor Atlas Copco XAS 67 

Stavební kompresor Atlas Copco XAS 67 bude použit pro přípravu podkladu před betonáží 

železobetonové desky a římsy a to zejména pro očištění pracovní spáry od nečistot vzniklých 

při vazačských a bednicích pracích.  

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-15: Technické parametry stavebního kompresoru Atlas Copco XAS 67 

Skutečná výkonnost  58 l/s 

Běžný efektivní provozní tlak 7 bar 

Objem olejového systému kompresoru 8 l 

Max. akustický výkon LWA  98 dB(A) 

Max. akustický tlak LPA  70 dB(A) 

Maximální okolní teplota 45°C 

Výstupní ventily vzduchu 2x 3/4" 

Motor typ Deutz 

Model D2011L03 

Objem / počet válců 389 cm3 / 3 

Výkon při jmenovitých otáčkách 36 kW 

Otáčky při plném zatížení 2750 

Objem oleje motoru 8,5 l 

Nádrž - objem 80 l 

Chladící látka - objem 5,1 l 

Rozměry - pevná tyč 2827 x 1410 x 1258 

Rozměry - nastavitelná tažná tyč 3302/3470 x 1410 x 1258 

Hmotnost s brzdami - pevná tyč 957 

Hmotnost s brzdami - nastavitelná tažná tyč 972 

Hmotnost bez brzd - pevná tyč 922 

  

Obr. 6-20: Stavební kompresor Atlas Copco XAS 67 
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6.11 Vysokotlaký čisticí stroj Dynajet UHP 170 

Vysokotlaký čisticí stroj Dynajet UHP 170 bude použit pro očištění železobetonových 

povrchů spodní stavby viaduktu a kamenných pilířů. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-16: Technické parametry vysokotlakého čisticího stroje Dynajet UHP 170 

Motor typ Deutz, 4-válcový 

Pumpa  3-pístová 

Tlak vody  1200 bar 

Minimální tlak vody  500 bar 

Výkon motoru  125 kW 

Výkon - voda 18,5 – 40,5 l/min 

Nádrž diesel - objem 190 l 

Nádrž voda - objem 70 l 

Rozměry  3920 x 1880 x 2100 mm 

Hmotnost  2 420 kg 

6.12 Elektrická pístová pumpa pro injektáž InjektPump LG 

Elektrická pístová pumpa InjektPump LG bude použita pro injektáž konstrukcí spodní 

stavby viaduktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-21: Vysokotlaký čisticí stroj Dynajet UHP 170 

Obr. 6-22: Elektrická pístová pumpa InjektPump LG 
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Tab. 6-17: Technické parametry elektrické pístové pumpy InjektPump LG 

Motor typ Elektrická vrtačka Narex 

Pracovní tlak  150 – 300 bar 

Maximální tlak   Cca 600 bar 

Viskozita čerpané kapaliny min. 40 mPa.s 

Max. průtoková rychlost 0,9 litrů / min 

Hmotnost 3,8 kg 

6.13 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles ZA 42 

Ponorný vibrátor bude použit pro hutnění čerstvého betonu železobetonové desky a římsy. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-18: Technické parametry ponorného vibrátoru Hervisa Perles ZA 42 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.14 Vibrační deska NTC VDR22  

Vibrační deska NTC VDR22, poháněná benzínovým motorem HONDA GX200, hmotnost 

160 kg, bude použita pro zhutnění zeminy pod přechodové zídky. 

 

 

 

 

Délka 7 m 

Délka přípojného kabelu 15 m 

Hmotnost 14,5 kg 

Napětí 230 V / 50 Hz 

Odstředivá síla 2,1 kN 

Průměr 42 mm 

Příkon 470 W 

Vibrace 12000 / min. 

Obr. 6-23: Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles ZA 42 
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Tab. 6-19: Technické parametry vibrační desky NTC VDR22 

Frekvence (Hz) 95 

Odstředivá/hutnící síla (kN) 26 

Rychlost pojezdu (m/min.) max. 22 

Šíře záběru (mm) 450x700 

Výkon motoru (kW) 4,1 

Objem (cm3) 196 

Hmotnost (Kg) 160 

6.15 Hladička betonu NORTON CLIPPER MTA 36 

Hladička betonu NORTON CLIPPER MTA 36 bude použita pro hlazení betonového 

povrchu železobetonové desky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-20: Technické parametry hladičky betonu NORTON CLIPPER MTA 36 

Označení MTA36 P5H 

Provozní hmotnost [kg] 80 / 65 

Motor Honda GX160 / el.400V 

Pracovní průměr [mm] 865 

Výkon motoru [kW] 4,8 / 2,2 

Obr. 6-24: Vibrační deska NTC VDR22 

Obr. 6-25: Hladička betonu NORTON CLIPPER MTA 36 
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6.16 Elektrický lanový vrátek CAMAC MINOR P-150 

Elektrický lanový vrátek bude sloužit pro vertikální dopravu stavebního materiálu při 

sanacích kamenných pilířů a železobetonových kleneb. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tab. 6-21: Technické parametry elektrického lanového vrátku CAMAC MINOR P-150 

Délka lana 30 m Průměr lana 4 mm 

Napětí motoru  230 V Rychlost zdvihu 16 m/min 

Nosnost  150 kg Výkon motoru 0,75 kW 

Pevnost lana 900 kg Rozměry  16x52x22 cm 

Poloměr otáčení 845 mm Hmotnost 25 kg 

6.17 Kotoučová pila NAREX EPK 16 D  

Kotoučová pila NAREX EPK 16 D bude použita při tvorbě bednění železobetonové desky 

a římsy.  

 

 

 

 

 

 
 

Tab. 6-22: Technické parametry kotoučové pily NAREX EPK 16 D 

Jmenovitý příkon 1 100 W 

Hloubka řezu při 90° 0 - 55 mm 

Hloubka řezu při 45° 0 - 38 mm 

Otáčky naprázdno 4 700 min-1 

Rozměry pilového kotouče 160 x 20 / 2,5 mm 

Hmotnost 3,4 kg 

Obr. 6-26: Elektrický lanový vrátek CAMAC MINOR P-150 

Obr. 6-27: Kotoučová pila NAREX EPK 16 D 
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6.18 Úhlová bruska NAREX EBU 15-16 CA Ø 150 mm 

Úhlová bruska NAREX EBU 15-16 CA Ø 150 mm bude použita na krácení betonářské 

výztuže železobetonové desky, římsy a spínací výztuže kamenných pilířů. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-23: Technické parametry úhlové brusky NAREX EBU 15-16 CA Ø 150 mm 

Jmenovitý příkon 1 600 W 

Otáčky naprázdno 9000 min-1 

Závit na vřetenu  M14 

Hmotnost  3,2 kg 

6.19 Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C 

Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C bude použita na vyvrtání otvorů pro spínací tyče, 

bednění. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-24: Technické parametry příklepové vrtačky Narex EVP 13 H-2 C 

Jmenovitý příkon 1 100 W 

Max. průměr vrtání (ocel/Al/dřevo) 16/24/45 mm 

Otáčky naprázdno 1. rychlost 0 – 1 000 min-1 

Otáčky naprázdno 2. rychlost 0 – 2 800 min-1 

Max. utahovací moment 65/22,5 Nm 

Průměr upínacího krku 43 mm 

Hmotnost  2,6 kg  

Obr. 6-28: Úhlová bruska NAREX EBU 15-16 CA Ø 150 mm 

Obr. 6-29: Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C 
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6.20 Vrtací a sekací kladivo Hitachi DH38MS 

Vrtací a sekací kladivo Hitachi DH38MS bude použito pro vrtání závitových tyčí do 

mostovky, které budou sloužit pro připevnění kolejnic pojízdného bednicího vozíku, dále 

bude použito pro vrtání otvorů pro kotevní trny kamenných pilířů a injektážní otvory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.21 Míchadlo Bosch GRW 12 E 

Míchadlo Bosch GRW 12 E budu sloužit pro promíchání sanačního materiálu pro opravy 

drobných povrchových nedostatků, injektážního a sanačního materiál. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-26: Technické parametry míchadla Bosch GRW 12 E 

Jmenovitý příkon 1 200 W 

Výstupní výkon 780 W 

Jmenovité otáčky 0 – 620 min-1 

Jmenovitý krouticí moment 12,0 Nm 

Hmotnost  5,3 kg  

Příkon 950 W 

Síla úderu 9 J 

Max. vrtací průměr v betonu 38 mm 

Max. vrtací průměr s korunkou 105 mm 

Počet úderů naprázdno 2.800 min-1 

Otáčky na prázdno 620 min-1 

Hmotnost 6,4 kg 

 Tab. 6-25: Technické parametry Hitachi DH38MS 

Obr. 6-30: Vrtací a sekací kladivo Hitachi DH38MS 

Obr. 6-31: Míchadlo Bosch GRW 12 E 
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6.22 Motorová pila STIHL MS 211 C-BE 

Motorová pila STIHL MS 211 C-BE bude použita pro přípravu vnitřního bednění 

železobetonové římsy. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-27: Technické parametry řetězové pily s diamantovým řetězem ICS 695 GC 

Výkon kW 1,7 

Objem palivové nádrže l 0,27 

Hmotnost kg  4,6 

Zdvihový objem cm³ 35,2 

Otáčky při maximálním výkonu ot./min 9.500 

Hladina akustického tlaku dB(A)  99 

6.23 Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell Blue 

Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell Blue bude použita pro provaření výztuže 

železobetonové desky, a to z důvodu zabránění vzniku bludných proudů. Pracovat s ní může 

pouze osoba vlastnící svářečský průkaz. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-28: Technické parametry elektrodové svářečky BT-EW 160 Einhell Blue 

Síťová přípojka 230 V / 400 V ~ 50 Hz 

Svářecí proud 55-160 A 

Napětí při chodu naprázdno 48 V 

Elektrody 2 - 4 mm 

Hmotnost 22,5 kg 

Obr. 6-32: Motorová pila STIHL MS 211 C-BE 

Obr. 6-33: Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell Blue 
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6.24 Propan-butanová láhev 33 kg, hořák, regulátor Matrix  

Propan-butanový hořák a láhev 33 kg budou použity pro natavení asfaltových pasů 

železobetonové desky a římsy. 

 

 

 

 

 

Tab. 6-29: Technické parametry propan-butanového hořáku  

Výkon 110 W 

Teplota 1850 °C 

Průtok plynu 7800 g/h 

Průměr hořáku 60 mm 

Tlak regulátoru 4 bar 

Hadice 5 m 

Hořák trubice 60 cm 

 

Tab. 6-30: Technické parametry propan-butanové láhve 33 kg 

Množství plynu 33 kg 

Hmotnost prázdného obalu 30 kg 

6.25 Postřikovač Proteco Profi 20 l 

Postřikovač Proteco Profi 20 l bude použit pro nanášení odbedňovacího přípravku Separol 

na bednící desky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-34: Propan-butanový hořák + regulátor Matrix 

Obr. 6-35: Propan-butanová 

láhev 33 kg 

Obr. 6-36: Postřikovač Proteco Profi 20 l 
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6.26 Paletový vozík BF2000 

Paletový vozík bude sloužit k přemístění stavebního materiálu po mostovce, zejména 

hydroizolačního materiálu. 

 

 

 

 

 

 
 

Tab. 6-29: Technické parametry paletového vozíku BF2000 

Nosnost 2000 kg 

Výška zdvihu 200 mm 

Délka vidlic 2000 mm 

Rozteč vidlic 520 mm 

Minimální výška 85 mm 

Vlastní hmotnost 82 kg 

6.27 Nivelační sada No 10x32 

Nivelační sada No 10x32 bude sloužit pro výškové zaměření bednění železobetonové římsy. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-30: Technické parametry nivelační sady No 10x32 

Přesnost 1,5 mm/km 

Zvětšení přístroje 32x 

Průměr objektivu 40 mm 

Minimální záměra +/- 0,5´´ 

Hmotnost 1,8 kg 

Obr. 6-37: Paletový vozík BF2000 

Obr. 6-38: Nivelační sada No 10x32 
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V příloze D.7.1 Časový plán celé stavby je zpracován časový plán celé stavby formou 

Ganttova diagramu s termínem začátku stavby 21.3.206 a termínem konce 8.10.2016.  Dále 

jsou podrobné časové plány pro rekonstrukci mostovky a sanaci spodní stavby, rovněž 

formou Ganttova diagramu, zpracovány v příloze D.7.2 Časový plán rekonstrukce mostovky 

s termínem začátku etapy 4.4.2016 a termínem konce 18.9.2016, D.7.3 Časový plán sanace 

spodní stavby  s termínem začátku etapy 1.6.2016 a termínem konce 25.9.2016. Podrobné 

dílčí harmonogramy jsem doplnil o histogramy pracovníků. Časové plánování jsem 

zpracoval v programu CONTECT.  

 



 

 



 

 

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 

  

  

8 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 
PRO ZHOTOVENÍ NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ 
DESKY A ŘÍMSY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. JIŘÍ ŠŤASTNÝ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 

BRNO 2016



 

 



159 

 

8.1 Základní informace o stavbě  

8.1.1 Identifikační údaje 

Stavba:  Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov 

  nad Oslavou 

Objekt:  SO 04.6 Most v km 76,955 Viadukt Ostrov nad Oslavou 

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební 

správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc a Dlážděná 

1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

Stávající vlastník objektu:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Nový vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Správce mostního objektu:  SŽDC SDC Havlíčkův Brod 

Projekt stavby:  MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. 

Odpov. projektant objektu:  Ing. Marian Hollý 

Katastrální území:  Ostrov nad Oslavou 716006 

Obec:  Ostrov nad Oslavou 

Kraj:  Vysočina 

Traťový úsek:  Brno – Havlíčkův Brod 

Definiční úsek:  Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou 

8.1.2 Základní parametry stavby 

Most převádí železniční trať (k. č. 1, 2). Nosná konstrukce z r. 1949 je železobetonový 

klenbový viadukt. Výška kleneb ve vrcholu je 500 mm a v patě 760 mm. Pod oběma kolejemi 

je jedna nosná konstrukce rozdělena podélnou pracovní spárou. Světlost kleneb je shodně 

15 m, vzepětí 5,2 m. Vzdálenost zábradlí od koleje vlevo 2,34m, vpravo 2,35m. Dle 

průzkumu jsou klenby tvořeny betonem o průměrné pevnosti cca 25 MPa. Čelní zdi jsou 

vysoké 1 až 7 m. Jejich tloušťka je 0,9 až 1,15 m. Pevnost betonu je průměrně přes 26 MPa. 

Spodní stavbu tvoří pilíře 01 až 11. Krajní pilíře jsou zasypané a tvoří opěry mostu. Tloušťka 

pilířů 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10 a 11 je 2,8 m (v patě klenby) až 4,1 m (u základu). 

Tloušťka pilířů 04 a 08 je v patě kleneb 4,2 m a u základu 5,5 m. Šířka pilířů je 9,77 až 10,84 

m. Základy jsou betonové, různé šířky, délky i výšky. Pilíře jsou obloženy kamenem, jádro 

je tvořeno betonem o velmi rozdílné průměrné pevnosti. [9] 

Druh nosné konstrukce:  Železobetonové klenby 

Uložení konstrukce:   Klenby jsou vetknuté do ŽB pat 

Volná výška:     22,48 m (mostní otvor 3) 

Stavební výška:   2,65 m 
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Světlost otvorů (kolmá):   15,0 m (všechny otvory) 

Rozpětí kleneb:    17,8 m (otvory 1, 2, 5, 6, 9, 10) 

18,5 m (otvory 3, 4, 7, 8) 

Délka mostu:    191,36 m 

Šířka mostu:     10,82 m 

Podélný sklon mostu:   8,222 ‰ klesá (shodně s kolejí č. 2) 

8.1.3 Údaje o stavbě  

Na stávajícím viaduktu bude vytvořena železobetonová deska, která bude spolu s římsami 

tvořit vanu kolejového lože. Deska bude mít příčné dilatační spáry vždy nad osami pilířů. 

Horní povrch desek bude vyspádován všemi směry do středu každé klenby, kde bude v místě 

stávajícího odvodňovače vložen nový nerezový odvodňovač průměru 150 mm. Pracovní 

spáry mezi klenbami a patami kleneb budou sanovány injektáží na bázi epoxidu v plném 

rozsahu. Klenby a svislé betonové plochy průčelních zdí budou sanovány reprofilační 

maltou. Hloubka sanace je navržena od 0 do 70 mm dle úrovně poškození. 

Sanace pilířů bude spočívat v sepnutí kamenného zdiva betonářskou výztuží v každé druhé 

spáře a její zakotvení do pilířů. Ze zbylých spár bude nanovo vyspárováno dalších 20%. Dále 

budou svislé trhliny v zdivu pilířů přespárovány. Trhliny budou proinjektovány 

nízkovizkózní epoxidovou pryskyřicí. Kolem všech pilířů bude proveden úzký (cca 0.5 m) 

pruh kamenné dlažby do betonu.  

8.1.4 Rozčlenění stavby na stavební objekty 

Celá stavba je členěna na následující objekty: 

SO 01 Železniční svršek 

SO 02 Železniční spodek – mostovka  

SO 03 Spodní stavba 

SO 04 Přeložky kabelů 6 kV 

8.2 Popis použitých materiálů 

Při rekonstrukci mostovky bude vytvořená nová železobetonová deska s římsami, tzn. 

hlavním stavebním materiálem bude čerstvý beton. Z betonu bude provedena podkladní 

betonová deska, železobetonová deska s římsami, podkladní deska odvodnění přechodových 

oblastí, tvrdá ochrana hydroizolace.  

Druhým materiálem, který bude použit ve velkém množství, je betonářská výztuž. Bude 

obsažena v podkladní betonové desce, železobetonové desce s římsami, tvrdé ochraně 

hydroizolace.  

Dále se jedná o hydroizolační materiál, který bude tvořen asfaltovými pásy, penetrací, na 

tento materiál navazuje měkká ochrana, která bude tvořena geotextilií a separační PE fólií. 
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8.2.1 Zajištění materiálů  

Pro zajištění materiálu jsem určil jednotlivá místa odběru. Čerstvý beton bude zajištěn 

z betonárny ve Žďáře nad Sázavou, betonářská výztuž a hydroizolační materiál ze stavebnin 

rovněž ve Žďáře nad Sázavou. Jednotlivé dodávky materiálu jsem doplnil o tabulky výkazu 

výměr s termíny dodání a také s termíny zabudování materiálu do stavby. Plán dodávky 

čerstvého betonu jsem řešil podrobně v kapitole 12 Časový a finanční rozbor betonáží 

prostřednictvím časoprostorových grafů, abych určil přesně časy dojezdů autodomíchávačů 

s čerstvým betonem tak, aby byla zajištěna plynulost a rovnoměrnost betonáží jednotlivých 

dilatačních celků a aby nedošlo ke vzniku pracovních spár.   

8.2.1.1 Dodávky čerstvého betonu  

Čerstvý beton pro betonáž podkladní desky, železobetonové desky a římsy, tvrdé ochrany 

hydroizolace bude dopraven autodomíchávačem SCHWING FBP 21 z betonárny TBG PKS, 

a.s., Jamská 2440, Žďár nad Sázavou, po trase B, která je zobrazena na obr. 8-1. V tab. 8-1 

je shrnuto množství čerstvého betonu potřebného pro betonáž jednotlivých dilatačních celků 

železobetonové desky a římsy a pro betonáž tvrdé ochrany hydroizolace. V tab. 8-3 je 

podrobně rozvrhnut čas betonáží dilatačních celků, tak aby na sebe navazovaly jednotlivé 

dodávky ČB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 8-1: Trasa dodávky ČB 
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Tab. 8-1: Termín dodávek ČB 

Dilatační 

celek 

Beton 
Množství 

[m3] 

Termín 

dodání 

Termín provádění 

od do 

DC1 C 30/37 XF4/D22 S4 37,4 21. 6. 2016 21. 6. 2016 21. 6. 2016 

DC3 C 30/37 XF4/D22 S4 38,8 22. 6. 2016 22. 6. 2016 22. 6. 2016 

DC2 C 30/37 XF4/D22 S4 37,8 2. 7. 2016 2. 7. 2016 2. 7. 2016 

DC4 C 30/37 XF4/D22 S4 38,8 3. 7. 2016 3. 7. 2016 3. 7. 2016 

DC5 C 30/37 XF4/D22 S4 37,8 13. 7. 2016 13. 7. 2016 13. 7. 2016 

DC7 C 30/37 XF4/D22 S4 38,8 14. 7. 2016 14. 7. 2016 14. 7. 2016 

DC6 C 30/37 XF4/D22 S4 37,4 24. 7. 2016 24. 7. 2016 24. 7. 2016 

DC8 C 30/37 XF4/D22 S4 39,2 25. 7. 2016 25. 7. 2016 25. 7. 2016 

DC9 C 30/37 XF4/D22 S4 37,4 4. 8. 2016 4. 8. 2016 4. 8. 2016 

DC10 C 30/37 XF4/D22 S4 37,4 5. 8. 2016 5. 8. 2016 5. 8. 2016 

Tvrdá 

ochrana 

DC1-DC5 

C30/37 XF4/D16 S4 23,87 16. 8. 2016 16. 8. 2016 16. 8. 2016 

Tvrdá 

ochrana 

DC6-DC10 

C30/37 XF4/D16 S4 23,87 17. 8. 2016 17. 8. 2016 17. 8. 2016 

Při podrobném časovém rozboru betonáží dilatačních celků jsem vycházel ze vstupních dat, 

kterými jsou doba jízdy autodomíchávače, doba ustavení autodomíchávače na místo určení, 

rychlost dopravy ČB do bednění čerpadlem a časové rezervy pro zpracování ČB v bednění, 

tj. rozhrnutí, vibrování atd. a doba míchání ČB, viz tab. 8-2. 

Tab. 8-2: Vstupní data pro časový rozbor betonáží 

Název Hodnota 

Doba jízdy autodomíchávače z betonárny na stavbu 9 min 

Doba ustavení autodomíchávače na místo určení 5 min 

Rychlost dopravy ČB do bednění čerpadlem 2 m3/min 

Časová rezerva (rozhrnování, vibrování, apod.) 15 min 

Doba míchání ČB + uložení do autodomíchávače 20 min 
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Tab. 8-3: Časový rozbor betonáží dilatačních celků 

Dilatační 

celek 
Datum 

Kubatura 

[m3] 

Počátek 

betonáže  

Konec 

betonáže  

Objednávka 

ČB  

Výjezd 

autodom. 

DC1 21. 6. 2016 

9 8:00 8:47 7:31 7:51 

9 8:47 9:34 8:18 8:38 

9 9:34 10:21 9:05 9:25 

6 10:21 11:02 9:52 10:12 

5 11:02 11:41 10:33 10:53 

Celkem DC1 38 Doba trvání 3 hod 41 min   

DC3 22. 6. 2016 

9 8:00 8:47 7:31 7:51 

9 8:47 9:34 8:18 8:38 

9 9:34 10:21 9:05 9:25 

6 10:21 11:02 9:52 10:12 

6 11:02 11:43 10:33 10:53 

Celkem DC3 39 Doba trvání 3 hod 43 min   

DC2 2. 7. 2016 

9 8:00 8:47 7:31 7:51 

9 8:47 9:34 8:18 8:38 

9 9:34 10:21 9:05 9:25 

6 10:21 11:02 9:52 10:12 

5 11:02 11:41 10:33 10:53 

Celkem DC2 38 Doba trvání 3 hod 41 min   

DC4 3. 7. 2016 

9 8:00 8:47 7:31 7:51 

9 8:47 9:34 8:18 8:38 

9 9:34 10:21 9:05 9:25 

6 10:21 11:02 9:52 10:12 

6 11:02 11:43 10:33 10:53 

Celkem DC4 39 Doba trvání 3 hod 43 min   

DC5 13. 7. 2016 

9 8:00 8:47 7:31 7:51 

9 8:47 9:34 8:18 8:38 

9 9:34 10:21 9:05 9:25 

6 10:21 11:02 9:52 10:12 

5 11:02 11:41 10:33 10:53 

Celkem DC5 38 Doba trvání 3 hod 41 min   
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Dilatační 

celek 
Datum 

Kubatura 

[m3] 

Počátek 

betonáže  

Konec 

betonáže  

Objednávka 

ČB  

Výjezd 

autodom. 

DC7 14. 7. 2016 

9 8:00 8:47 7:31 7:51 

9 8:47 9:34 8:18 8:38 

9 9:34 10:21 9:05 9:25 

6 10:21 11:02 9:52 10:12 

6 11:02 11:43 10:33 10:53 

Celkem DC7 

39 

39 Doba trvání 3 hod 43 min   

DC6 24. 7. 2016 

9 8:00 8:47 7:31 7:51 

9 8:47 9:34 8:18 8:38 

9 9:34 10:21 9:05 9:25 

6 10:21 11:02 9:52 10:12 

5 11:02 11:41 10:33 10:53 

Celkem DC6 38 Doba trvání 3 hod 41 min   

DC8 25. 7. 2016 

9 8:00 8:47 7:31 7:51 

9 8:47 9:34 8:18 8:38 

9 9:34 10:21 9:05 9:25 

6 10:21 11:02 9:52 10:12 

6 11:02 11:43 10:33 10:53 

Celkem DC8 39 Doba trvání 3 hod 43 min   

DC9 4. 8. 2016 

9 8:00 8:47 7:31 7:51 

9 8:47 9:34 8:18 8:38 

9 9:34 10:21 9:05 9:25 

6 10:21 11:02 9:52 10:12 

5 11:02 11:41 10:33 10:53 

Celkem DC9 38 Doba trvání 3 hod 41 min   

DC10 5. 8. 2016 

9 8:00 8:47 7:31 7:51 

9 8:47 9:34 8:18 8:38 

9 9:34 10:21 9:05 9:25 

6 10:21 11:02 9:52 10:12 

5 11:02 11:41 10:33 10:53 

Celkem DC10 38 Doba trvání 3 hod 41 min   
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Tvrdá 

ochrana 

DC6-

DC10 

17. 8. 2016 

9 8:00 8:47 7:31 7:51 

9 8:47 9:34 8:18 8:38 

6 9:34 10:15 9:05 9:25 

Celkem TOCH D1-5 24 Doba trvání 2 hod 15 min   

8.2.1.2 Dodávka betonářské výztuže a hydroizolačního materiálu  

Betonářská výztuž bude dopravena nákladním automobilem IVECO 6x2 Stralis 360 

s valníkem ze stavebnin JPM METAL, s.r.o., Jihlavská 2373, Žďár nad Sázavou. 

Hydroizolační materiál bude rovněž dopraven ze stavebnin JPM METAL s.r.o., viz obr 8-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilatační 

celek 
Datum 

Kubatura 

[m3] 

Počátek 

betonáže  

Konec 

betonáže  

Objednávka 

ČB  

Výjezd 

autodom. 

Tvrdá 

ochrana 

DC1-

DC5 

16. 8. 2016 

9 8:00 8:47 7:31 7:51 

9 8:47 9:34 8:18 8:38 

6 9:34 10:15 9:05 9:25 

Celkem TOCH D6-10 24 Doba trvání 2 hod 15 min   

Obr.  8-2: Trasa dodávky betonářské výztuže a hydroizolačního materiálu 
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Betonářská výztuž bude dodána jeden den před začátkem zhotovení armatury příslušného 

dilatačního celku z důvodu, aby mohla být přímo uskladněna mezi dva dilatační celky, na 

kterých budou probíhat železářské práce a nemusela tak být uskladněna na meziskládce na 

zařízení staveniště, odkud by musela být přemístěna na mostovku, viz tab. 8-4. 

Tab. 8-4: Termíny dodávky betonářské výztuže 

Dilatační 

celek 
Výztuž 

Množství 

[t] 

Termín 

dodání 

Termín provádění 

od do 

DC1 B500B dle PD 16,02 15. 6. 2016 16. 6. 2016 19. 6. 2016 

DC3 B500B dle PD 14,08 15. 6. 2016 16. 6. 2016 19. 6. 2016 

DC2 B500B dle PD 13,689 26. 6. 2016 27. 6. 2016 30. 6. 2016 

DC4 B500B dle PD 14,08 27. 6. 2016 28. 6. 2016 1. 7. 2016 

DC5 B500B dle PD 13,689 7. 7. 2016 8. 7. 2016 11. 7. 2016 

DC7 B500B dle PD 14,08 8. 7. 2016 9. 7. 2016 12. 7. 2016 

DC6 B500B dle PD 13,689 18. 7. 2016 19. 7. 2016 22. 7. 2016 

DC8 B500B dle PD 14,08 19. 7. 2016 20. 7. 2016 23. 7. 2016 

DC9 B500B dle PD 13,689 29. 7. 2016 30. 7. 2016 2. 8. 2016 

DC10 B500B dle PD 14,744 30. 7. 2016 31. 7. 2016 3. 8. 2016 

Tvrdá 

ochrana 
KARI 4/100/100 1,765 15. 8. 2016 16. 8. 2016 17. 8. 2016 

 

Tab. 8-5: Termíny dodávky hydroizolačního materiálu 

Dilatační 

celek 
Materiál 

Množství 

[bal.] 

Termín 

dodání 

Termín provádění 

od do 

DC1-

DC10 

Penetrační lak ALP 

(19kg/bal) 

33 7. 8. 2016 8. 8. 2016 10. 8. 2016 

DC1-

DC10 

Asfaltový pás Force 

4000 Dalle (20m2/bal) 
52 7. 8. 2016 9. 8. 2016 15. 8. 2016 

DC1-

DC10 

Separační PE fólie tl. 

0,1 mm, 50m x 2m 

(100m2/bal)   

10 9. 8. 2016 10. 8. 2016 15. 8. 2016 

DC1-

DC10 

Geotextilie š. 200 cm,        

300 g/m2 (100m2/bal) 
10 9. 8. 2016 10. 8. 2016 15. 8. 2016 

Drenáž 
Geotextilie š. 200 cm,        

700 g/m2 (100m2/bal) 
1  8. 8. 2016 9. 8. 2016 9. 8. 2016 
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9.1 Obecné informace 

Jedná se o most, který převádí železniční trať. Nosná konstrukce z roku 1949 je 

železobetonový klenbový viadukt. Výška kleneb ve vrcholu je 500 mm a v patě 760 mm. 

Pod oběma kolejemi je jedna nosná konstrukce rozdělená podélnou pracovní spárou. 

Světlost kleneb je shodně 15 m, vzepětí 5,2 m. Vzdálenost zábradlí od koleje vlevo 2,34 m, 

vpravo 2,35 m. Dle průzkumu jsou klenby tvořeny betonem o průměrné pevnosti 

cca 25 MPa. Čelní zdi jsou vysoké 1 až 7 m. Jejich tloušťka je 0,9 až 1,15 m. Pevnost betonu 

je průměrně přes 26 MPa. 

Spodní stavbu tvoří kamenné pilíře 01 až 11. Krajní pilíře jsou zasypané a tvoří opěry mostu. 

Tloušťka pilířů 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10 a 11 je 2,8 m (v patě klenby) až 4,1 m 

(u základu). Tloušťka pilířů 04 a 08 je v patě kleneb 4,2 m a u základu 5,5 m. Šířka pilířů je 

9,77 až 10,84 m. Základy jsou betonové, různé šířky, délky i výšky. Pilíře jsou obloženy 

kamenem, jádro je tvořeno betonem o velmi rozdílné průměrné pevnosti. [9] 

Předmětem technologického předmětu je zhotovení nové železobetonové desky a římsy 

mostovky viaduktu při druhé etapě rekonstrukce koleje č. 1 Sklené nad Oslavou – Ostrov 

nad Oslavou. Železobetonová deska bude provedena současně s římsou. Skládá se z deseti 

dilatačních celků po 17,78 m, resp. 18,48 m. Bude tvořena betonem C30/37 XC4 a 

betonářskou výztuží B500B. Jmenovité krytí je navrženo 50 mm.  

Bednění železobetonové římsy bude provedeno pomocí systémového bednění PERI.  

Schéma umístění jednotlivých dilatačních celků desek je zobrazeno na obr. 9-1. Rozměry 

dilatačních desek, množství a třída betonu a pořadí betonáží jsou shrnuty v tab. 9-1. 

 

Tab. 9-1: Přehled dilatačních celků ŽB desky a římsy 

Dilatační 

celek 

Délka/šířka 

[mm] 

Pořadí 

betonáže 

Množství 

betonu [m3] 
Třída betonu 

DC 1 17790/5410 2. 37,4 C30/37 XF4/D22 S4 

DC 2 17780/5410 3. 37,8 C30/37 XF4/D22 S4 

DC 3 18480/5410 1. 38,8 C30/37 XF4/D22 S4 

DC 4 18480/5410 4. 38,8 C30/37 XF4/D22 S4 

DC 5 17780/5410 5. 37,8 C30/37 XF4/D22 S4 

DC 6 17780/5410 7. 37,4 C30/37 XF4/D22 S4 

DC 7 18480/5410 6. 38,8 C30/37 XF4/D22 S4 

DC 8 18480/5410 8. 39,2 C30/37 XF4/D22 S4 

Obr.  9-1: Schéma umístění desek 
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DC 9 17780/5410 10. 37,4 C30/37 XF4/D22 S4 

DC 10 17790/5410 9. 37,4 C30/37 XF4/D22 S4 

Současně bude probíhat zhotovení dvou dilatačních celků železobetonové desky a římsy 

šachovnicovitě, např. DC1 a DC3 budou současně armovány, kdy DC2 bude sloužit jako 

prostor pro skladování betonářské výztuže, dále bude probíhat betonáž, a to vždy každý den 

jeden dilatační celek. Následně budou oba dva dilatační celky současně odbedňovány. 

9.2 Materiál  

V příloze E.9.4 Výpočet objemů a ploch nové ŽB desky a římsy je proveden podrobný výkaz 

výměr pro stanovení ploch a objemů jednotlivých dilatačních celků mostovky viaduktu.  

Tab. 9-2: Množství čerstvého betonu 

Ozn.  Dilatační celek Beton Množství MJ 

1 DC1, 6, 9, 10 C 30/37 XC4, XF3, Cl 0,4, Dmax 22, S4 37,4 m3 

2 DC2, 5,  C 30/37 XC4, XF3, Cl 0,4, Dmax 22, S4 37,8 m3 

3 DC3, 4, 7 C 30/37 XC4, XF3, Cl 0,4, Dmax 22, S4 38,8 m3 

4 DC8 C 30/37 XC4, XF3, Cl 0,4, Dmax 22, S4 39,2 m3 

 

Tab. 9-3: Množství betonářské výztuže 

Ozn.  Název 

Ocel B500B Celkem 

[kg] R8 R10 R16 R20 

1 DC1 
Délka [m] 997,7 367,6 2372,1 1401,7 

7821,1 

Hmotnost [kg] 393,7 226,6 3744,0 3456,8 

2 DC2, 5, 6, 9 

Délka [m] 867,3 308,0 1981,5 1194,3 

6604,8 
Hmotnost [kg] 342,2 189,9 3127,5 2945,2 

3 DC3, 4, 7, 8 
Délka [m] 905,8 317,8 2051,7 1236,8 

6841,7 
Hmotnost [kg] 357,4 195,9 3238,3 3050,0 

4 DC10 
Délka [m] 929,3 347,7 2186,7 1284,1 

7199,2 

Hmotnost [kg] 366,7 214,4 3451,3 3166,8 

5 Římsa 

Délka [m] - 3121,2 - - 

1924,0 
Hmotnost [kg] - 1924,0 - - 
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Tab. 9-4: Sanační materiál 

Ozn.  Název Balení  Množství MJ 

1 Reprofilační malta Sika Top 122 SP 25 kg 10  pytel  

2 Plošná stěrka Sika Monotop 620 25 kg 10 pytel 
 

Tab. 9-5: Ostatní materiál 

Ozn.  Název Balení  Množství MJ 

1 Bentonitový pásek 20x25 mm 30 m 7 ks 

2 Mostní odvodňovače DN 150 mm z nerezové oceli - 10 ks 

3 Pěnový polystyren Styrodur 2800 C tl. 20 mm  15 m2 2 bal 

4 Svorníkový koš typu Y 66 – M36  - 3 ks 

5 Vázací drát průměru 1,5 mm 30 m 5 bal.  

6 Trojhranná lišta dutá 20 mm  100 m 6 bal. 
 

Tab. 9-6: Pojízdný bednicí vozík 

Ozn.  Název Množství MJ 

1 Adaptér vřetene SRU 38 ks 

2 Čelní příložka 62 ks 

3 Distanční spojka UEC 10 12  ks 

4 Doraz závory 28 ks 

5 Kloubová spojka DK 1 48/48 64 ks 

6 Kolejnice C80, délka 1,0 m 70 ks 

7 Kolejnice C80, délka 2,0 m 60 ks 

8 Konzola posuvného bednění 43 ks 

9 Kotevní deska SRU 50 ks 

10 Křížová spojka variokit 18 ks 

11 Napínací válec HDD 38 ks 

12 Nástavce Vario 24 U120 20 ks 

13 Ocelová závora SRU 72, U120 28 ks 

14 Ocelová závora SRU 122, U120 4 ks 

15 Ocelová závora SRU 147, U120 76 ks 

16 Ocelová závora SRU 172, U120 47 ks 

17 Ocelová závora SRU 197, U120 12 ks 

18 Ocelová závora SRU 272, U120 8 ks 

19 Ocelová závora SRU 297, U120 3 ks 

20 Ocelová závora SRU 347, U120 4 ks 
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21 Ocelová závora SRU 397, U120 4 ks 

22 Ocelové kolo 150 mm 8 ks 

23 Plnostěnný nosník VT 20K L = 2,65m 10 ks 

24 Plnostěnný nosník VT 20k L = 2,90m 72 ks 

25 Plnostěnný nosník VT 20k L = 3,60m 6 ks 

26 Podpěrné vřeteno SLS 140/240 48 ks 

27 Podpěrné vřeteno SLS 40/80 2 ks 

28 Podpěrné vřeteno SLS 80/140 56 ks 

29 Příhradový nosník GT 24 L = 0,90m 10 ks 

30 Příhradový nosník GT 24 L = 1,20m 10 ks 

31 Příhradový nosník GT 24 L = 1,50m 18 ks 

32 Příhradový nosník GT 24 L = 1,80m 10 ks 

33 Příhradový nosník GT 24 L = 2,70m 19 ks 

34 Příhradový nosník GT 24 L = 3,00m 106 ks 

35 Příhradový nosník GT 24 L = 3,30m 19 ks 

36 Rohová spojka variokit 28 ks 

37 Spona HB šikmá 150 56 ks 

38 Spona UNI HBU 20-24 314 ks 

39 Spona UNI HBU 24-28 28 ks 

40 Stavěcí spojka variokit 97 ks 

41 Svislice pro posuvné bednění 28 ks 

42 Táhlo DW 15 L = 0,50m 4 ks 

43 Táhlo DW 15 L = 0,85m 58 ks 

44 Táhlo DW 15 L = 1,20m 58 ks 

45 Táhlo DW 15 L = 1,50m 154 ks 

46 Táhlo DW 15 L = 2,50m 50 ks 

47 Šestihranná matice DW 15, 30/108mm 58 ks 

48 Šestihranná matice DW 15, 30/50mm 158 ks 

49 Šestihranná matice M 16 20 ks 

50 Čep O 21x120 350 ks 

51 Kloubová matice DW 15 250 ks 

52 Kotevní šroub MMS 14/20 x 130 80 ks 

53 Matice DW 15 60 ks 

54 Matice ISO 4032 M16 - 8 180 ks 

55 Podložka ISO 7093-1, A 16 200 ks 
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56 Podložka plochá M20 DIN-125 140 ks 

57 Závlačka 4/1 450 ks 

58 Ramenát vnitřního bednění L=3,0 m 14 ks 

9.2.1 Doprava materiálu 

9.2.1.1 Primární doprava materiálu 

Primární doprava materiálu, tj. systémového bednění, betonářské výztuže, bude zajištěna 

nákladním vozidlem MAN TGA 18.410 XXL EURO 2 s hydraulickou rukou ze skladů 

dodavatelů soukromým dopravcem, viz Situace širších vztahů.  

Primární doprava čerstvého betonu bude zajištěna domíchávačem Stetter C3 AM 9 C 

z  betonárny TBG PKS, a.s., Jamská 2440, Žďár nad Sázavou, vzdálené 8,9 km od staveniště, 

viz Situace širších vztahů.  

9.2.1.2 Sekundární doprava materiálu 

Pro vertikální přepravu systémového bednění a betonářské výztuže bude využito nákladní 

vozidlo MAN TGA 18.410 XXL EURO 2 s hydraulickou rukou. Doprava čerstvého betonu 

do bednění bude zajištěna autočerpadlem Schwing 36 SX, Schwing 45 SX.  

Stavební stroje jsou podrobněji řešeny v samostatné části diplomové práce – Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů.  

9.2.2 Skladování 

Betonářská výztuž musí být uskladněna tak, aby její povrch byl před zabetonováním čistý, 

bez odlupujících se okují, mastnoty a hlíny. Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné 

produkty koroze (mírné znečistění povrchu výztuže rzí není závada) a škodlivé látky, které 

mohou nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi nimi. Všechny nečistoty 

se musí odstranit. Betonářská výztuž bude skladována na mostovce, vždy mezi již dvěma 

vybetonovanými dilatačními celky, chráněna před vnějšími vlivy plachtou na dřevěných 

hranolech (po 1 m). Všechny prvky budou označeny štítkem a stejné profily svázané 

vázacím drátem. 

Systémové bednění bude skladováno na zpevněném a odvodněném povrchu na paletách a 

doplňkové prvky budou uloženy ve speciálních ocelových koších. Nosníky systémového 

bednění budou skladovány v hráních, pět na šířku vedle sebe a až dvanáct na výšku. Hráně 

musí být vždy svázány pásky a na okrajích podepřeny. 

Plošné bednicí desky budou skladovány také v hráních, ve dvou řadách. Hráně musí být 

staženy pásky v příčném i podélném směru a na rozích podloženy kartónem, aby nedošlo 

k poškození desek. Každá hráně musí být navíc podložena podkladky ve třech místech kvůli 

možným deformacím. 
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9.3 Převzetí pracoviště 

Pracoviště bude před zahájením zhotovení železobetonové desky a římsy vyklizené a 

vybavené ve smlouvě dohodnutém stavu. Je nutné, aby byla dokončena demontáž a odtěžení 

kolejového lože a provedena zkouška tuhosti stávající přesypávky. Dále dokončeno ubourání 

čelních zdí a říms o cca 0,65 m. V případě, že nevyhoví přesypávka z hlediska tuhosti 

(minimální hodnota tuhosti přesypávky pro uložení nové ŽB desky je 25 MPa), je nutné 

provést podklad z „hubeného betonu“. Před betonáží železobetonové desky a římsy je nutné, 

aby byly vyvrtány otvory o průměrech 25 mm a 40 mm (min. hloubky 300 mm) do 

stávajících čelních zdí a osazeny trny z betonářské výztuže Ø 12 a 25 mm, které budou zality 

cementovou zálivkou. Viditelné části kotevních trnů budou opatřeny asfaltovým povlakem. 

Dále je nutné, aby byla provedena podkladní železobetonová deska a převzata TDI. 

9.4 Pracovní podmínky 

9.4.1 Teplota, vlhkost prostředí 

Betonáž železobetonové desky a římsy bude probíhat jen za příznivého počasí, tj. při teplotě 

5 - 30°C, v případě nižší teploty budou provedeny speciální opatření (nemrznoucí směs, 

technologická přestávka), v případě vyšší teploty než 30°C je nutné pravidelné kropení ŽB 

konstrukce. V případě deště budou bednicí a betonářské práce přerušeny na dobu nezbytně 

nutnou. Bude-li nárazový vítr nebo vítr o rychlosti větší než 8 m/s, budou bednicí a 

betonářské práce přerušeny. 

9.4.2 Instruktáž pracovníků  

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. 

Bezpečnost práce na stavbě se řídí především Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákonem 

č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

Zákonem č. 362/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

9.4.3 Vybavenost staveniště  

Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně. Na staveništi bude umístěno pět 

stavebních buněk o maximálních rozměrech 3x6m, které budou sloužit jako kancelář, šatna 

a sklad drobného materiálu a nářadí. Základní hygienické podmínky budou zabezpečeny 

mobilním WC s umývárnou.  

Vzhledem k rozsahu stavby nelze staveniště po celé délce oplotit. Po dobu realizace prací 

budou po celé délce stavby, podél komunikace lemující koryto rozmístěny viditelně 

bezpečnostní tabulky upozorňující na probíhající stavební práce a zakazující vstup na 

staveniště. 
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9.5 Personální obsazení 

železář tř. 6 – 7 x 

stavební dělník tř. 3 – 3 x 

tesař tř. 6 – 4 x 

betonář tř. 7 – 6 x  

9.6 Stroje a pracovní pomůcky 

9.6.1 Těžké mechanizační prostředky 

Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C, autočerpadlo SCHWING S 39 SX, SCHWING 

S 45 SX, valník Iveco 6x2 + hydraulická ruka HIAB XS 166 E-5 HiPro, stavební kompresor 

Atlas Copco XAS 67. 

9.6.2 Běžné mechanizační a pomocné prostředky 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles ZA 42, hladička betonu NORTON 

CLIPPER MTA 36, kotoučová pila NAREX EPK 16 D, úhlová bruska NAREX EBU 15-16 

CA Ø 150 mm, příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C, vrtací a sekací kladivo Hitachi 

DH38MS, motorová pila STIHL MS 211 C-BE, svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell 

Blue, zednická lžíce, zednické kladívko, ocelové hladítko, šňůrky, úhelníky, vázací kleště. 

9.6.3 Měřicí pomůcky 

Dvoumetr a pásmo, vodováha, olovnice, hliníková lať 2,5 m, nivelační sada No 10x32. 

9.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Pracovní oděv, bezpečnostní boty, helma, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

Stroje a pracovní pomůcky jsou podrobněji řešeny v samostatné části diplomové práce – 

Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů.  

9.7 Pracovní postup 

9.7.1 Bednění železobetonové desky a římsy 

Deska a římsa budou bedněny pomocí systémového bednění PERI, tj. pojízdným bednicím 

vozíkem. Bude provedeno celkem 10 dilatačních celků po 17,78 m, resp. 18,48 m. Budou 

použity dva pojízdné bednicí vozíky.  

Dle projektové dokumentace investor požaduje betonové konstrukce z pohledového betonu. 

Pro viditelné plochy je stanovena třída povrchu PB2.  

Bednění i jeho podpůrná konstrukce budou navrženy a provedeny tak, aby byly dostatečně 

spolehlivé a aby účinkem zatížení, které na něj bude působit, nevznikla taková přetvoření, 

která by způsobila větší odchylky parametrů betonové konstrukce.  
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Pro bednění smějí být použity pouze nepoškozené bednicí dílce, řádně očištěné po odbednění 

předchozího záběru, opatřené na lícní straně vrstvou odbedňovacího přípravku. Separátor se 

bude nanášet stříkáním pomocí postřikovače na čisté připravené dílce bednění, a to před 

provedením armatury, aby nemohlo dojít ke znečištění betonářské výztuže.  

V bednění nesmějí být před betonáží žádné nečistoty např. úlomky, prach, piliny apod.  

Pohledové hrany budou zkoseny vložením lišty 20 x 20 mm do bednění.  

9.7.1.1 Předmontáž dílců pojízdného bednicího vozíků  

Dle projektové dokumentace bednění, která byla zhotovena dodavatelem bednění PERI, 

budou sestaveny jednotlivé části pojízdného vozíku.   

Bednicí vozík se skládá celkem ze 7 částí, které jsou tvořeny ocelovými závorami, patkami 

UJB, adaptéry vřetene, příhradovými nosníky GT 24, podlážkami UD 100, kolejnicemi, 

horizontálami, viz tab. 9-6. Celková délka jedné části bednění je 3 m. Osová vzdálenost 

ocelových závor 2,0 m. Montáž bednění bude probíhat v několika fázích.  

9.7.1.2 Fáze montáže dílců pojízdného bednicího vozíku  

Nejprve se budou navěšovat ocelové závory SRU 172-U120 na konzoly posuvného bednění, 

které budou kotveny do nosné konstrukce mostu přes závitou tyč M24, která bude kotvena 

chemickou kotvou STADO RESIFIX 3EX. Dále se na ocelové závory zavěsí ocelové závory 

SRU 197 – U120, podporovány budou podpěrnými vřeteny SRU 140/240. Ocelová závory 

budou opatřeny příhradovými nosníky GT 24 délky 3,0 m. Dále se provede navěšení 

horizontál UH 300 na ocelové závory. Na horizontály bude provedena montáž podlah 

UDI 100 – 11 ks. Zábradlí vozíku bude tvořeno sloupky HSGP, které budou opatřeny 

stavebními prkny. V další fázi bude probíhat montáž ocelové závory SRU 72 – U120, 

podpěrného vřetene SLS 80/140, nosníků VT20K, které budou k ocelovým závorám 

uchyceny křížovými spojkami. Římsa bude zabedněna z vnější strany pomocí bednicích 

desek z překližky upravených fenolovou pryskyřicí. V poslední fázi se zhotoví zavětrování 

vozíku lešenářskými trubkami délky 4 m. 

Po zhotovení jedné sestavy bednění, se již hotový dílec posune po kolejnicích, které budou 

montovány průběžně při posunu vozíku z montážní plošiny, která se bude nacházet jedna na 

konci a druhá na začátku bednicího vozíku. Po posunu prvního dílce se zhotoví stejným 

způsobem dalších 6 dílců. Nakonec se všechny dílce spřáhnou dohromady do jednoho 

vozíku.   

Zábradlí bednění bude řešeno pomocí stavebních prken délky 4 m, které budou připevněny 

k dřevěnému hranolu 50/100/1200 stavebními hřebíky. Celé zábradlí bude připevněno 

k ocelové závoře SRU 172 – U120 šrouby M16x100 a maticí M16. 

Na následujících obrázcích 9-2 – 9-5 je shrnutý postup montáže jednotlivých prvků bednění. 
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V 1. fázi montáže bednicího vozíku budou navěšeny ocelové závory SRU 172-U120 na 

konzoly posuvného bednění. Dále bude následovat montáž horizontál UH300, na kterých 

budou spočívat podlahové prvky UDI-100. Zábradlí bude tvořeno sloupky HSGP a 

stavebními prkny 100 x 25 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 2. fázi se na ocelové závory SRU 172-U120 navěsí ocelové závory SRU 197-U120, které 

budou podporovány podpěrnými vřeteny SLS 140/240. 

 

Obr.  9-2: Fáze 1 montáže bednicího vozíku 

Obr.  9-3: Fáze 2 montáže bednicího vozíku 
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V 3. fázi bude probíhat montáž ocelové závory SRU 72 – U120, která bude podporována 

podpěrným vřetene SLS 80/140. Dále bude probíhat montáž nosníků VT20K, které budou 

k ocelovým závorám uchyceny křížovými spojkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V poslední fázi bude římsa zabedněna z vnější strany pomocí bednicích desek z překližky 

upravených fenolovou pryskyřicí.  Z vnitřní strany bude zabedněna pomocí ramenátů. 

Provede se zavětrování vozíku lešenářskými trubkami délky 4 m. 

Obr.  9-4: Fáze 3 montáže bednicího vozíku 

Obr.  9-5: Fáze 4 montáže bednicího vozíku 
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Obr.  9-6: Pohled betonážního vozíku + montážní lávka 

9.7.1.3 Bednění vnitřní strany římsy  

Bednění římsy z vnitřní strany bude řešeno pomocí ramenátů délky 3,0 m, které budou 

zhotoveny z bednicí desky PERI FIN-PLY tl. 21 mm, které jsou upraveny fenolovou 

pryskyřicí. Ramenáty budou zapřeny dřevěným hranolem 80x80 mm délky 1 m a sepnuty 

táhlem DW 15 délky 1,5 m a dvěma spínacími kloubovými maticemi přes ocelovou závoru 

SRU 172 – U120. Na obr. 9-7 je zobrazen ramenát vnitřního bednění římsy.  

Do bednění říms bude vložen pěnový polystyren Styrodur 2800 C tl. 20 mm pro oddělení 

dilatačních celků římsy.  

 
Obr.  9-7: Ramenát vnitřního bednění římsy 

9.7.1.4 Bednění konzol pro sloupy trakčního vedení  

Na římsách nové železobetonové desky budou vytvořeny konzoly pro osazení nových sloupů 

pro trakční vedení. Budou zřízeny nad pilíři 02, 05 a 08. Bednění konzol bude zhotoveno 

z bednicích desek PERI FIN-PLY, tl. 21 mm. Přední strana bednění bude stabilizována 

dvojící nosníků GT 24 délky 1,5 m, které budou vyneseny pomocí ocelových závor 

SRU 172-U120. 
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9.7.2 Armování železobetonové desky a římsy  

Výztuž bude na stavbu dodána z armovny dle projektové dokumentace a musí odpovídat 

výkresům výztuže, a to co do tvaru, rozměrů, průměru, druhu a počtu kusů. Stejné kusy 

budou označeny identifikačním štítkem a svázány vázacím drátem.  

Výztuž bude skladována na mostovce, a to vždy mezi dvěma dilatačními celky, které budou 

v danou dobu armovány a následně betonovány. Na pracoviště bude výztuž dopravena 

autojeřábem.  

Betonářská ocel musí mít čistý povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty a nečistot, 

které snižují přilnavost a soudržnost oceli a betonu.  

Výztuž desky a římsy bude uložena dle projektové dokumentace a zajištěna tak, aby během 

betonáže byla zabezpečena její poloha a tloušťka krycí vrstvy. Jako spojovací materiál bude 

použit vázací drát průměru 1,5 mm. Pro zajištění tloušťky krycí vrstvy betonu c=50 mm 

budou použity betonové distanční podložky a lišty v minimálním počtu 4 ks na m2. 

Nad pilíři 02, 05 a 08 budou zhotoveny konzoly pro sloupy trakčního vedení, do bednění 

těchto konzol budou osazeny svorníkové koše typu Y66 – M36x3.  

9.7.3 Montáž těsnicích pasů a bentonitového pásku  

Těsnicí pásy budou použity k těsnění dilatačních spár proti vnikání vody do konstrukce 

mostovky a umožňují pohyb +/- 10 mm. Budou umístěny mezi jednotlivými dilatačními 

celky.  

Bentonitový pásek 20x20 mm bude umístěn do pracovní spáry po celé délce mostu mezi 

železobetonovou deskou, která byla zhotovena v I. etapě a deskou, která bude zhotovena při 

II. etapě. Před položením pásku se odstraní separační papírový pásek a uloží se 120 mm pod 

horním okrajem desky. Jednotlivé pásy se spojí natupo (bez přesahů). Na pásek se osadí 

upevňovací mřížka a upevní se ocelovými nastřelovacími hřeby ve vzdálenosti cca 25 cm. 

Bude umístěn také po obvodě všech odvodňovačů.  

Na obr. 9-8 je zobrazen detail osazení bentonitového pásku v pracovní spáře železobetonové 

desky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.  9-8: Detail pracovní spáry ŽB desky 
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9.7.4 Betonáž železobetonové desky a římsy  

Před zahájením betonáže musí být prověřeno, že byla provedena „výstupní kontrola 

bednění“ a „výstupní kontrola armování“. Výsledky kontrol budou zapsány do stavebního 

deníku a zástupcem investora bude dán souhlas k zahájení betonáže. 

Čerstvý beton bude na stavbu dopravován autodomíchávačem. Ukládání čerstvého betonu 

do bednění bude probíhat pomocí autočerpadla, který bude zapatkován pod mostem, kde 

bude terén zpevněn silničními panely. Budou zde též připravena místa pro zapatkování 

autočerpadla, rovněž pomocí silničních panelů.   Schéma nasazení autočerpadel při betonáži 

je podrobně vyřešen v přílohách E.9.1 Schéma betonáží železobetonové desky a římsy, 

E.9.2 Schéma pojezdů autočerpadel a autodomíchávačů při betonáži DC1-DC5, 

E.9.3 Schéma pojezdů autočerpadel a autodomíchávačů při betonáži DC6-DC10. 

Čerstvý beton bude ukládán v souvislých vodorovných vrstvách. Tloušťky jednotlivých 

vrstev se volí v rozmezí od 200 do 500 mm, přičemž spodní vrstva má mít stejnou nebo větší 

tloušťku než vrstva horní. Tloušťka vrstvy musí být také volená s ohledem na délku pracovní 

hlavice vibrátoru, a to max. 1,25 násobek délky hlavice.  

Čerstvý beton musí být zpracován co nejdříve po zamíchání, doba zpracovatelnosti je 

t=90 min.  

Beton bude čerpán do bednění z výšky max. 1,5 m, u pohledového betonu je třeba výšku 

volného pádu betonu podstatně snížit. Následně je čerstvý beton zhutňován ponorným 

vibrátorem. Vibrát or musí vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 – 100 mm. Vpichy je 

nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží, nesmí dojít 

k přetvoření bednění nebo k posunu výztuže. Při zhutňování nesmí být vpichy umístěny 

vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek 

viditelného poloměru účinnosti vibrátoru.  

Železobetonová římsa bude provedena ve kvalitě pohledového betonu. Třída pohledového 

betonu je zvolena investorem PB2, která je typická pro dopravní stavby.  

Požadavky na povrch pohledového betonu:  

1. S1 – hladká a uzavřená betonová plocha, žádná hnízda hrubšího kameniva, odskoky 

povrchu mezi sousedními dílci bednění do 5 mm 

2. P2 – maximálně 1440 mm2 pórů na zkušební ploše 400x400 mm 

3. B1 – jsou nepřípustné barevné skvrny způsobené rzí, růzností bednicího pláště, 

neodborným zacházením s bednicími dílci, neodborným následným ošetřením, 

kamenivem různého původu, čárovým probarvením (výztuže)  

4. PS1 – výškový odskok mezi sousedními úseky betonáže max. 12 mm, výrony 

jemné malty na straně dříve betonovaného dílce musí být včas odstraněny, 

doporučuje se použití trojhranných lišt 

5. R1 – 6 mm na 2 metry délky latě 

Na obr. 9-9 je zobrazeno schéma postupů betonáží. Na schématu jsou zachyceny místa, na 

kterých bude skladována betonářská výztuž, jedná se o dilatační celky DC2, DC3, DC6, 

DC7, DC8.  
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9.7.5 Ošetřování a ochrana betonu  

Beton potřebuje při procesu tuhnutí a tvrdnutí dostatečné množství vody, proto musí být 

během tuhnutí a tvrdnutí udržován v normálních tepelně vlhkostních podmínkách, které jsou 

definovány následovně: 

1. Průměrná denní teplota vzduchu je nejvýše +20 °C a nejméně +5 °C. 

2. Nejnižší teplota vzduchu ve dne i v noci nesmí klesnout pod 0 °C. 

3. Nejvyšší teplota prostředí nepřekročí +30 °C. Teplota čerstvého betonu bude 

v rozmezí +10 °C až 27  °C.  

4. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C dokud povrch betonu nedosáhne 

pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez poškození (fck > 5 MPa).  

9.7.5.1 Způsoby ošetřování betonu  

Po vybetonování je nutno chránit čerstvý beton před působením slunečního záření 

(odpařování vody) a před působením povětrnostních podmínek (vysoušení).  

Ochrana proti odpařování bude řešena:  

1. Ponecháním betonu v bednění. 

2. Překrytím povrchu betonu vlhkými tkaninami, např. geotextílií, která se musí 

udržovat vlhká, anebo se musí přikrýt folií proti odpařování vlhkosti.  

Obr.  9-9: Schéma postupů betonáží 
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3. Stříkání vodou – toto opatření je možné použít pouze tehdy, lze-li beton plynule a 

plošně vlhčit. S vlhčením, kropením betonu se musí začít ihned, jakmile beton 

ztvrdne natolik, že nedochází k vyplavování cementu. 

9.7.6 Odbednění železobetonové římsy  

Bednění železobetonové římsy bude odstraněno druhý den po betonáži. Nejprve bude 

odstraněno sepnutí ramenátů vnitřního bednění s pojízdným vozíkem, tj. povolení matic 

spínacích tyčí a odstranění ramenátů. Dále bude následovat posun bednicího vozíku pomocí 

hydraulického pojezdu. Z montážní plošiny vozíku bude probíhat montáž kolejnic.  

Oddělení jednotlivých dilatačních celků bude řešeno pomocí extrudovaného polystyrenu 

Styrodur 2800 C. 

9.7.7 Sanace povrchu nové železobetonové desky a římsy  

Jedná se o vyrovnání a plošné sjednocení betonového povrchu. Na povrchu konstrukce se 

po odbednění mohou vyskytovat lokální nerovnosti, kaverny a nestejnorodosti povrchu. 

Tyto nedostatky nemají vliv na statiku objektu, ale jedná se pouze o estetické nedostatky. 

Na povrchu konstukce se bude případně provádět reprofilace pouze v tenké vrstvě 

cca 1  –  3  mm tak, aby došlo k vyplnění malých kaveren v povrchu betonu. Jen ojediněle 

se bude provádět hrubší reprofilace, a to pouze v místech, kde došlo při betonáži k vzniku 

nedostatečně zhutněných hnízd. 

Pro sanační práce bude použita reprofilační malta Sika Top 122 SP. Bude použita pro lokální 

opravy nad 4 mm. Jedná se o 1-komponentní reprofilační maltu s cementovým pojivem, 

zušlechtělou umělými hmotami a umělými vlákny pro opravy betonu v tloušťkách od 4 do 

20 mm v jednom pracovním postupu. Dále bude použita jemná egalizační stěrka Sika 

MonoTop 620. Používá se k egalizaci povrchů betonu a k vyplnění kavern. Zpracovává se 

v tenkých vrstvách od 0,5 mm do 4 mm. 

Sanační práce mohou probíhat za teplot +8 až +30 °C. Na nepohledové plochy bude použita 

reprofilační malta Sika Top 122 SP a na viditelné plochy egalizační stěrka Sika MonoTop 

620. 

9.8 Jakost a kontrola kvality 

9.8.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola připravenosti staveniště - kontrolují se plochy staveniště, poloha, funkčnost 

prvků staveniště, funkčnost přípojek, funkčnost a bezpečnost elektrických skříní. 

Zabezpečení staveniště. 

 Kontrola projektové dokumentace – úplnost, rozsah. PD musí být zpracována 

oprávněnou osobou. 

 Kontrola vyčnívající ocelových trnů – umístění výztuže, druh použité výztuže podle 

PD. Kontrola porušení výztuže (ohnutí, vytržení, znečištění). 

 Kontrola provedení předchozí technologické etapy – zhotovení podkladní desky. 
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 Kontrola dodané ocelové výztuže - jakost betonářské oceli, kvalita, rovnost a čistota 

dodané výztuže, počet a druh dodané výztuže podle PD.  

 Kontrola bednicích dílců – množství a typ dodaného bednění. Kontrola rovinatosti, 

hladkosti bednění, případného poškození dílců. 

 Kontrola skladování výztuže – kontrola, zda-li je výztuž skladována na odvodněné, 

zpevněné ploše. 

 Kontrola čerstvého betonu - kontroluje se pevnostní třída dodávaného betonu, stupeň 

vlivu prostředí, přísady, stupeň konzistence dle PD, obsah vzduchu. Konzistence 

betonu S4 (160 -210 mm) min. 15 zkušebních těles pro obě etapy. Obsah vzduchu 

XF4: 4,0 – 7,0 %.  Kontrola dodaného množství dle PD. 

 Kontrola klimatických podmínek pro montáž a betonáž. 

9.8.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola armování ŽB desek a říms – uložení výztuže, přesahy výztuže u 

jednotlivých pracovních spár, kontrola krytí a distančních podložek.  

 Kontrola bednění ŽB říms – kontrola umístění jednotlivých prvků bednění dle PD, 

jejich čistota, zda-li je opatřeno odbedňovacím přípravkem. 

 Kontrola betonáže – kontrola klimatických podmínek, při ukládání betonu nesmí 

dojít k poškození, nebo posunutí výztuže a bednění. 

 Kontrola hutnění – kontrola vzdálenosti jednotlivých vpichů vibrátoru, vibrátor musí 

proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50 až 100 mm. 

 Kontrola odbednění – odbednění až po nabytí požadované pevnosti betonu. 

 Kontrola ošetření betonu – zamezit předčasnému vysychání betonu. 

9.8.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola geometrie ŽB desky a římsy - kontrola zhotovení všech prvků dle PD. 

 Kontrola provedení pohledových ploch betonových konstrukcí - kontroluje se 

struktura povrchu, provedení spár S1, pórovitost povrchu betonu P2, vyrovnaná 

barevnost B1, rovinnost R1 a pracovní spáry PS1. 

 Kontrola ztvrdlého betonu – kontroluje se krychelná pevnost betonu po 28 dnech, 

odolnost proti působení tlakové vody, odolnost proti působení vody a CHRL.   

9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu.  

Veškeré práce budou provedeny v souladu s Nařízením vlády č.591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 
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Vyhláškou č. 362/2005 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

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

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci této technologické etapy je podrobně řešena 

v samostatné části diplomové práce – Plán BOZP. 

9.10 Ekologie 

Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. 

Jednotlivé odpady budou zařazeny podle Katalogu odpadů na základě Vyhlášky č. 381/2001 

Sb., viz tab. 9-7. 

Tab. 9-7: Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb. 

Kód Název 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

Stavební suť bude ukládána do stavebního kontejneru na suť, obaly od materiálů do 

stavebního kontejneru na odpad. Veškerý odpad bude odvezen na sběrný dvůr ODAS Žďár 

nad Sázavou, nám. Republiky 61/20.
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10.1 Obecné informace 

Jedná se o most, který převádí železniční trať. Nosná konstrukce z roku 1949 je 

železobetonový klenbový viadukt. Výška kleneb ve vrcholu je 500 mm a v patě 760 mm. 

Pod oběma kolejemi je jedna nosná konstrukce rozdělena podélnou pracovní spárou. 

Světlost kleneb je shodně 15 m, vzepětí 5,2 m. Vzdálenost zábradlí od koleje vlevo 2,34 m, 

vpravo 2,35 m. Dle průzkumu jsou klenby tvořeny betonem o průměrné pevnosti cca 

25 MPa. Čelní zdi jsou vysoké 1 až 7 m. Jejich tloušťka je 0,9 až 1,15 m. Pevnost betonu je 

průměrně přes 26 MPa. 

Spodní stavbu tvoří kamenné pilíře 01 až 11. Krajní pilíře jsou zasypané a tvoří opěry mostu. 

Tloušťka pilířů 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10 a 11 je 2,8 m (v patě klenby) až 4,1 m 

(u základu). Tloušťka pilířů 04 a 08 je v patě kleneb 4,2 m a u základu 5,5 m. Šířka pilířů je 

9,77 až 10,84 m. Základy jsou betonové, různé šířky, délky i výšky. Pilíře jsou obloženy 

kamenem, jádro je tvořeno betonem o velmi rozdílné průměrné pevnosti. [9] 

Předmětem technologického předmětu je zhotovení hydroizolace mostovky viaduktu při 

druhé etapě rekonstrukce koleje č. 1 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou. 

10.2 Materiál  

Tab. 10-1: Hydroizolační materiál 

Ozn.  Název Materiál Množ. MJ 

1 SBS modifikovaný asfaltový pás 
FORCE 4000 DALLE           

bal. 2x10 m (20 m2/bal.)    

   

52 bal. 

2 Asfaltový lak penetrační 
VERNIS ANTAC 

(19kg/bal.) 

33 bal. 

3 Geotextilie 300 g/m2 NETEX (100 m2/bal.) 10 bal. 

4 Geotextilie 700 g/m2 NETEX (100 m2/bal.) 1 bal. 

5 

Kotvicí prvky 

Lišty z nerezové oceli A2    

4 mm x 30 mm 
44 ks 

6 
Šroub metrický M8x65 

šestihranná hlava 
620 ks 

7 
Plastová hmoždinky pr.      

8 mm 
620 ks 

8 Nerezová podložka M10 620 ks 

9 Polyuretanový tmel na těsnění 

kotvících prvků 

SIKAFLEX PRO-3 600 ml 74 ks 

10 Extrudovaný polystyren 
Styrodur 2800 C,               

tl. 50 mm (6m2/bal.) 
8 bal. 
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Na obr. 10-1 je zobrazena skladba hydroizolačního souvrství mostovky.  

 
Obr.  10-1: Hydroizolační souvrství mostovky 

10.2.1 Doprava materiálu 

10.2.1.1 Primární doprava materiálu 

Primární doprava materiálu, tj. hydroizolačního materiálu bude zajištěna nákladním 

vozidlem MAN TGA 18.410 XXL EURO 2 s hydraulickou rukou ze skladů dodavatelů 

soukromým dopravcem, viz Situace širších vztahů.  

10.2.1.2 Sekundární doprava materiálu 

Pro vertikální přepravu hydroizolačního materiálu bude využito nákladní vozidlo MAN 

TGA 18.410 XXL EURO 2 s hydraulickou rukou a autojeřábu Tatra AD 20.  

Stavební stroje jsou podrobněji řešeny v samostatné části diplomové práce – Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů.  

10.2.2 Skladování 

Asfaltové pásy musí být skladovány na svislo. Nesmí být skladovány na přímém slunci, 

nutno chránit proti UV záření. Role skladovány v krytém skladu, který je temperován 

alespoň na +10°C. Neskladovat v blízkosti otevřeného ohně.  

10.3 Převzetí pracoviště 

Pracoviště bude před zahájením zhotovení hydroizolace mostovky vyklizené a vybavené ve 

smlouvě dohodnutém stavu. Je nutné, aby byla dokončena betonáž železobetonové desky a 

římsy. Při přejímce železobetonové konstrukce bude provedena kontrola rovinatosti, čistoty, 

vlhkosti mostovky.  

10.4 Pracovní podmínky 

10.4.1 Teplota, vlhkost prostředí 

Vodotěsná vrstva FORCE 4000 DALLE (GL) se může aplikovat do minimální teploty -5 °C. 

Přípravná vrstva VERNIS ANTAC je aplikovatelná do teploty min. +5 °C.  
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Pro pomocné práce, např. mechanické kotvení izolace pod římsou mostovky, úklid 

pracoviště, zásobování staveniště atd. nejsou stanoveny žádné zvláštní klimatické omezení.  

Aby se zabránilo poškození izolace cizím zaviněním, musí se na natavenou vodotěsnou 

vrstvu v co nejkratší době provést ochranná vrstva, tj. doba nepřesáhne 3 dny.  

10.4.2 Instruktáž pracovníků  

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. 

Bezpečnost práce na stavbě se řídí především Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákonem 

č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

Zákonem č. 362/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

10.4.3 Vybavenost staveniště  

Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně. Na staveništi bude umístěno pět 

stavebních buněk o maximálních rozměrech 3x6m, které budou sloužit jako kancelář, šatna 

a sklad drobného materiálu a nářadí. Základní hygienické podmínky budou zabezpečeny 

mobilním WC s umývárnou.  

Vzhledem k rozsahu stavby nelze staveniště po celé délce oplotit. Po dobu realizace prací 

budou po celé délce stavby, podél komunikace lemující koryto rozmístěny viditelně 

bezpečnostní tabulky upozorňující na probíhající stavební práce a zakazující vstup na 

staveniště. 

10.5 Personální obsazení  

izolatér tř. 6 – 4x 

stavební dělník – 3x 

10.6 Stroje a pracovní pomůcky 

10.6.1 Těžké mechanizační prostředky 

Valník Iveco 6x2 + hydraulická ruka HIAB XS 166 E-5 HiPro, stavební kompresor Atlas 

Copco XAS 67, autojeřáb Tatra AD 20.  

10.6.2 Běžné mechanizační a pomocné prostředky 

Propan-butanový hořák + regulátor Matrix + propan-butanová láhev 33 kg, příklepová 

vrtačka Narex EVP 13 H-2 C, úhlová bruska NAREX EBU 15-16 CA Ø 150 mm, válečky 

a stěrky na nanášení penetračního nátěru, háky na role, kbelíky, kartáče, košťata, špachtle, 

asfaltérský provázek. 
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10.6.3 Měřící pomůcky 

Dvoumetr a pásmo, teploměr, kontaktní teploměr, vlhkoměr.  

10.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Pracovní oděv, bezpečnostní boty, helma, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

Stroje a pracovní pomůcky jsou podrobněji řešeny v samostatné části diplomové práce – 

Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů.  

10.7 Pracovní postup 

10.7.1 Úprava podkladní konstrukce 

Podklad v místě celoplošného natavení asfaltových pasů musí být upravený tak, aby 

umožňoval celoplošné natavení asfaltových pásů FORCE 4000 DALLE (GL). Nerovnosti, 

tj. výstupky a ostré hrany, na kterých by se mohla hydroizolace poškodit, budou odstraněny 

broušením a tato místa budou lokálně přestěrkována plošnou stěrkou Sika Monotop 620.  

10.7.2 Penetračně adhezní nátěr VERNIS ANTAC 

Plocha musí být suchá, čistá, bez případných nečistot typu rzi, mastnoty, prachu. Penetrační 

nátěr se nanáší plnoplošně, a to pomocí válečku nebo velkoplošného kartáče. Hotový nátěr 

je rychleschnoucí, velmi adhezní a nevytváří žádné praskliny.  

10.7.3 Aplikace vodotěsné vrstvy FORCE 4000 DALLE (GL) 

Asfaltové pásy budou nataveny propan-butanovým hořákem. 

Pokládka bude začínat v nejnižším bodě mostu. Pásy se kladou z nejnižšího místa podélně 

směrem k nejvyššímu bodu mostu. Překrytí u jednopásové vodotěsné vrstvy je u plnoplošně 

natavené izolace minimálně 100 mm v podélném směru a 100 mm v příčném směru pásu, 

u volně ložené izolace 140 mm v podélném i příčném směru.  

Při správně nataveném pásu vytéká při přitlačení na okrajích asfaltová směs v šířce 10 mm 

až 30 mm.  

Natavování musí být prováděno ze vzdálenosti 0,1 až 0,15 m tak, aby byl nahříván současně 

s pásem i penetračně adhezní nátěr. Při pokládce další řady se musí pás částečně nebo úplně 

rozbalit, srovnat s předcházejícím pásem, resp. okrajem mostovky, znovu na polovinu 

srolovat a teprve pak začít natavovat.  

Vizuálně se zkontroluje celistvost izolace a vyteklá asfaltová směs na spojích. V případě 

nedostatečného vytečení asfaltové hmoty je třeba spoj přezkoumat, zda došlo 

k dostatečnému plnoplošnému natavení.   

V oblasti dilatace železobetonové desky bude izolace zesílena v šířce 1,0 m a tvořena třemi 

vrstvami plnoplošně natavených asfaltových pasů, viz obr. 10-2. 
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Obr.  10-2: Detail hydroizolace v oblasti dilatace ŽB desky 

V oblasti odvodnění mostovky, tj. odvodňovače, bude hydroizolace zdvojená a to ve 

vzdálenosti 300 mm od obvodu odvodňovače, viz obr. 10-3. 

 
Obr.  10-3: Detail hydroizolace v oblasti odvodňovače 

10.7.4 Ochrana izolace 

Ochrana izolace na dně, stěnách žlabu kolejového lože a odvodňovacích úžlabích se aplikuje 

bodovým přitavením geotextilie Netex a přilepením desek z extrudovaného polystyrenu na 

svislou část kolejového žlabu.  

Na svislé části kolejového žlabu bude izolace včetně ochrany v horní části ukotvena lištami 

z nerezové oceli A2 4 mm x 30 mm, vruty s plastovou hmoždinkou Ø 8 mm, podložky 

z nerez oceli A2 a v horní části přetmelena polyuretanovým tmelem Sikaflex PRO-3. Tvrdá 

ochrana hydroizolace svislé části kolejového žlabu bude zajištěna extrudovaným 

polystyrenem tl. 50 mm Styrodur 2800 C, který bude přilepen PUR pěnou ke svislé části. Po 

zhotovení železničního svršku bude tvrdá ochrana zajištěna tlakem kameniva, viz obr. 10-4. 
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Obr.  10-4: Detail hydroizolace svislé části kolejového žlabu 

10.7.5 Oprava poškozených míst  

10.7.5.1 Přípravná vrstva 

V případě znečištění asfaltového penetračně adhezního nátěru je nutno znečištěné místo 

očistit a provést oživení penetrace přetřením očištěného místa.  

10.7.5.2 Vodotěsná vrstva 

Oprava poškozeného asfaltového pásu nebo místa se provádí standartním způsobem a to tak, 

že poškozené místo se musí odstranit, příp. vyrovnat špachtlováním a překrýt novým dílem 

daného asfaltového pásu s minimálním přesahem oproti poškozenému místu 0,1 m.  

Oprava špatně nataveného místa pod pásem se provede tak, že se odstraní pás, který není 

spojen s podkladní konstrukcí a na takto vzniklou nezaizolovanou část podkladní konstrukce 

se nově nataví nový kus pásu s napojením na stávající vodotěsnou vrstvu s přesahem 

minimálně 0,1 m.  

10.7.5.3 Oprava netěsností ve spojích  

Oprava netěsnosti spojů závisí na délce netěsného spoje. Jestliže je netěsnost lokální v délce 

několika málo cm, provede se oprava vložením nahřáté špachtle do spoje a spoj se po chvíli 

přitlačí. Pokud je možno spoj rozebrat, nahřejí se oba povrchy spoje a znovu se provede 

stavení.  

10.7.5.4 Oprava ochranné textilie  

V případě poškození ochranné geotextilie (např. proděravění) mechanicky nebo plamenem 

bude poškozené místo přeplátováno kusem geotextilie s přesahem min. 0,15 m za obvod 

otvoru. 
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10.8 Jakost a kontrola kvality 

10.8.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola připravenosti staveniště - kontrolují se plochy staveniště, poloha, funkčnost 

prvků staveniště, funkčnost přípojek, funkčnost a bezpečnost elektrických skříní. 

Zabezpečení staveniště. 

 Kontrola projektové dokumentace – úplnost, rozsah. PD musí být zpracována 

oprávněnou osobou. 

 Kontrola provedení předchozí technologické etapy – zhotovení železobetonového 

kolejového žlabu (mostovky). Podklad musí být rovný bez dutin, ostrých zlomů, 

ostrých výstupků a výčnělků a jakýchkoliv jiných vystupujících ostrohranných 

předmětů schopných poškodit izolaci. Provádí se měřením dvoumetrovou latí, pod 

kterou můžou být prohlubně max. 5 mm. Hloubka ostrých prohlubní může být max. 

3 mm a výška ostrého hrotu max. 1,5 mm. Když nejsou tyto podmínky splněny, musí 

se povrch zarovnat. 

 Kontrola čistoty povrchu – povrch musí být čistý, tj. bez mastnot, bez organických 

rozpouštědel, volných nečistot (prach, bláto…) a podobně. 

 Kontrola dodaného hydroizolačního a ochranného materiálu – jakost asfaltových 

pasů, geotextílie, množství a druh dodaného hydroizolačního materiálu podle PD.  

 Kontrola skladování hydroizolačního materiálu – kontrola, zdali jsou asfaltové pásy 

skladovány na svislo. Nesmí být skladovány na přímém slunci, nutno chránit proti 

UV záření. 

10.8.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek – provádění izolačních prací je možné od teplot 

okolního vzduchu cca 0°C (dle výrobce). Max. teplota při provádění hydroizolací je 

40 °C.  Pokud je teplota okolního vzduchu menší než +15 °C, musí být vzájemné 

spojování fólií prováděno horkým vzduchem. Za chladného počasí se doporučuje 

izolační fólie před položením temperovat ve vyhřátých prostorách. Při dešti a sněžení 

je nutno práce přerušit.  

 Kontrola pracovních nástrojů (hořáků) – kontroluje se zejména hořák k natavování 

asfaltových pásů, jeho technický stav a schopnost provádět bezpečně jeho práci. 

 Provádění izolace dle PD – kontroluje se, zda je izolace prováděna dle projektové 

dokumentace (použitý materiál, kladení pásů, druh spojů (vratný spoj, zpětný spoj), 

přesah spojů, provedení detailů atd.). 

 Pokládání jednotlivých vrstev pásu – natavení asfaltových hydroizolačních pásů 

musí být provedeno vodotěsně. Nesmí být u přesahů pásů žádné nenatavené oblasti, 

kapsy, vlnky apod. Přesahy pásů jsou dány výrobcem, když není uvedeno, tak 

minimální boční přesah pásů hydroizolace spodní stavby je 8 cm a minimální čelní 

přesah je 10 cm. Kladení hydroizolačních pásů musí být takové, aby se čelní spoje 

navzájem nescházely. 
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 Kontrola provedení ochrany hydroizolace – provedena kontrola poškození 

geotextilie. V případě poškození bude geotextilie přeplátována kusem nepoškozené 

geotextilie s přesahem min. 0,15 m za obvod otvoru. 

 Kontrola lištování – geotextílie bude ve svislé části kolejového žlabu stabilizována 

nerezovou lištou z nerezové oceli A2 4 mm x 30 mm. Bude provedena jejich kontrola 

dle PD a zejména jejich kotvení vruty s plastovou hmoždinkou Ø 8 mm. 

10.8.3 Výstupní kontrola 

 Provedení izolace dle PD – kontroluje se, zda je každá vrstva izolace provedena dle 

projektové dokumentace, tj. použitý materiál, druh spojů, přesah spojů, provedení 

detailů atd. 

 Kontrola plochy izolace – izolace v ploše nesmí být nijak poškozena. Vruby a 

povrchové rýhy jsou přípustné pouze do 10% tloušťky izolace. 

10.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu.  

Veškeré práce budou provedeny v souladu s Nařízením vlády č.591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Vyhláškou 

č. 362/2005 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci této technologické etapy je podrobně řešena 

v samostatné části diplomové práce – Plán BOZP. 

10.10 Ekologie 

Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat v souladu se Zákonem č.185/2001 Sb. 

Jednotlivé odpady budou zařazeny podle Katalogu odpadů na základě Vyhlášky č.381/2001 

Sb., viz tab. 10-2. 

Tab. 10-2: Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb. 

Kód Název 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 
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17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

Stavební suť bude ukládána do stavebního kontejneru na suť, obaly od materiálů do 

stavebního kontejneru na odpad. Veškerý odpad bude odvezen na sběrný dvůr ODAS Žďár 

nad Sázavou, nám. Republiky 61/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

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 

  

  

11 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO 
ZHOTOVENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY A 
ŘÍMSY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. JIŘÍ ŠŤASTNÝ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 

BRNO 2016



 

 



201 

 

Tab. 11-1: Kontrolní a zkušební plán zhotovení železobetonové desky a římsy 

  Č.P 
NÁZEV 

KONTROLY 

ZDROJ 

LEGISLATIVA 

KONTROLU 

PROVEDE 

ČETNOST 

KONTROLY 

ZPŮSOB 

KONTROLY 

VÝSLEDEK 

KONTROLY 

VYHOVÍ / 

NEVYHOVÍ 

KONTROLU 

PROVEDL 

KONTROLU 

PROVĚŘIL 

KONTROLU 

PŘEVZAL 

V
S

T
U

P
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

1 Kontrola PD 

vyhl. 62/2013 

Sb. 

vyhl. 268/2009 

Sb. 

SV 

TDI                    

M  

jednorázově vizuálně zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

2 
Přejímka 

pracoviště  
-  

SV 

TDI                    

M  

jednorázově vizuálně 

zápis do SD, 

protokol o 

předání a 

převzetí 

pracoviště 

  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

3 

Kontrola 

dodržení 

podmínek pro 

betonáž - 

klimatické, 

pracovní 

ČSN EN 13670 

SV 

TDI                    

M  

průběžné 

vizuálně 

měřením 

teplot 

zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

4 

Kontrola 

dodávky 

ocelové 

výztuže  

ČSN EN 10 080 

PD,DL,C 
SV 

jednorázově 

každá 

dodávka 

vizuálně 

měřeřením 

zápis do SD 

doklady o 

jakosti 

  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

5 

Kontrola 

bednicích 

dílců 

PD, TP, DL SV 
každá 

dodávka 
vizuálně zápis do SD 

  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

 Podpis: Podpis: Podpis: 
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V

S
T

U
P

N
Í 

K
O

N
T

R
O

L
A

 

6 

Kontrola 

čerstvého 

betonu pro 

betonáž desek 

a říms 

ČSN EN 12 350-

1-7 ČSN EN 12 

390-1-9 ČSN EN 

206-1               

PD, DL, C  

SV 
každá 

dodávka 

vizuálně 

měřeřením 

zápis do SD 

dodací list 

záznam o 

betonáži 

  

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

7 

Kontrola 

skladování 

materiálu 

ČSN 26 9010  
SV 

M 
průběžné vizuálně zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

8 

Kontrola 

způsobilosti 

pracovníků 

- 
SV 

M 
průběžně vizuálně -   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

9 

Kontrola 

strojů a 

zařízení 

Technické listy 

strojů,  

NV č.378/2001 

Sb. 

SV 

M 
průběžně vizuálně -   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í 

K
O

N
T

R
O

L
A

 10 

Kontrola 

vyztužení ŽB 

desek s říms 

ČSN EN 10080 

ČSN EN 13670      

PD 

TDI 

SV                      

S                      

jednorázově 

každá kce 

vizuálně 

měřeřením 
zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

11 

Kontrola 

bednění ŽB 

říms 

 

ČSN EN 13670      

PD, TP 

SV                      

M                 

jednorázově 

každá kce 

vizuálně 

měřeřením 
zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

 



203 

 

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

12 
Kontrola 

betonáže  

ČSN EN 206-1 

ČSN EN 13670          

PD, TP 

TP ČBS 03 

SV                      

M                 

po dobu 

provádění 

vizuálně 

měřeřením 
zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

13 

Kontrola 

ošetřování a 

odbedňování  

ČSN EN 13670         

TP 
SV jednorázově vizuálně zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

K
O

N
T

R
O

L
A

 

14 

Kontrola 

geometrické 

přesnosti 

ČSN EN 13 670        

PD 

SV 

TDI                    

G  

jednorázově 
vizuálně 

měřeřením 
zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

15 

Kontrola 

provedení 

pohledových 

ploch 

betonových 

konstrukcí 

PD, TP 

TP ČBS 03 
SV jednorázově vizuálně zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

16 

Kontrola 

ztvrdlého 

betonu 

ČSN EN 12390-3 
SV                      

S                
jednorázově měřením zápis do SD   

Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

 



204 

 

 

Seznam zdrojů:         

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, březen 2013 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, únor 2012 

ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových konstrukcí, červenec 2010 

ČSN EN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě, Navrhování geometrické přesnosti, duben 1995 

ČSN EN 73 0210 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění – Část 1: Přesnost osazení, leden 1993 

ČSN EN 10 080 (421039) Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, leden 2006 

ČSN EN 12 350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím, listopad 2009 

ČSN EN 12 350-7 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody, listopad 2009 

ČSN EN 12 390-2 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti, listopad 2009 

ČSN EN 206-1 (732403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, říjen 2001 

TP ČBS 03 Pohledový beton, leden 2009.  

Zkratky:  

SV – stavbyvedoucí 

M – mistr 

TDI – technický dozor investora 

PD – projektová dokumentace 

SD – stavební deník 

S – statik 

G – geodet  
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11.1 Vstupní kontrola 

11.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předložené projektové dokumentace dle Zákona 

č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Dokumentace 

musí být v souladu s Vyhláškou č. 62/2013 Sb. Projektová dokumentace musí být 

zpracována oprávněnou osobou. Dokumentace musí být odsouhlasena projektantem a 

investorem. Dále se kontroluje správnost a úplnost dalších dokumentů, jako jsou technické 

zprávy a technologické předpisy. 

11.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, tak i bezpečnosti, 

ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO). 

Pracoviště musí být předáno před zahájením betonáže železobetonové desky a římsy 

vyklizené a vybavené ve smlouvě v dohodnutém stavu. 

Před betonáží jednotlivých dilatačních celků je nutno převzít trny pr. 25 mm délky 700 mm, 

pomocí nichž je železobetonová deska kotvena ke spodní stavbě. Budou umístěny do čelních 

zdí pouze nad klenbami v délce 1,5 m na obě strany od středu klenby. Trny budou umístěny 

ve 2 řadách cca 200 mm od kraje zdi podélně ve vzdálenosti 300 mm. Bude provedena jejich 

kontrola, zdali nejsou ohnuty, vytrženy, znečištěny. 

Dále je nutné provést kontrolu betonové podkladní desky, zdali byla provedena podle PD. 

Bude provedena kontrola tloušťky, která má být 100 mm.  

11.1.3 Kontrola klimatických podmínek  

Kontrolu klimatických podmínek provádí stavbyvedoucí každý den realizace projektu. Jedná 

se o zápis aktuálního stavu počasí (povětrnostní podmínky, minimální a maximální teplota, 

viditelnost) do stavebního deníku.  

Při teplotách nižších než +5 °C se hydratace výrazně zpomaluje a při teplotách nižších než 

0 °C se hydratace téměř zastavuje. Tvrdnoucí beton může zmrznout pouze jedenkrát bez 

snížení výsledné pevnosti, pokud však již dosáhl pevnosti minimálně 5 MPa (optimálně 

12 až 15 MPa). Z toho tedy vyplývá, že vícenásobné zmrznutí betonu během tvrdnutí by 

vždy výrazně snížilo jeho výslednou pevnost. 

11.1.4 Kontrola čerstvého betonu  

Při každé dodávce čerstvého betonu zkontroluje stavbyvedoucí dodací list, zejména 

pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady a stupeň konzistence. Dále je 

kontrolováno dodávané množství. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací 

a musí být v souladu s ČSN EN 206-1 a budou zapsány do ZÁZNAMU O BETONÁŽI.  

O betonáži každého prvku bude proveden ZÁZNAM O BETONÁŽI obsahující:  

 číslo dodacího listu, 

 čas příjezdu autodomíchávače na staveniště,  
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 čas zahájení ukládání čerstvého betonu,  

 čas ukončení ukládání čerstvého betonu,  

 SPZ autodomíchávače + objem dodaného množství daným autodomíchávačem,  

 jméno osoby přebírající čerstvý beton,  

 číslo zkušebního vzorku,  

 hodnotu stupně sednutí kužele čerstvého betonu,  

 objemovou hmotnost čerstvého betonu,  

 teplotu vzduchu,  

 teplotu betonu,  

 obsah vzduchu v čerstvém betonu.  

Vedení výše uvedeného záznamu bude zajišťovat stavbyvedoucí, popř. mistr ve spolupráci 

s laborantem akreditované zkušební laboratoře.  

Standardně se měří vlastnosti ČB na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu 

z autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Bude provedena kontrola konzistence čerstvého 

betonu dle ČSN EN 12350-2. Pro betonáž železobetonové desky a římsy bude použit beton 

C 30/37 XC4, XF3, Cl 0,4, Dmax 22, S4 (sednutí 160 – 210 mm, viz obr. 11-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při přejímce čerstvého betonu bude dále provedena kontrola obsahu vzduchu dle 

ČSN EN 12350-7. Pro stupeň vlivu prostředí XF4 platí 4,0 – 7,0%.  

Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu vyrobí zkušební 

krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1. Bude zhotoveno celkem min. 15 zkušebních 

těles v součtu pro obě etapy. Na těchto vzorcích budou provedeny následující kontroly: 

 pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3, 

 objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7, 

 hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8, 

 odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle ČSN EN 12 390-9. 

Všechny zkoušky budou provedeny akreditovanou zkušební laboratoří SQZ, s.r.o., která 

dodá veškeré protokoly o provedených zkouškách. 

Obr.  11-1: Zkouška sednutí kužele, ČSN EN 12350-2, označení S (=Slumptest) 
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ZÁZNAM Č.      O PRŮBĚHU BETONÁŽE – VIADUKT OSTROV NAD OSLAVOU 
 

Za kontrolu ČB odpovídá:                                                                                     Předpokládané množství ČB:   m3 

ČB odebírán z betonárny:  TBG PKS Žďár nad Sázavou  

Konstrukce:          

Datum betonáže:       

Tab. 11-2: Záznam o betonáž 

Poř.č. 

Číslo 

dodacího 

listu 

Hod.             

výjezdu 

Hod.             

příjezd 

Hod.          

začátek 

ulož. 

Hod. 

konec 

ulož. 

SPZ 

Množ. 

ČB 

[m3] 

Převzal 
č.           

vzorku 

Stupeň 

sednutí 

kužele 

[mm] 

Objem.        

hmot. 

[kg/m3] 

Těleso 

určeno pro 

zkoušku 

Odběr 

betonu 

provedl 

Teplota 

vzduchu 

[°C] 

Teplota 

betonu 

[°C] 

Obsah 

vzduchu 

[°C] 

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                



208 

 

11.1.5 Kontrola výztuže 

Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost, čistota. Do konstrukcí lze zabudovávat 

betonářské oceli pouze v souladu s projektem a jejich jakost musí být potvrzena hutním 

atestem. Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a deformaci 

výztužných vložek, které by mělo vliv na jakost výztuže. Před ukládáním výztuže je nutné 

ji zbavit nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (např. okartáčováním). Dále je nutné 

zkontrolovat, jestli druh, profil, počet, délky a tvar odpovídají projektové dokumentaci. Ocel 

musí být v souladu s ČSN EN 10 080. Vlastnosti se musí zkoušet a dokumentovat podle 

ČSN EN 10 080. Každý výrobek musí být jednoznačně identifikovatelný. Na povrchu 

výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě 

působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké zrezivění povrchu je přípustné. 

Podložky a distanční vložky musí být vhodné pro dosažení stanoveného krytí výztuže. 

Betonová a cementová distanční tělíska mají mít nejméně stejnou pevnost a ochranu proti 

korozi jako beton v konstrukci. 

11.1.6 Kontrola bednění 

Stavbyvedoucí kontroluje dodací list bednění, zejména množství a typy materiálu dle 

projektové dokumentace. Dále vizuálně kontroluje rovinnost, hladkost a neporušenost 

jednotlivých dílů. Řídí se normou ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí. 

11.1.7 Kontrola skladování  

Betonářská výztuž bude skladována na mostovce, vždy mezi již dvěma vybetonovanými 

dilatačními celky, chráněna před vnějšími vlivy plachtou na dřevěných hranolech (po 1 m). 

Všechny prvky budou označeny štítkem a stejné profily svázané vázacím drátem. 

Systémové bednění bude skladováno na zpevněném a odvodněném povrchu na paletách a 

doplňkové prvky budou uloženy ve speciálních ocelových koších. Nosníky systémového 

bednění budou skladovány v hráních, pět na šířku vedle sebe a až dvanáct na výšku. Hráně 

musí být vždy svázány pásky a na okrajích podepřeny. 

Plošné bednicí desky budou skladovány také v hráních, ve dvou řadách. Hráně musí být 

staženy pásky v příčném i podélném směru a na rozích podloženy kartonem, aby nedošlo k 

poškození desek. Každá hráně musí být navíc podložena podkladky ve třech místech kvůli 

možným deformacím. 

11.1.8 Kontrola způsobilosti pracovníků  

Před započetím prací mistr provede kontrolu strojních průkazů a jiných cerftifikátů nutných 

k provádění prací týkajících se daného procesu. Dále provede kontrolu, že každý pracovník 

je držitel průkazu o vstupu do kolejiště a je proškolen o BOZP, zejména o pracích ve 

výškách. Každý pracovník musí být seznámen s technologickým předpisem prováděné 

činnosti a podepsat jej, že byl s pracovním postupem seznámen. V případě zjištěných 

nedostatků je mistr povinen učinit okamžitou nápravu. 
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11.1.9 Kontrola strojů a zařízení 

Před zahájením prací je povinen každý strojník zkontrolovat funkčnost a kompletnost stroje, 

za který je odpovědný. Prohlídka bude probíhat pouze vizuálně. Při kontrole je možno využít 

technického listu stroje. 

11.2 Mezioperační kontrola 

11.2.1 Kontrola vyztužování ŽB desky a římsy 

Před zahájením betonáže musí stavbyvedoucí zápisem ve stavebním deníku (SD) vyzvat 

technický dozor investora (TDI) ke kontrole dokončených železářských prací všech prvků. 

Výsledek kontroly musí TDI zapsat do SD stavby s vysloveným souhlasem (nebo 

zamítnutím v případě neshod) k zahájení betonáže. Při výstupní kontrole výztuže se ověřuje 

soulad s PD, smlouvou nebo jinými specifickými předpisy a zjištěné neshody musí být 

odstraněny do zahájení betonáže. Kontrolu realizace opatření k nápravě provádí 

stavbyvedoucí.  

Kontrola vyztužování zahrnuje dle ČSN EN 13670: 

 shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace, 

 dodržení požadovaného krytí výztuže (cmin pomocí distančních tělísek), 

 není-li výztuž znečištěna nežádoucími látkami,  

 je-li výztuž svázána a zabezpečena proti posunutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v PD a zajistit tak, aby i během betonáže byla 

zabezpečena její poloha a tloušťka krycí betonové vrstvy. Pro zajištění tloušťky krycí vrstvy 

betonu budou použity podložky a lišty v minimálním počtu 4 ks na m2.  

 

Tab. 11-3: Kontrola vyztužování desek a průvlaků 
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11.2.2 Kontrola bednění říms 

Bednění i jeho podpůrná konstrukce budou navrženy a provedeny tak, aby byly dostatečně 

spolehlivé a aby účinkem celkového zatížení, které na něj bude působit, nevznikla taková 

přetvoření, která by způsobila větší odchylky parametrů betonové konstrukce.  

Pro bednění smějí být použity pouze nepoškozené bednicí dílce, řádně očištěné po odbednění 

předchozího záběru, opatřené na lícní straně vrstvou odbedňovacího přípravku. Bude 

kontrolováno, aby v bednění nebyly před betonáží žádné úlomky, prach, piliny, stojatá voda. 

Tvarová správnost provedeného bednění a kontrola ošetření lícní plochy bude objednateli 

vizuálně prokázána (bez zápisu TDI do SD) při prohlídce před betonáží společně s kontrolou 

výztuže.  

Postup práce s bedněním bude odpovídat doporučením dodavatele systémového bednění. 

Veškeré neoznačené hrany konstrukcí budou zkoseny lištami 20x20 mm.  

V průběhu betonáže kontroluje odborný pracovník u právě betonované části podpůrné a 

spínací elementy a spoje bednění s ohledem na správnost jejich polohy, těsnost, napnutí 

apod. tak, aby nedošlo k porušení, vychýlení nebo posunutí bednění, k úniku ČB apod.  

11.2.3 Kontrola betonáže  

Betonářské práce se zahájí po kontrole bednění a provedení záznamu v knize denního hlášení 

a odsouhlasení provedení výztuže příslušného pracovního záběru investorem, bude proveden 

zápis do stavebního deníku o převzetí armatury TDI.  

Čerstvý beton bude ukládán v souvislých vodorovných vrstvách. Tloušťky jednotlivých 

vrstev se volí v rozmezí od 200 do 500 mm, přičemž spodní vrstva má mít stejnou nebo větší 

tloušťku než vrstva horní. Tloušťka vrstvy musí být také volená s ohledem na délku pracovní 

hlavice vibrátoru, a to max. 1,25 násobek délky hlavice.  

Betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynulé, bez 

přerušení.  

Čerstvý beton musí být zpracován co nejdříve po zamíchání, doba zpracovatelnosti je 

t=90 min.  

Beton bude čerpán do bednění z výšky max. 1,5 m, u pohledového betonu je třeba výšku 

volného pádu betonu podstatně snížit. Následně je čerstvý beton zhutňován ponorným 

vibrátorem. Vibrátor musí vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 – 100 mm. Vpichy je 

nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží, nesmí dojít 

k přetvoření bednění nebo k posunu výztuže. Při zhutňování nesmí být vpichy umístěny 

vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek 

viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. 

11.2.4 Kontrola ošetřování a odbednění římsy 

V raném staří je nutno beton ošetřovat a chránit: 

 aby se minimalizovalo plastické smršťování, 

 aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu, 
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 aby se zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy, 

 před škodlivými vlivy počasí, 

 před otřesy a nárazy. 

Doba ošetřování závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 13670. Beton je potřeba zajistit proti 

nadměrnému vysychání a to kropením nebo použitím parotěsné fólie, která se udržuje vlhká. 

Teplota betonu nesmí klesnout pod 5 °C do nárůstu jeho pevnosti na 5 MPa. 

Odbednění nastává po nabytí dostatečné pevnosti betonu dle ČSN EN 13670 aby: 

 nedošlo k poškození povrchu při odbedňování, 

 betonový prvek přenesl zatížení, 

 nevznikly odchylky nad tolerance, 

 při demontáži bednění se musí postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

zatížení konstrukce a také musí být zajištěna jeho stabilita. 

Bednění železobetonové římsy bude odstraněno druhý den po betonáži. 

11.3 Výstupní kontroly 

11.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora za přítomnosti geodeta.  

Kontroluje se správnost a úplnost provedení všech konstrukcí s projektovou dokumentací, 

velikost odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, aby se zabránilo 

škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. Odchylky jsou 

stanoveny v normě ČSN EN 13670 a v tab. 11-4.  

Tab. 11-4: Mezní vytyčovací odchylka 

Stavební etapa 

Mezní vytyčovací odchylka δxm (mm) 

Podélná Příčná Výšková 

Spodní stavba ±30 ±20 ±15 

Nosná konstrukce ±20 ±15 ±10 

Bude provedena kontrola spádu hlavy římsy, která má být 4,5 % směrem do železobetonové 

vany. 

11.3.2 Kontrola povrchu betonu  

Železobetonová římsa bude zhotovena ve kvalitě pohledového betonu třídy PB2, jež musí 

splňovat následující požadavky dle TP ČBS 03:  

1. S1 – hladká a uzavřená betonová plocha, žádná hnízda hrubšího kameniva, odskoky 

povrchu mezi sousedními dílci bednění do 5 mm, otisk rámu bednicího dílce se 

připouští 

2. P2 – maximálně 1440 mm2 pórů na zkušební ploše 400x400 mm 
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3. B1 – jsou nepřípustné barevné skvrny způsobené rzí, růzností bednícího pláště, 

neodborným zacházením s bednícími dílci, neodborným následným ošetřením, 

kamenivem různého původu, čárovým probarvením (výztuže)  

4. PS1 – výškový odskok mezi sousedními úseky betonáže max. 12 mm, výrony jemné 

malty na straně dříve betonovaného dílce musí být včas odstraněny, doporučuje se 

použití trojhranných lišt 

5. R1 – 6 mm na 2 metry délky latě 

Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu každé římsy jednotlivých 

dilatačních celků, kdy zkontroluje, zda jsou splněny požadavky pro pohledový beton třídy 

PB2, zda se nevyskytují praskliny nebo štěrková hnízda, dále kontroluje celistvost povrchu. 

11.3.3 Kontrola ztvrdlého betonu 

Bude provedena kontrola krychelné pevnosti betonu po 28 dnech, odolnost proti působení 

tlakové vody a odolnost proti působení vody a CHRL.  

Kontrola krychelné pevnosti bude prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého 

betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. 

Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 odlitého 

v množství z autodomíchávače v cca 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. Toto 

množství se 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 vysoušení. 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. 

Pro kontrolu krychlené pevnosti betonu bude vytvořeno min. 15 zkušebních těles (odpovídá 

max. množství nad 600 m3).  

Posouzení výsledků měření pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 206-1, příloha B.  

Identita betonu je posuzována pro každý jednotlivý výsledek zkoušky pevnosti a pro průměr 

z n nepřekrývajících se výsledků zkoušek.  

Beton se považuje za součást vyhovujícího souboru/betonu, pokud vyhoví oběma kritériím, 

uvedeným v tab. 11-5 pro n výsledků zkoušek pevnosti na vzorcích z určeného objemu 

betonu.  
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Tab. 11-5: Posouzení výsledků měření pevnosti betonu v tlaku 

Počet n výsledků zkoušek 

pro pevnost v tlaku z 

určeného betonu objemu 

Kritérium 1 Kritérium 2 

Průměr z "n" výsledků 

zkoušek (fcm) Mpa 

Každý jednotlivý výsledek 

zkoušky (fcl) MPa 

1 nepoužitelné ≥ fck - 4 

2 - 4 ≥ fck + 1 ≥ fck - 4 

5 - 6 ≥ fck + 2 ≥ fck - 4 

 

Dále bude provedena kontrola odolnosti betonu proti působení tlakové vody na základě 

ČSN EN 12390- 8  Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou.  

Jako zkušební těleso bude použita krychle o hraně 150 mm. Zkouška se provádí po 

28 denním uložením ve vodním prostředí. Zkoušená plocha se po odformování zdrsní 

ocelovým kartáčem. Tlaková voda působí na zkušební těleso na kruhové ploše o průměru 

75 mm. Na těleso působí voda o tlaku (500 +- 50) kPa po dobu (72+-2) hodin. Během 

zkoušky je třeba kontrolovat povrch zkušebního tělesa kvůli úniku vody. Po ukončení 

zkoušky se těleso rozlomí, po oschnutí se označí hloubka průsaku a změří se největší hloubka 

průsaku v mm.  

Kontrola bude provedena na min. 1 zkušebním tělese pro jednu etapu a musí splnit 

podmínku, že maximální hloubka průsaku bude 20 mm.  

Dále bude provedena kontrola odolnosti betonu proti působení vody a CHRL na základě 

normy ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody 

a chemických rozmrazovacích látek.  

Kontrola bude provedena na min. 1 zkušebním tělese na 2 betonážní takty. Po předepsaném 

počtu zkušebních cyklů se hodnotí hmotnost odpadu z povrchu zkušebního tělesa, která se 

vyjadřuje v g/m2. Maximální odpad je zde stanoven 1000 g/m2.  

Všechny zkoušky budou provedeny akreditovanou zkušební laboratoří SQZ, s.r.o., která 

dodá veškeré protokoly o provedených zkouškách. 
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12.1 Úvod 

V této kapitole diplomové práce jsem se snažil rozebrat betonáž jednotlivých dilatačních 

celků z hlediska finančního a časového.  

Z hlediska finančního jsem se soustředil na stanovení nákladů na čerstvý beton, dále nákladů 

na autočerpadlo betonu, a to zejména cena „pobytu“ čerpadla na stavbě za určitý čas, cenu 

za přepravu ČB, která je složená z ceny přístavného na betonárnu a přepravy ČB z betonárny 

na stavbu a zpět a nakonec výsledné ceny za čerpadlo, která je sumou výše zmíněných 

nákladů na čerpadlo.  

Z hlediska časového jsem řešil nasazení autodomíchávačů a čerpadel při betonáži 

jednotlivých dilatačních celků železobetonové mostovky. Vycházel jsem ze vstupních dat, 

kterými jsou doba jízdy autodomíchávače, doba ustavení autodomíchávače na místo určení, 

rychlost dopravy ČB do bednění čerpadlem a časové rezervy pro zpracování ČB v bednění, 

tj. rozhrnutí, vibrování atd. a doby míchání ČB, viz tab. 12-1.  

Tab. 12-1: Vstupní data pro časový rozbor betonáží 

Název Hodnota 

Doba jízdy autodomíchávače z betonárny na stavbu 9 min 

Doba ustavení autodomíchávače na místo určení 5 min 

Rychlost dopravy ČB do bednění čerpadlem 2 m3/min 

Časová rezerva (rozhrnování, vibrování, apod.) 15 min 

Doba míchání ČB + uložení do autodomíchávače 20 min 

Nasazení autodomíchávačů jsem řešil pomocí časoprostorového grafu. 

Principem tohoto typu časového plánování je graf, ve kterém je na horizontální ose časová 

jednotka a na vertikální ose je nejčastěji prostorová jednotka nebo méně často finanční 

jednotka. Rozlišují se tři základní metody stavění, tj. metoda postupná, souběžná, proudová. 

Při řešení nasazení autodomíchávačů jsem použil metodu proudovou, jejímž principem je 

nasazení dílčího proudu na dalším prostorovém celku (záběru) ihned po dokončení prací 

tohoto dílčího proudu na předchozím prostorovém celku (záběru), tzn. jednotlivé 

autodomíchávače na sebe budou navazovat, a to bez pauz.    

Z pohledu časového jsem řešil tuto problematiku z důvodu, aby byla zajištěna plynulá 

betonáž dilatačního celku, bez vzniku pauz a následného vzniku pracovních spár.  

Celková cena betonu zahrnuje cenu 1 m3 betonu a položku doprava. Doprava obsahuje 

nakládku na betonárně, dopravu na staveniště a zpět, vykládku a mytí vozu, tzn. celková 

cena ČB je 2811 Kč/m3.
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12.2 Časový rozbor betonáží jednotlivých dilatačních celků pomocí časoprostorového grafu 
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12.3 Stanovení nákladů na čerpadlo ČB 

V následující tab. 12-2 je řešeno stanovení nákladů na čerpadlo ČB v závislosti na čase, jenž byl určen z časového rozboru, který je popsán 

v kapitole 12.2. Na betonáž jednotlivých dilatačních celků bude použito autočerpadlo Schwing 39 SX (typ čerpadla M39) s cenou 787 Kč za 

15 min pobytu a autočerpadlo Schwing 45 SX (typ čerpadla M45) s cenou 908 Kč za 15 min pobytu. Vzdálenost staveniště od betonárny TBG 

PKS, a.s., Jamská 2440, Žďár nad Sázavou je 9 km, tzn. cesta tam i zpět je dlouhá 18 km, z toho vyplývá cena přepravy 972 Kč při sazbě 

54 Kč/km. Přístavné na betonárnu činí 1803 Kč, tzn. cena celkem za přepravu a přístavné je 2775 Kč. Cena celkem za autočerpadlo je pak 

sumou celkové ceny za přepravu a přístavné a celkem ceny za „pobyt“ na stavbě. 

Tab. 12-2: Stanovení nákladů na autočerpadlo ČB 

Datum 

betonáže 

Dilatační 

celek 

Typ 

čerpadla  

Počet 

hodin 

na 

stavbě 

Cena [Kč] 

za 15 min. 

pobytu 

čerpadla 

na stavbě 

Celkem 

cena za 

"pobyt" 

na stavbě 

[Kč]  

Přístavné 

na 

betonárnu 

M32-46 

[Kč] 

Přeprava z 

betonárny 

na stavbu a 

zpět - sazba 

Kč/km 

Počet 

km 

tam i 

zpět 

Celkem 

cena za 

přepravu 

[Kč] 

Cena [Kč] 

celkem 

přeprava+

přístavné 

Cena 

celkem 

za 

čerpadlo 

[Kč] 

 21.6.2016 DC1 M45 3,41 908 12 385    1 803 54 18 972 2 775 15 160 

 2.7.2016 DC2 M39 3,41 787 10 735    1 803 54 18 972 2 775 13 510 

 22.6.2016 DC3 M45 3,43 908 12 458    1 803 54 18 972 2 775 15 233 

 3.7.2016 DC4 M39 3,43 787 10 798    1 803 54 18 972 2 775 13 573 

 13.7.2016 DC5 M39 3,41 787 10 735    1 803 54 18 972 2 775 13 510 

 24.7.2016 DC6 M39 3,41 787 10 735    1 803 54 18 972 2 775 13 510 

 14.7.2016 DC7 M39 3,43 787 10 798    1 803 54 18 972 2 775 13 573 

 25.7.2016 DC8 M39 3,43 787 10 798    1 803 54 18 972 2 775 13 573 

 4.8.2016 DC9 M45 3,41 908 12 385    1 803 54 18 972 2 775 15 160 

 5.8.2016 DC10 M45 3,41 908 12 385    1 803 54 18 972 2 775 15 160 
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12.4 Celkové náklady na ČB 

V následující tab. 12-3 jsou shrnuty veškeré náklady, tj. na ČB (materiál) a dopravy betonu 

do bednění (náklady na autočerpadlo) pro jednotlivé dilatační celky železobetonové 

mostovky. Dále jsou náklady zobrazeny pomocí grafů 12-1, 12-2, 12-3. 

Tab. 12-3: Shrnutí nákladů na ČB a čerpání 

Dilatační celek 
Celkem ČB - 

materiál [Kč] 

Celkem čerpadlo 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

DC1 106 818 15 160 121 978 

DC2 106 818 13 510 120 328 

DC3 109 629 15 233 124 862 

DC4 109 629 13 573 123 202 

DC5 106 818 13 510 120 328 

DC6 106 818 13 510 120 328 

DC7 109 629 13 573 123 202 

DC8 109 629 13 573 123 202 

DC9 106 818 15 160 121 978 

DC10 106 818 15 160 121 978 

Σ 1 079 424 141 960 1 221 384 

 

 
Graf 12-11: Náklady na ČB – materiál 
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Graf 12-12: Náklady na čerpadlo ČB 

 

 
Graf 12-13: Náklady na ČB - celkové 

 

12 500 Kč

13 000 Kč

13 500 Kč

14 000 Kč

14 500 Kč

15 000 Kč

15 500 Kč

DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 DC9 DC10

Náklady na čerpadlo ČB

118 000 Kč

119 000 Kč

120 000 Kč

121 000 Kč

122 000 Kč

123 000 Kč

124 000 Kč

125 000 Kč

126 000 Kč

DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 DC9 DC10

Náklady na ČB - celkové



 

 

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 

  

  

13 POROVNÁNÍ STANOVENÝCH NÁKLADŮ NA 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA POUŽITÍ 
SAZBY VRN A KALKULACE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. JIŘÍ ŠŤASTNÝ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 

BRNO 2016



 

 



233 

 

13.1 Úvod 

V této části diplomové práci jsem se zabýval porovnáním stanovených nákladů na zařízení 

staveniště z hlediska použití sazby VRN a kalkulace nákladů na zařízení staveniště.  

13.2 Stanovení nákladů pomocí sazby VRN (vedlejší rozpočtové náklady)  

Při zpracování cen stavebních a montážních prací a vytváření rozpočtu je nutné ocenit i 

takové náklady, které vyplynou z podmínek realizace, které nemůže dodavatel ovlivnit a se 

kterými se při stanovení orientačních (směrných) cen stavebních a montážních prací 

nekalkulovalo. Především vyplývají z umístění staveniště a zvyšují náklady dodavatele. 

Mezi tyto vedlejší rozpočtové náklady patří i náklady na zařízení staveniště. Mimo tento 

druh nákladů se v praxi setkáváme i s vedlejšími rozpočtovými náklady na provozní 

vlivy,  území se ztíženými výrobními podmínkami, mimořádně ztížené dopravní podmínky, 

individualizace nákladů mimostaveništní dopravy,  práce na kulturních památkách, případně 

další náklady jinde nevyčíslené. 

Uplatnění a vyčíslení vedlejších rozpočtových nákladů se děje na základě dohody dodavatele 

a odběratele. Vedlejší rozpočtové náklady vyjadřují konkrétní situaci na stavbě, a proto by 

měly být individuálně vykalkulovány. 

Pro potřeby sestavení rozpočtu se však nabízí jednodušší způsob ocenění a to procentní 

sazby pro jednotlivé druhy VRN, které jsou uváděny v různých odborných periodikách nebo 

literatuře a je nutné je považovat za informativní nebo doporučené. Doporučené procentní 

sazby na zařízení staveniště jsou v rozmezí 1% až 3 % s ohledem na charakter stavby a 

s ohledem na skutečnou potřebu a rozsah budování zařízení staveniště. 

Základnu pro procentní vyčíslení vedlejších rozpočtových nákladů tvoří zpravidla základní 

rozpočtové náklady stavebních prací (HSV a PSV), případně montážních prací. 

Základna pro výpočet zařízení staveniště: HSV + PSV + M. [30] 

13.2.1 Stanovení VRN zařízení staveniště pro rekonstrukci železničního viaduktu 

pomocí sazby  

Procentní sazbu na zařízení staveniště volím 3%, a to s ohledem na rozsah stavby a s tím 

související poměrně velké zařízení staveniště.  

Náklady na stavbu rekonstrukce železničního viaduktu jsem stanovil na základě kalkulace 

v programu BuildPower S. V tab. 13-1 jsou shrnuty náklady HSV, PSV, MON, které budou 

vstupními daty pro základnu, z které se vypočtou VRN na zařízení staveniště. 

Tab. 13-1: Vstupní data nákladů pro základnu VRN 

Druh  Náklady [Kč] + 21 % DPH 

HSV 29 293 994,67 

PSV 1 927 867,58 

MON 49 241,31 

Náklady celkem 31 271 103 Kč 
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Základna pro výpočet ZS: HSV + PSV + M = 29 293 995 + 1 927 867 + 49 241 =  

= 31 271 103 Kč 

VRN na zařízení staveniště: základna · sazba/100 = 31 271 103 · 3/100 = 938 133 Kč 

Celková náklady na zařízení staveniště, které jsem stanovil na základě použití sazby 

vedlejších rozpočtových nákladů, jsou 938 133 Kč. 

13.3 Stanovení nákladů pomocí kalkulace 

V rámci nákladů na zařízení staveniště stanoví zhotovitel veškeré náklady spojené 

s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.  

Do položky vybudování zařízení staveniště patří náklady s případným vypracováním 

projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení 

staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.  

Do položky provoz zařízení staveniště patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, 

náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady 

na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na 

objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 

Do položky odstranění zařízení staveniště patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně 

přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění 

zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. [30] 

13.3.1 Stanovení nákladů zařízení staveniště pro rekonstrukci železničního 

viaduktu 

Kalkulaci zařízení staveniště pro rekonstrukci železničního viaduktu jsem vypracoval 

pomocí rozpočtářského programu BuildPower S.  

Určil jsem náklady na vybudování zařízení staveniště, kterými jsou:  

 příprava území – odstranění křovin, sejmutí ornice,  

 vytvoření podkladu pod silniční panely,  

 zřízení lože z kameniva kolem kamenných pilířů pod lešení,  

 osazení silničních panelů včetně jejich dodávky,  

 montáž dřevěného schodiště včetně dodávky materiálu, 

 montáž nosné konstrukce pro vodní nádrže včetně materiálu,  

 zřízení elektrické přípojky a rozvodu elektřiny, 

 montáž oplocení.  

Náklady na provoz zařízení staveniště: 

 pronájem stavebních kontejnerů,  

 pronájem skladových kontejnerů,  

 pronájem staveništních rozvaděčů,  
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 pronájem vodních nádrží,  

 pronájem oplocení,  

 náklady na elektrickou energii,  

 náklady na vodu.  

Náklady na odstranění zařízení staveniště:  

 rozebrání ploch ze silničních panelů,  

 odstranění podkladů pod silničními panely,  

 rozprostření ornice,  

 demontáž schodiště,  

 demontáž oplocení.  

V kapitole č. 5 – Technická zpráva zařízení staveniště je vypracován rozpočet pro zařízení 

staveniště včetně výkazu výměr.   

Z kalkulace vyplývá, že celková náklady na zařízení staveniště jsou 3 034 695 Kč, viz 

tab. 13-2. V tabulce jsou shrnuty náklady na zařízení staveniště v případě, že budou 

uvažovány všechny položky – varianta 1. Nesmím opomenout odpisy silničních panelů, 

které budou zakoupeny v lednu 2016 a jsou ve výši 68 267 Kč, výpočet podle kapitoly 

13.3.11, tzn. celková náklady na ZS pro variantu č. 1 jsou ve výši 3 102 962 Kč.  

Tab. 13-2: Náklady na ZS - var. 1 

P.č. Položky 
Celkem [Kč] 

bez DPH 

Díl: 1 – Zemní práce 119 141,34 

1 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 27 370,00 

2 Rozebrání ploch ze silničních panelů 50 283,00 

3 Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl. 10 cm 18 618,30 

4 
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, úprava podloží pod betonové 

panely 
7 612,94 

5 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 5 472,30 

6 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm, nad 500 m2 9 784,80 

Díl: 5 – Komunikace 1 624 634,92 

7 Zřízení lože z kameniva do 200 mm, podklad pod lešení kolem pilířů 19 992,30 

8 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm 95 945,40 

9 Osazení silničních panelů, včetně panelu IZD 2/490 300x100x15 1 441 899,00 

10 
Kamenivo těžené frakce 32/63 Jihomor. kraj, podkladní vrstvy plochy 

kolem pilířů 
66 798,22 

Díl: 57 – Objekty ZS 643 770,84 

11 
Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, podpěra vodní 

nádrže, včetně dodávky profilu I č.20 
37 586,76 
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12 Pronájem stavební kontejner BK1 155 400,00 

13 Pronájem skladový kontejner LK1 30 000,00 

14 Pronájem staveništní rozvaděč PER - ST 40A  18 000,00 

15 Pronájem staveništní rozvaděč HD/DCA/164-6 32 400,00 

16 Pronájem nádrže na vodu 4 m3 18 000,00 

17 Pronájem oplocení  205 200,00 

18 Náklady na elektrickou energii 16 808,40 

19 Náklady na vodu - výkon zásobování  81 600,00 

20 Náklady na vodu - dopravné  31 680,00 

21 Náklady na vodu - voda 17 095,68 

Díl: 762 – Konstrukce tesařské  31 678,95 

22 Montáž schodiště přímočarého bez podst. š.do 1,5 m 10 092,05 

23 Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1,5 m 5 208,80 

24 Matice přesná šestihranná 02 1401 M 10 52,08 

25 Podložka přesná 021702 tvar A otvor 10,5 mm 36,15 

26 Tyč závitová M10, DIN 975 186,18 

27 Hřebík stavební zápust. hlava  022825  2,5/50 207,00 

28 Hřebík stavební zápust. hlava  022825  2,8/70 207,00 

29 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 2 122,73 

30 Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.5 dl.400-600 š.17-24 4 701,95 

31 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 3m š.120-240 mm 3 753,35 

32 Hranol SM profil 60x80 mm dl. 3 m 5 111,66 

Díl: 767 – Konstrukce zámečnické 54 686,37 

33 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m 33 968,30 

34 Demontáž oplocení rámového H do 2 m 20 718,07 

Díl: M21 - Elektromontáže 34 100,00 

35 Přípojka elektřiny 4 000,00 

36 Rozvod elektřiny D+M 30 100,00 

Cena celkem bez DPH [Kč] 2 508 012 

Cena celkem + 21% DPH [Kč] 3 034 695 

Ve druhé variantě jsem zohlednil skutečnost, že firma může disponoval některými objekty, 

zařízením, např. vlastní staveništní kontejnery, skladové kontejnery, systémové oplocení, 

staveništní rozvaděče, může také vlastnit betonové silniční panely, které v první variantě ve 

velké míře ovlivňují celkové náklady na zařízení staveniště. To má za následek snížení 
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celkových nákladů a samozřejmě také počtu položek rozpočtu, které jsou pro variantu č. 2 

shrnuty v tab. 13-3.  

V případě dlouhodobého majetku, který je ve vlastnictví firmy, nesmím opomenout odpisy, 

které ovlivní náklady na ZS. Dlouhodobým majetkem firmy je oplocení, pro který jsem 

zvolil termín pořízení leden 2010 s pořizovací cenou 100 244 Kč bez DPH, silniční panely 

pořízeny v lednu 2016, pořizovací cena 1 241 220 Kč bez DPH, stavební a skladové 

kontejnery pořízeny v lednu 2010, pořizovací cena 825 000 Kč bez DPH. Odpisy majetku 

jsou zpracovány v tab. 13-4 – 13-6 a grafech 13-1 – 13-3. Předpokládám, že tento majetek 

bude využit v roce 2016 jen pro tuto stavbu.  

Tab. 13-3: Náklady na ZS - var. 2 

P.č. Položky 
Celkem [Kč] 

bez DPH 

Díl: 1 – Zemní práce 119 141,34 

1 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 27 370,00 

2 Rozebrání ploch ze silničních panelů 50 283,00 

3 Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl. 10 cm 18 618,30 

4 
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, úprava podloží pod betonové 

panely 
7 612,94 

5 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m 5 472,30 

6 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 9 784,80 

Díl: 5 – Komunikace 411 047,92 

7 Zřízení lože z kameniva do 200 mm, podklad pod lešení kolem pilířů 19 992,30 

8 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm 95 945,40 

9 Osazení silničních panelů  228 312,00 

10 
Kamenivo těžené frakce 32/63 Jihomor. kraj, podkladní vrstvy plochy 

kolem pilířů 
66 798,22 

Díl: 57 – Objekty ZS 202 770,84 

11 
Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, podpěra vodní 

nádrže, včetně dodávky profilu I č. 20 
37 586,76 

12 Pronájem nádrže na vodu 4 m3 18 000,00 

13 Náklady na elektrickou energii 16 808,40 

14 Náklady na vodu - výkon zásobování  81 600,00 

15 Náklady na vodu - dopravné  31 680,00 

16 Náklady na vodu - voda 17 095,68 

Díl: 762 – Konstrukce tesařské  31 678,95 

17 Montáž schodiště přímočarého bez podst. š.do 1,5 m 10 092,05 

18 Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1,5 m 5 208,80 
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19 Matice přesná šestihranná 02 1401 M 10 52,08 

20 Podložka přesná 021702 tvar A otvor 10,5 mm 36,15 

21 Tyč závitová M10, DIN 975 186,18 

22 Hřebík stavební zápust. hlava  022825  2,5/50 207,00 

23 Hřebík stavební zápust. hlava  022825  2,8/70 207,00 

24 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 2 122,73 

25 Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.5 dl.400-600 š.17-24 4 701,95 

26 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 3m š.120-240mm 3 753,35 

27 Hranol SM profil 60x80 mm dl. 3 m 5 111,66 

Díl: 767 – Konstrukce zámečnické 54 686,37 

28 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m 33 968,30 

29 Demontáž oplocení rámového H do 2 m 20 718,07 

Díl: M21 - Elektromontáže 34 100,00 

30 Přípojka elektřiny 4 000,00 

31 Rozvod elekřiny D+M 30 100,00 

Cena celkem bez DPH [Kč] 853 425 

Cena celkem + 21% DPH [Kč] 1 032 645 

Z kalkulace vyplývá, že celková náklady na zařízení staveniště jsou 1 032 645 Kč, viz 

tab. 13-3 pro variantu č. 2. V následující kapitole je stanovena výše ročních odpisů pro 

dlouhodobý majetek.  

13.3.1.1 Odpisy dlouhodobého majetku  

Metodu stanovení odpisů volím lineární (rovnoměrné) odepisování, kdy je odepisování 

rovnoměrně rozloženo na celou dobu životnosti majetku.   

Nejprve jsem provedl zařazení majetku do odpisové skupiny 1 – 6 podle přílohy k Zákonu 

o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. a odpisovou sazbu v 1. roce a dalších letech – § 31. 

Stanovil jsem termín pořízení majetku a jeho pořizovací cenu. Pomocí vzorce 13-1 jsem 

stanovil výši odpisů v jednotlivých letech.  

RLDOn = VC · ROS/100                         (13-1) 

kde 

RLDO – odpis v daném roce (lineární odepisování) 

VC – vstupní cena bez DPH 

ROS – roční odpisová sazba podle § 31 Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. 

n – označuje odpisový rok  
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1. Majetek – oplocení 

Tab. 13-4: Vstupní data - odpisy oplocení 

                                                                                                      Tab. 13-5: Odpisy oplocení                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Za rok 2016 budou roční odpisy za oplocení ve výši 5 163 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Název majetku 
Vstupní cena 

bez DPH 

Rok 

pořízení 

Odpisová 

skupina 

Doba 

odpisu 

Odpisová 

sazba 1. rok  

Odpisová sazba 

v dalším roce 

Oplocení 100 244 Kč 01/2010 4 20 let 2,15% 5,15% 

n Rok 
Odpis 

RLDOn[Kč] 

1 2010 2 155 Kč 

2 2011 5 163 Kč 

3 2012 5 163 Kč 

4 2013 5 163 Kč 

5 2014 5 163 Kč 

6 2015 5 163 Kč 

7 2016 5 163 Kč 

8 2017 5 163 Kč 

9 2018 5 163 Kč 

10 2019 5 163 Kč 

11 2020 5 163 Kč 

12 2021 5 163 Kč 

13 2022 5 163 Kč 

14 2023 5 163 Kč 

15 2024 5 163 Kč 

16 2025 5 163 Kč 

17 2026 5 163 Kč 

18 2027 5 163 Kč 

19 2028 5 163 Kč 

20 2029 5 163 Kč 

21 2030 5 163 Kč 

Graf 13-1: Odpisy oplocení 
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2. Majetek – silniční panely  

 

Za rok 2016 budou roční odpisy za sil. panely ve výši 68 267 Kč.  

3. Majetek – kontejnery (stavební + skladové) 

Tab. 13-8: Vstupní data - odpisy kontejnery 

Název majetku 
Vstupní cena      

bez DPH 

Rok 

pořízení 

Odpisová 

skupina 

Doba 

odpisu 

Odpisová 

sazba 1. rok  

Odpisová sazba 

v dalším roce 

Kontejnery 825 000 Kč 01/2010 3 10 let 5,50% 10,50% 

                                    

Za rok 2016 budou roční odpisy za kontejnery ve výši 86 625 Kč. 

Název majetku 
Vstupní cena 

bez DPH 

Rok 

pořízení 

Odpisová 

skupina 

Doba 

odpisu 

Odpisová 

sazba 1. rok  

Odpisová sazba v 

dalším roce 

Silniční panely 1 241 220 Kč 01/2016 3 10 let 5,50% 10,50% 

n Rok 
Odpis 

RLDOn[Kč] 

1 2016 68 267 Kč 

2 2017 130 328 Kč 

3 2018 130 328 Kč 

4 2019 130 328 Kč 

5 2020 130 328 Kč 

6 2021 130 328 Kč 

7 2022 130 328 Kč 

8 2023 130 328 Kč 

9 2024 130 328 Kč 

10 2025 130 328 Kč 

11 2026 130 328 Kč 

n Rok 
Odpis 

RLDOn[Kč] 

1 2010 45 375 Kč 

2 2011 86 625 Kč 

3 2012 86 625 Kč 

4 2013 86 625 Kč 

5 2014 86 625 Kč 

6 2015 86 625 Kč 

7 2016 86 625 Kč 

8 2017 86 625 Kč 

9 2018 86 625 Kč 

10 2019 86 625 Kč 

11 2020 86 625 Kč 

Tab. 13-6: Vstupní data - odpisy silniční panely 

Tab. 13-7: Odpisy panely 

Graf 13-2: Odpisy silniční panely 

Tab. 13-9: Odpisy kontejnery 

Graf 13-3: Odpisy kontejnery 
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V následující tab. 13-10 jsou shrnuty odpisy majetku pro rok 2016. 

Tab. 13-10: Odpisy majetku 2016 

Majetek Odpis [Kč] 

Oplocení 5 163 

Silniční panely 68 267 

Kontejnery 86 625 

Celkem  160 055 

Celkové náklady na zařízení staveniště – varianta 2 spolu s odpisy jsou 1 192 700 Kč. 

Z druhé varianty vyplývá, že náklady na zařízení staveniště při vlastnění určitých objektů, 

zařízení jsou o 260 % nižší než náklady první varianty zařízení staveniště, tzn. dvou a půl 

krát nižší.  

 
Graf 13-4: Srovnání nákladů variant 1, 2 

13.4 Srovnání nákladů na zařízení staveniště prostřednictvím sazby VRN 

a kalkulace 

V kapitole 13.2 a 13.3 jsem stanovil náklady na zařízení staveniště pro rekonstrukci 

železničního viaduktu. Při použití sazby vedlejších rozpočtových nákladů (3%) jsou náklady 

ve výši 938 133 Kč. Dále jsem určil náklady pomocí rozpočtovacího programu 

BuilPower S od firmy RTS ve dvou variantách. Varianty se od sebe liší tím, že si zhotovitel 

bude muset v 1. variantě pronajmout staveništní a skladové kontejnery, staveništní 

rozvaděče, mobilní oplocení a zakoupit betonové panely. Náklady první varianty jsou ve 

výši 3 102 962 Kč, druhé varianty 1 192 700 Kč. V tab. 13-9 a grafu č. 13-5 jsou shrnuty 

výsledky srovnání. 
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Tab. 13-11: Vyhodnocení srovnání stanovených nákladů ZS 

Způsob stanovení nákladů na ZS Cena celkem [Kč] 

Sazba VRN (3 %) 938 133 

Kalkulace - 1. var. 3 102 962 

Kalkulace - 2. var. 1 192 700 

 

 
Graf 13-5: Srovnání stanovených nákladů ZS 

13.5 Závěr 

Pro potřebu stanovení vedlejších rozpočtových nákladů na zařízení staveniště v tomto 

konkrétním případě bych volil podrobnou kalkulaci, protože jak je vidět v předešlých 

kapitolách, tak se jednotlivá stanovení nákladů od sebe, zejména sazba VRN a kalkulace – 

1. varianta markantně liší.  

Jak je v úvodu řečeno, tak vedlejší rozpočtové náklady vyjadřují konkrétní situaci na stavbě, 

a proto by měly být individuálně vykalkulovány. Použití procentní sazby pro určení nákladů 

je jednodušším způsobem, sazby jsou uváděny v různých odborných periodikách nebo 

literatuře a je nutné je považovat za informativní nebo doporučené. 
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Tab. 14-1: Krycí list rozpočtu rekonstrukce železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 29102015 
Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad 
Oslavou - Ostrov nad Oslavou 

 Objekt:   SO 04.6 Most v km 76,955 Viadukt Ostrov nad Oslavou   

 Rozpočet: 1 Stavební část  

Objednatel:     IČ:  
  

       DIČ:    

Zhotovitel:   IČ:  
  

    DIČ:    

Vypracoval: Bc. Jiří Šťastný 

Rozpis ceny       Celkem 

HSV   
  

    24 209 912,95 

PSV   
  

    1 593 278,99 

MON   
  

    40 695,30 

Vedlejší náklady - ZS     2 508 012,42 

Ostatní náklady 
  

    0,00 

Celkem 
  

    28 351 899,66 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH  
  

15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 28 351 899,66 CZK 

Základní DPH  
  

21 % 5 953 898,93 CZK 

Zaokrouhlení    0,41 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

34 305 799,00 CZK 

           

 v     dne              

                

   Za zhotovitele  Za objednatele   
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Tab. 14-2: Položkový rozpočet rekonstrukce železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou 

S: 29102015 Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou 

O: SO 04.6 Most v km 76,955 Viadukt Ostrov nad Oslavou  

R: 1 Stavební část 

 

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ množství 

cena / 
MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce       1 111 817,75 

1 122101101R0 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 m3 15,00000 91,30 1 369,50 

    přechodové oblasti: 3,0*5,0*0,5*2   15,00000     

2 151821215R0 Zaberanění ocel. zápor svislých do 70 kg/m, do 
5 m, pažení v předpolí mostu, M 

m 72,00000 963,00 69 336,00 

    zápora 2xU160 délka 2,5 m: 2*8*2,5   40,00000     

    zápora 2xU160 délka 4,0 m: 2*4*4,0   32,00000     

3 174101101R0 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 15,00000 92,90 1 393,50 

    včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

    zpětný zásyp přechodových oblastí: 
3,0*5,0*0,5*2 

  15,00000     

4 151823101R0 Montáž pažení v poli mostu, osazení zápor 
ocelových dl. 0,5 m, ocel. táhel, převázek, 
protizápor Larsen IIn, M 

m 185,40000 315,08 58 415,83 

    délka pažení: 185,4   185,40000     

5 151823101R2 Demontáž pažení v poli mostu, odstranění 
zápor ocelových dl. 0,5 m, ocel. táhel, 
převázek, protizápor Larsen IIn 

m 185,40000 223,89 41 509,21 

    délka pažení: 185,4   185,40000     

6 151825101R0 Pažiny z dřevěných fošen tl. 8 cm, výdřeva 
pažení koleje č. 2, D+M 

m2 93,50000 637,00 59 559,50 

    187*0,5   93,50000     

7 228941122R0 Vytažení ocel. zápor svislých do 70kg/m, do 5 
m, odstranění pažení v předpolí mostu 

m 72,00000 292,59 21 066,48 

    zápora 2xU160 délka 2,5 m: 2*8*2,5   40,00000     

    zápora 2xU160 délka 4,0 m: 2*4*4,0   32,00000     

8 13285340RV Ocelové táhlo D 32 mm pažení, délka 4 m, 
betonářská výztuž žebírková 10505R D32 mm 
opatřena na koncích navařen. závit. tyčemi, D  

T 3,73552 17 960,00 67 089,94 

    délka 4 m, počet 148 ks, hmotnost 6,31 kg/m: 
(4*148*6,31)/1000 

  3,73552     

9 13384340R Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11373, 
ocelová zápora pro pažení v předpolí mostu, D 

T 2,73600 20 470,00 56 005,92 

    dle PD: 1,52+1,216   2,73600     

10 13442205RV Štětovnice Larsen IIn, protizápora pažení v poli 
mostu, D 

T 13,06200 23 830,00 311 267,46 

    délka 210 m, hmotnost 62,2 kg/m: 
(210*62,2)/1000 

  13,06200     

11 13483340R Tyč průřezu U 300, hrubé, jakost oceli 11373, 
převázka pažení v poli mostu, D 

T 17,22360 23 280,00 400 965,41 

    l=3,1 m - 4 ks, hmotnost 46,3 kg/m: 
(3,1*4*46,3)/1000 

  0,57412     

    l=8,8 m - 16 ks, hmotnost 46,3 kg/m: 
(8,8*16*46,3)/1000 

  6,51904     

    l=8,9 m - 16 ks, hmotnost 46,3 kg/m: 
(8,9*16*46,3)/1000 

  6,59312     
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    l=9,5 m - 4 ks, hmotnost 46,3 kg/m: 
(9,5*4*46,3)/1000 

  1,75940     

    l=9,6 m - 4 ks, hmotnost 46,3 kg/m: 
(9,6*4*46,3)/1000 

  1,77792     

12 21120152VL Nosník ocelový U160, ocelová zápora pažení v 
poli mostu l=0,5 m, D 

m      62,00000 384,50 23 839,00 

    počet 124 ks délky 0,5 m: 124*0,5   62,00000     

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání       65 425,00 

13 212792112R0 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože, M m 14,00000 125,50 1 757,00 

    2*7,0   14,00000     

14 285947121 Trn z betonářské oceli D 25 mm délky 0,7 m, 
kotvení ŽB desky, D+M 

kus 220,00000 82,00 18 040,00 

    dle PD: 220   220,00000     

15 285947111R0 Trn z betonářské oceli D 12 mm délky 0,45 m, 
kotvení podkladního betonu, D+M 

kus 1 076,00000 41,00 44 116,00 

    dle PD: 1076   1 076,00000     

16 28614802R Trubka RAUPLEN-PE TS (LP) DN 150 m 14,00000 108,00 1 512,00 

    odvodnění přechodových oblastí: 2*7,0   14,00000     

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       2 437 893,65 

17 317321118R0 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 18,11406 3 435,00 62 221,80 

    hlava římsy DC1: 
0,19*0,44*(8,90+8,89)+3*1/2*0,02*0,02*(8,90+ 
8,89)+1/2*0,4*0,02*(8,90+8,89)+2*1/2*0,06*0,0
1*(8,90+8,89)+2*0,01*0,06*(8,90+8,89) 

  1,60110     

    hlava římsy DC2,5,6,9: 
(0,19*0,44*(8,89+8,89)+3*1/2*0,02*0,02*(8,89+
8,89)+1/2*0,4*0,02*(8,89+8,89)+2*1/2*0,06*0,0
1*(8,89+8,89)+2*0,01*0,06*(8,89+8,89))*4 

  6,40080     

    hlava římsy DC3,4,7,8: 
(0,19*0,44*(9,593+8,887)+3*1/2*0,02*0,02*      
(9,593+8,887)+1/2*0,4*0,02*(9,593+8,887)+2*1
/2*0,06*0,01*(9,593+8,887)+2*0,01*0,06*(9,593
+8,887))*4 

  6,65280     

    hlava římsy DC10: 
0,19*0,44*(8,90+8,89)+3*1/2*0,02*0,02*(8,90+ 
8,89)+1/2*0,4*0,02*(8,90+8,89)+2*1/2*0,06* 
0,01*(8,90+8,89)+2*0,01*0,06*(8,90+8,89) 

  1,60110     

    konzola po trakční sloup DC2, DC5, DC8: 
(0,73*0,80*0,70-1/2*0,15*0,20*0,70-
0,28*0,08*0,70)*3 

  1,14786     

    římsy přechodových zídek: 0,12*2,96*2   0,71040     

18 317353121R0 Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení m2 519,12000 568,00 294 860,16 

    plocha bednění z vnější strany: 
185,4*(0,6+0,5+0,3) 

  259,56000     

    plocha bednění z vnitřní strany: 
185,4*(0,6+0,3+0,3+0,2) 

  259,56000     

19 317353221R0 Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění m2 519,12000 87,60 45 474,91 

    plocha bednění z vnější strany: 
185,4*(0,6+0,5+0,3) 

  259,56000     

    plocha bednění z vnitřní strany: 
185,4*(0,6+0,3+0,3+0,2) 

  259,56000     

20 317361214R0 Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 t 4,09090 33 220,00 135 899,70 

    dle PD výztuž říms: 3848,00/1000   3,84800     

    dle PD výztuž říms přechodových zídek: 
242,90/1000 

  0,24290     

21 348171111R0 Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 
kg/m, D+M 

m 185,40000 3 269,30 606 128,22 
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22 624602113R0 Tmelení spár š. 2 cm, hl. 1,4 cm, tmel Soudaflex 25LM, 
tmelení pracovní a dilatační spáry římsy 

m 30,08000 200,00 6 016,00 

    Začátek provozního součtu         

      Délka spáry: 0,440+0,25+0,25   0,94000     

    Konec provozního součtu         

    DC1: 5*0,94   4,70000     

    DC2: 2*0,94   1,88000     

    DC3: 4*0,94   3,76000     

    DC4: 2*0,94   1,88000     

    DC5: 4*0,94   3,76000     

    DC6: 2*0,94   1,88000     

    DC7: 4*0,94   3,76000     

    DC8: 2*0,94   1,88000     

    DC9: 4*0,94   3,76000     

    DC10: 3*0,94   2,82000     

23 2910201VL Prefabrikovaná přechodová zídka, D+M ks     2,00000 11 362,00 22 724,00 

24 380932213R0 Sepnutí kamenných pilířů betonářskou ocelí B500B    
pr. 8 mm 

m 4 061,60000 309,51 1 257 105,82 

    kamenný pilíř P2: ((2,8+3,3)/2+(9,8+10,1)/2)*2*8   208,00000     

    kamenný pilíř P3: ((2,8+3,7)/2+(9,8+10,5)/2)*2*16   428,80000     

    kamenný pilíř P4: ((4,2+5,3)/2+(9,8+10,7)/2)*2*21   630,00000     

    kamenný pilíř P5: ((2,8+4,0)/2+(9,8+10,7)/2)*2*20   546,00000     

    kamenný pilíř P6: ((2,8+4,0)/2+(9,8+10,7)/2)*2*20   546,00000     

    kamenný pilíř P7: ((2,8+4,0)/2+(9,8+10,7)/2)*2*20   546,00000     

    kamenný pilíř P8: ((4,2+5,3)/2+(9,8+10,7)/2)*2*20   600,00000     

    kamenný pilíř P9: ((2,8+3,7)/2+(9,8+10,5)/2)*2*15   402,00000     

    kamenný pilíř P10: ((2,8+3,1)/2+(9,8+10,1)/2)*2*6   154,80000     

25 31120152VL Lišta trojhranná dutá 20x20 mm do bednění, D+M m 574,08000 13,00 7 463,04 

    zkosení 3 hran římsy: 3*191,36   574,08000     

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       6 823 601,17 

26 273361411R0 Výztuž podkladní desky ze svařovaných sítí t 1,16130 29 450,00 34 200,29 

    dle PD: 1161,3/1000   1,16130     

27 421321118R0 Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37 m3 363,44055 3 010,00 1 093 956,06 

    Deska DC1 :          

    objem spodní ŽB desky: 4,73*(8,90+8,89)*0,41   34,50015     

    objem římsy bez hlavy: 
1/2*0,10*0,41*(8,90+8,89)+(1/2*(0,610+0,360)*0,39)* 
(8,90+8,89)+(1/2*(0,510+0,260)*0,30)*(8,90+8,89) 

  5,78442     

    odpočet objemu vyspádování ŽB desky:                         
-1*((9,46*17,79*(0,41-0,25))/3)/2 

  -4,48782     

    Mezisoučet   35,79674     

    Deska DC2 :          

    objem spodní ŽB desky: 4,73*(8,89+8,89)*0,41   34,48075     

    objem římsy bez hlavy: 
1/2*0,10*0,41*(8,89+8,89)+(1/2*(0,610+0,360)*0,39)* 
(8,89+8,89)+(1/2*(0,510+0,260)*0,30)*(8,89+8,89) 

  5,78117     

    odpočet objemu vyspádování ŽB desky:                        
-1*((9,46*17,78*(0,41-0,25))/3)/2 

  -4,48530     

    Mezisoučet   35,77662     

    Deska DC3 :          

    objem spodní ŽB desky: 4,73*18,48*0,41   35,83826     

    objem římsy bez hlavy: 
1/2*0,10*0,41*18,48+1/2*(0,610+0,360)*0,39*18,48+ 
1/2*(0,510+0,260)*0,30*18,48 

  6,00877     

    odpočet objemu vyspádování ŽB desky:                        
-1*((9,46*18,48*(0,41-0,25))/3)/2 

  -4,66189     

    Mezisoučet   37,18515     
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    Deska DC4 :          
    objem spodní ŽB desky: 4,73*18,48*0,41   35,83826     

    objem římsy bez hlavy: 
1/2*0,10*0,41*18,48+1/2*(0,610+0,360)*0,39*18,48+  
1/2*(0,510+0,260)*0,30*18,48 

  6,00877     

    odpočet objemu vyspádování ŽB desky:                           
-1*((9,46*18,48*(0,41-0,25))/3)/2 

  -4,66189     

    Mezisoučet   37,18515     

    Deska DC5 :          

    objem spodní ŽB desky: 4,73*(8,89+8,89)*0,41   34,48075     

    objem římsy bez hlavy: 
1/2*0,10*0,41*(8,89+8,89)+(1/2*(0,610+0,360)*0,39)* 
(8,89+8,89)+(1/2*(0,510+0,260)*0,30)*(8,89+8,89) 

  5,78117     

    odpočet objemu vyspádování ŽB desky:                            
-1*((9,46*17,78*(0,41-0,25))/3)/2 

  -4,48530     

    Mezisoučet   35,77662     

    Deska DC6 :          

    objem spodní ŽB desky: 4,73*(8,89+8,89)*0,41   34,48075     

    objem římsy bez hlavy: 
1/2*0,10*0,41*(8,89+8,89)+(1/2*(0,610+0,360)*0,39)*  
(8,89+8,89)+(1/2*(0,510+0,260)*0,30)*(8,89+8,89) 

  5,78117     

    odpočet objemu vyspádování ŽB desky:                             
-1*((9,46*17,78*(0,41-0,25))/3)/2 

  -4,48530     

    Mezisoučet   35,77662     

    Deska DC7 :          

    objem spodní ŽB desky: 4,73*18,48*0,41   35,83826     

    objem římsy bez hlavy: 
1/2*0,10*0,41*18,48+1/2*(0,610+0,360)*0,39*18,48+ 
1/2*(0,510+0,260)*0,30*18,48 

  6,00877     

    odpočet objemu vyspádování ŽB desky:                           
-1*((9,46*18,48*(0,41-0,25))/3)/2 

  -4,66189     

    Mezisoučet   37,18515     

    Deska DC8 :          

    objem spodní ŽB desky: 4,73*18,48*0,41   35,83826     

    objem římsy bez hlavy: 
1/2*0,10*0,41*18,48+1/2*(0,610+0,360)*0,39*18,48+  
1/2*(0,510+0,260)*0,30*18,48 

  6,00877     

    odpočet objemu vyspádování ŽB desky:                            
-1*((9,46*18,48*(0,41-0,25))/3)/2 

  -4,66189     

    Mezisoučet   37,18515     

    Deska DC9 :          

    objem spodní ŽB desky: 4,73*(8,89+8,89)*0,41   34,48075     

    objem římsy bez hlavy: 
1/2*0,10*0,41*(8,89+8,89)+(1/2*(0,610+0,360)*0,39)* 
(8,89+8,89)+(1/2*(0,510+0,260)*0,30)*(8,89+8,89) 

  5,78117     

    odpočet objemu vyspádování ŽB desky:                           
-1*((9,46*17,78*(0,41-0,25))/3)/2 

  -4,48530     

    Mezisoučet   35,77662     

    Deska DC10 :          

    objem spodní ŽB desky: 4,73*(8,90+8,89)*0,41   34,50015     

    objem římsy bez hlavy: 
1/2*0,10*0,41*(8,90+8,89)+(1/2*(0,610+0,360)*0,39)*      
(8,90+8,89)+(1/2*(0,510+0,260)*0,30)*(8,90+8,89) 

  5,78442     

    odpočet objemu vyspádování ŽB desky:                             
-1*((9,46*17,79*(0,41-0,25))/3)/2 

  -4,48782     

    Mezisoučet   35,79674     

28 421361114R0 Výztuž mostních desek ŽB, PřB do 12 mm, ocel 10505 t 141,84230 36 900,00 5 233 980,87 

    dle PD, DC 1 : 16020,4/1000   16,02040     

    dle PD, DC 2,5,6,9 : 54756,5/1000   54,75650     

    dle PD, DC 3,4,7,8 : 56321,4/1000   56,32140     

    dle PD, DC 10 : 14744,0/1000   14,74400     
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29 421361411R0 Výztuž mostních desek, ŽB, PřB ze svařovaných sítí t 6,60771 29 340,00 193 870,21 

    dle PD, DC 1: 819,837/1000   0,81984     

    dle PD, DC 2,5,6,9: 2489,872/1000   2,48987     

    dle PD, DC 3,4,7,8: 2587,3/1000   2,58730     

    dle PD, DC 10: 710,697/1000   0,71070     

30 452311131R0 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15, 
podkladní deska přechodové oblasti  

m3 18,17950 2 555,00 46 448,62 

    2*5,5*3,4*0,5   18,70000     
    odečtení plochy střechovitého vyspádování:                  

-1*(3,47*0,15*0,5)*2 
  -0,52050     

31 273321116R0 Železobeton podkl. desek z cem.portladských            
C 16/20, podkladní deska tl. 100 mm  

m3 88,99200 2 485,00 221 145,12 

    4,8*185,4*0,1   88,99200     

Díl: 5 Komunikace       2 108 115,51 

32 511532111R0 Kolejové lože z kameniva drceného, zřízení 
železničního svršku, D+M 

m3 618,18848 1 067,00 659 607,11 

    191,36*4,97*(0,35+0,3)   618,18848     

33 512502121R0 Odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje, 
odstranění železničního svršku 

m3 1 154,11500 125,50 144 841,43 

    výška lože z kameniva 1,5 m, šířka 4,15 m, délka 
185,4 m: 1,5*4,15*185,4 

  1 154,11500     

34 521371112R0 Zřízení koleje S49 na mostech, M m 191,36000 1 364,55 261 120,29 

    191,36   191,36000     

35 525010012R0 Vyjmutí kolej. polí bez rozebrání, dřevěné pražce, 
odstranění železničního svršku 

m 185,40000 96,60 17 909,64 

    185,4   185,40000     

36 542141111R0 Příčný posun koleje na betonových pražcích 0,5 m m 191,36000 547,00 104 673,92 

    191,36   191,36000     

37 548930012R0 Řezání kolejnic plamenem kus 52,97143 142,00 7 521,94 

    délka 2*185,4 m kolejnic, max. délka 7 m - pro   
převoz : (2*185,4)/7 

  52,97143     

38 13490960R0 Kolejnice železniční širokopatní UIC 60 60E2, D T 11,52179 25 990,00 299 451,32 

    hmotnost kolejnice 60,21 kg/m : (191,36*60,21)/1000   11,52179     

39 59211617R0 Pražec B 91 S/1 - PA, 260x30x22 cm, D kus 318,93333 1 922,00 612 989,86 

    osová vzdálenost pražců 600 mm: 191,36/0,6   318,93333     

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější       5 261 980,63 

40 216904112R0 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a kleneb m2 2 530,60000 116,50 294 814,90 

    očištění povrchů M, S, V, E: 
1208,88+576,45+390,83+354,44 

  2 530,60000     

41 289902121R0 Odsekání betonu stěn, vrstvy do 80 mm, odsekání 
degradovaného betonu  

m2 264,34400 701,00 185 305,14 

    povrchy S, V, E, odhad 20%: 
(576,45+390,83+354,44)*0,2 

  264,34400     

42 627452911R0 Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm m2 277,62750 901,00 250 142,38 

    Začátek provozního součtu         

      plocha pilíře:          

      P02 : ((2,8+3,3)/2+(9,8+10,1)/2)*2*6   156,00000     

      P03 : ((2,8+3,7)/2+(9,8+10,5)/2)*2*11,4   305,52000     

      P04 : ((4,2+5,3)/2+(9,8+10,7)/2)*2*14,5   435,00000     

      P05 : ((2,8+4,0)/2+(9,8+10,7)/2)*2*14,3   390,39000     

      P06 : ((2,8+4,0)/2+(9,8+10,7)/2)*2*13,9   379,47000     

      P07 : ((2,8+4,0)/2+(9,8+10,7)/2)*2*13,9   379,47000     

      P08 : ((4,2+5,3)/2+(9,8+10,7)/ 2)*2*13,2   396,00000     

      P09 : ((2,8+3,7)/2+(9,8+10,5)/2)*2*10,9   292,12000     

      P10 : ((2,8+3,1)/2+ (9,8+10,1)/2)*2*4,4   113,52000     

      Mezisoučet   2 847,49000     

      NA 1 m2 zdiva připadá 0,13 m2 spár: 2847,49*0,13   370,17370     

    Konec provozního součtu         

    přespárováno bude 75% spár: 0,75*370,17   277,62750     
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43 632478122R0 Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 5 mm m2 230,35950 217,50 50 103,19 

    odhad 25% plochy mostovky bude přestěrkováno: 
185,4*4,97*0,25 

  230,35950     

44 632478123R0 Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 10 mm m2 1 208,88000 314,00 379 588,32 

    rozsah M: 1208,88   1 208,88000     

45 632478127R0 Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 30 mm m2 576,45000 871,00 502 087,95 

    rozsah S, tl. 10-25 mm: 576,45   576,45000     

46 632478129R0 Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 40 mm m2 390,83000 1 154,00 451 017,82 

    rozsah V, tl. 25-40 mm: 390,83   390,83000     

47 632479521R0 Spojovací můstek - nástřik Emaco Nanocrete AP m2 1 321,72000 437,00 577 591,64 

    Jednosložkový ochranný nástřik na cementové. 

    skladba sanace S,V,E: 576,45+390,83+354,44   1 321,72000     

48 2112015VL Impregnace nátěrem s inhibitory koroze  m2 2 530,60000 316,95 802 073,67 

    impregnace povrchů M, S, V, E: 
1208,88+576,45+390,83+354,44 

  2 530,60000     

49 611901111R0 Ubroušení výstupků betonu po odbednění 
mostovky 

m2 230,35950 165,00 38 009,32 

    odhad 25% plochy mostovky bude přebroušeno: 
185,4*4,97*0,25 

  230,35950     

50 622474203R0 Jemná reprofilace stěn sanační maltou tl. do 2 mm m2 2 530,60000 400,50 1 013 505,30 

    jemná reprofilace ploch M, S, V, E: 
1208,88+576,45+390,83+354,44 

  2 530,60000     

51 632478129R2 Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 70 mm m2 354,44000 2 025,00 717 741,00 

    rozsah E, tl. nad 40 mm: 354,44   354,44000     

Díl: 66 Sanace spodní stavby       2 299 107,94 

52 281606213R0 Nízkotlaká injektáž kamenného zdiva tl. do 80 cm, 
injektážní materiál cementová zálivka PCI Nanocret 
AP 

m 934,40000 484,08 452 324,35 

    Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 
bar ( spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové 
mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením. 

    zainjektování výztužných trnů ve spárách 
kamenného obkladu, průměr 20 mm, hl. 800 mm:  

        

    kamenný pilíř P2: 4*2*8*0,8   51,20000     

    kamenný pilíř P4: 4*2*21*0,8   134,40000     

    kamenný pilíř P3: 4*2*16*0,8   102,40000     

    kamenný pilíř P5: 4*2*20*0,8   128,00000     

    kamenný pilíř P6: 4*2*20*0,8   128,00000     

    kamenný pilíř P7: 4*2*20*0,8   128,00000     

    kamenný pilíř P8: 4*2*20*0,8   128,00000     

    kamenný pilíř P9: 4*2*15*0,8   96,00000     

    kamenný pilíř P10: 4*2*6*0,8   38,40000     

53 281606213R2 Nízkotlaká injektáž z chemických pojiv, injektážní 
materiál epoxidová pryskyřice MASTERTOP P605 

m3     6,94775 258 917,72 1 798 895,59 

    Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 
bar ( spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové 
mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením. 

    klenby:          

    7,3*0,5*0,05*2*9   3,28500     

    1,15*2*1,0*0,05*2*9   2,07000     

    75*0,15*0,5*0,05   0,28125     

    75*0,15*1,0*0,05   0,56250     

    pilíře:          

    (2,3+3,3+9,1+5,2+7,5+4,6+6,0+11,5+4,0)*0,5*0,02*
1,4 

  0,74900     
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54 285947111R2 Trn z betonářské oceli D 8 mm délky 0,9 m, výztužný 
trn kamenného pilíře 

kus 1 168,00000 41,00 47 888,00 

    1168   1 168,00000     

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb       43 888,78 

55 931961115R1 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm, 
STYRODUR, D+M 

m2 23,74450 175,00 4 155,29 

    obsah čela ŽB desky a římsy dilatačních celků: 
(4,73*0,41+1/2*0,10*0,41+1/2*(0,61+0,36)*0,39+1/2* 
(0,51+0,26)*0,30+0,44*0,25)*10 

  23,74450     

56 931981011R0 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka m 190,11239 209,00 39 733,49 

    pracovní spára mezi I. a II. etapu: 185,4   185,40000     

    kolem odvodňovaču pr. 150 mm: 10*0,5*2*pi*0,15   4,71239     

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       1 163 849,04 

57 941941042R0 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 4 441,00000 51,80 230 043,80 

    Včetně kotvení lešení. 

    lešení kolem pilířů:          

    P02: (5,40+1,20+11,20)*2*(6,80+9,0)/2   281,24000     

    P03: (4,40+1,20+10,70+1,20)*2*16,60   581,00000     

    P04: (5,50+1,20+10,80+1,20)*2*16,80   628,32000     

    P05: (4,10+1,20+10,80+1,20)*2*16,60   574,36000     

    P06: (4,10+1,20+10,80+1,20)*2*16,30   563,98000     

    P07: (4,00+1,20+10,80+1,20)*2*16,20   557,28000     

    P08: (5,30+1,20+10,80+1,20)*2*16,00   592,00000     

    P09: (3,90+1,20+10,60+1,20)*2*13,30   449,54000     

    P10: (4,40+1,20+10,40+1,20)*2*6,20   213,28000     

58 941941111R0 Pronájem lešení za den m2 72 559,20000 1,20 87 071,04 

    pronajaté 2 sady lešení na 2 kamen. pilíře:          

    Začátek provozního součtu         

      1. sada lešení : (4,40+1,20+10,70+1,20)*2*16,60   581,00000     

      2. sada lešení : (5,50+1,20+10,80+1,20)*2*16,80   628,32000     

      Mezisoučet   1 209,32000     

    Konec provozního součtu         

    počet dnů - 60 : 1209,32*60   72 559,20000     

59 941941842R0 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 4 441,00000 35,80 158 987,80 

    lešení kolem pilířů:          

    P02: (5,40+1,20+11,20)*2*(6,80+9,0)/2   281,24000     

    P03: (4,40+1,20+10,70+1,20)*2*16,60   581,00000     

    P04: (5,50+1,20+10,80+1,20)*2*16,80   628,32000     

    P05: (4,10+1,20+10,80+1,20)*2*16,60   574,36000     

    P06: (4,10+1,20+10,80+1,20)*2*16,30   563,98000     

    P07: (4,00+1,20+10,80+1,20)*2*16,20   557,28000     

    P08: (5,30+1,20+10,80+1,20)*2*16,00   592,00000     

    P09: (3,90+1,20+10,60+1,20)*2*13,30   449,54000     

    P10: (4,40+1,20+10,40+1,20)*2*6,20   213,28000     

60 943944121R0 Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg m3 10 516,00000 17,00 178 772,00 

    prostory klenby: 44,0*((9,30+9,80)/2+1,20*2)*10*2   10 516,00000     

61 943944821R0 Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg m3 10 516,00000 10,60 111 469,60 

    prostory klenby: 44,0*((9,30+9,80)/2+1,20*2)*10*2   10 516,00000     

62 941941111R0 Pronájem lešení za den, prostorové lešení m3     331 254,00000 1,20 397 504,80 

    Začátek provozního součtu         

      prostory klenby: 44,0*((9,30+9,80)/2+1,20*2)*10   5 258,00000     

      půjčeny 2 sady: 5258/2   2 629,00000     

    Konec provozního součtu         

    celkem 126 dnů: 126*2629   331 254,00000     
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Díl: 96 Bourání konstrukcí       551 067,41 

63 289903121R0 Vysekání spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene 
hrubého 

m2 122,55300 619,00 75 860,31 

    vysekání spár 50x30 mm v kamenném zdivu pilířů:          

    kamenný pilíř P2: 
((2,8+3,1)/2+(9,8+10,8)/2)*2*8*0,03 

  6,36000     

    kamenný pilíř P3: 
((2,8+3,7)/2+(9,8+10,6)/2)*2*16*0,03 

  12,91200     

    kamenný pilíř P4: 
((4,2+5,5)/2+(9,8+10,7)/2)*2*21*0,03 

  19,02600     

    kamenný pilíř P5: 
((2,8+4,1)/2+(9,8+10,8)/2)*2*20*0,03 

  16,50000     

    kamenný pilíř P6: 
((2,8+4,0)/2+(9,8+10,8)/2)*2*20*0,03 

  16,44000     

    kamenný pilíř P7: 
((2,8+4,0)/2+(9,8+10,8)/2)*2*20*0,03 

  16,44000     

    kamenný pilíř P8: 
((4,2+5,3)/2+(9,8+10,7)/2)*2*20*0,03 

  18,00000     

    kamenný pilíř P9: 
((2,8+3,7)/2+(9,8+10,8)/2)*2*15*0,03 

  12,19500     

    kamenný pilíř P10: 
((2,8+3,0)/2+(9,8+10,4)/2)*2*6*0,03 

  4,68000     

64 963041211R0 Bourání mostních konstr. z betonu prostého m3 102,25980 2 495,00 255 138,20 

    část opěr: 0,537*185,4+0,2*(2,3+3,3+2,3+3,3+2,3)   102,25980     

65 966023132R0 Bourání říms kamenných tl.nad 30 cm, vyložení 
25cm 

m 185,40000 286,00 53 024,40 

    délka kamenné římsy: 185,4   185,40000     

66 966075141R0 Odstranění mostního kovového zábradlí  m 185,40000 418,00 77 497,20 

    185,4   185,40000     

67 970241100R0 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 185,40000 449,50 83 337,30 

    odřezávání bouraných čelních zdí: 185,4   185,40000     

68 976092311R0 Vybourání mostních odvodňovačů kus 10,00000 621,00 6 210,00 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       2 105 722,54 

69 998212112R0 Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 45 m t 3 358,40915 627,00 2 105 722,54 

Díl: 711 Izolace proti vodě       811 377,28 

70 213151121R0 Montáž geotextílie, měkká ochrana hydroizolace, 
M 

m2 1 040,89000 15,90 16 550,15 

    ochrana izolace nosné kce geotextilií 300 g/m2: 
(4,75+0,35+0,25)*185,4 

  991,89000     

    ochrana izolace pod drenáží geotextilií 700 g/m2: 
2*3,5*7 

  49,00000     

71 631312621R0 Mazanina ze železobetonu C30/37, tvrdá ochrana 
hydroizolace 

m3 47,74050 3 220,00 153 724,41 

    Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 

    tvrdá ochrana izolace nosné kce: 
(4,8+0,35)*185,4*0,05 

  47,74050     

72 711111001RZ Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 
2x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 

m2 2 073,62800 18,00 37 325,30 

    penetrační nátěr nosné kce dvojvrstvý: 
2*(4,75+0,35+0,25)*(185,4) 

  1 983,78000     

    penetrační nátěr pod drenáží dvojvrstvý: 2*3,5*7   49,00000     

    penetrační nátěr rubu přechodových zídek 
dvojvrstvý: 
2*(0,7+0,4+0,2+0,65+0,12+1,2+0,18)*2,96*2 

  40,84800     

73 711341564R0 Izolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 1 040,89000 71,00 73 903,19 

    izolace nosné kce: (4,75+0,35+0,25)*185,4   991,89000     

    izolace zatažená pod drenáž: 2*3,5*7   49,00000     

74 713191100RT Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE, 
měkká ochrana hydroizolace, D+M 

m2 991,89000 30,40 30 153,46 

    ochrana izolace nosné kce: 
(4,75+0,35+0,25)*185,4 

  991,89000     
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76 29102015VL Kotvení měkké ochrany izolace, Tyč plochá 30x4 
nerez l=4m, kotvena po 300 mm, D+M 

ks     46,35000 376,31 17 441,97 

    kotvení měkké ochrany, nerez ocel 1 ks = 4 m: 
185,4/4 

  46,35000     

77 421361411R0 Výztuž tvrdé ochrany, ŽB, PřB ze svařovaných sítí, 
kari sít 4/100/100 

t 1,76501 29 340,00 51 785,39 

    výztuž tvrdé ochrany KARI 4/100/100 mm, hmotnost 
11,9 kg - 6 m2 : (((4,8*185,4)/6)*11,9)/1000 

  1,76501     

78 622311510R0 Ochrana izolace extrudovaným polystyrenem tl. 50 
mm, tvrdá ochrana hydroizolace - svislá část, D+M 

m2 46,35000 418,50 19 397,48 

    ochrana izolace stěny říms xps tl. 50 mm: 185,4*0,25   46,35000     

79 693660192R Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 300 g/m2, 
měkká ochrana hydroizolace 

m2 991,89000 9,90 9 819,71 

    ochrana izolace nosné kce geotextilií 300 g/m2: 
(4,75+0,35+0,25)*185,4 

  991,89000     

80 693660196R Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 700 g/m2, 
měkká ochrana hydroizolace 

m2 49,00000 18,30 896,70 

    ochrana izolace pod drenáží geotextilií 700 g/m2: 
2*3,5*7 

  49,00000     

81 998711103R0 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 124,18281 861,00 106 921,40 

Díl: 772 Kamenné dlažby       271 985,81 

82 451315111R0 Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30  m2 175,91000 466,50 82 062,02 

    podkladní beton dlažby tl. 150 mm kolem pilířů:          

    pilíř 01: (7,10*2+10,70)*0,50   12,45000     

    za římsami 01: (2,96+0,84)*2*0,50   3,80000     

    pilíř 02: (6,4+10,8)*2*0,50   17,20000     

    pilíř 03: (5,40+10,7)*2*0,50   16,10000     

    pilíř 04: (6,50+10,80)*2*0,50   17,30000     

    pilíř 05: (5,10+10,80)*2*0,50   15,90000     

    pilíř 06: (5,0+10,70)*2*0,50   15,70000     

    pilíř 07: (5,0+10,70)*2*0,50   15,70000     

    pilíř 08: (6,30+10,70)*2*0,50   17,00000     

    pilíř 09: (4,90+10,60)*2*0,5   15,50000     

    pilíř 10: (5,30+10,40)*2*0,50   15,70000     

    pilíř 11: (4,70*2+10,40)*0,50   9,90000     

    za římsami 11: (2,96+0,70)*2*0,50   3,66000     

83 594411111RT Dlažba z lomového kamene,lože z MC do 5 cm, 
tloušťky 200 mm, tř. 2, včetně dodávky kamene 

m2 175,91000 730,00 128 414,30 

    dlažba kolem pilířů:          

    pilíř 01: (7,10*2+10,70)*0,50   12,45000     

    za římsami 01: (2,96+0,84)*2*0,50   3,80000     

    pilíř 02: (6,4+10,8)*2*0,50   17,20000     

    pilíř 03: (5,40+10,7)*2*0,50   16,10000     

    pilíř 04: (6,50+10,80)*2*0,50   17,30000     

    pilíř 05: (5,10+10,80)*2*0,50   15,90000     

    pilíř 06: (5,0+10,70)*2*0,50   15,70000     

    pilíř 07: (5,0+10,70)*2*0,50   15,70000     

    pilíř 08: (6,30+10,70)*2*0,50   17,00000     

    pilíř 09: (4,90+10,60)*2*0,5   15,50000     

    pilíř 10: (5,30+10,40)*2*0,50   15,70000     

    pilíř 11: (4,70*2+10,40)*0,50   9,90000     

    za římsami 11: (2,96+0,70)*2*0,50   3,66000     

84 998772101R0 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m t 143,21185 429,50 61 509,49 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díl: 783 Nátěry       509 915,90 

85 783893162R0 Nátěr sanační beton.stěn Navom 2 bet dvojnásobný m2 2 530,60000 201,50 509 915,90 

    včetně pomocného lešení. 

    sjednocující nátěr povrchů S, V, E, M: 
1208,88+576,45+390,83+354,44 

  2 530,60000     

Díl: M21 Elektromontáže       40 695,30 

86 210020352R0 Žlab kabelový 100x100 mm včetně víka, betonový m 185,40000 219,50 40 695,30 

    185,4   185,40000     

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       237 444,57 

87 979082314R0 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m t 2 447,88218 97,00 237 444,57 

    Včetně: 

    - při vodorovné dopravě po suchu: přepravy za ztížených provozních podmínek, 

    - při vodorovné dopravě po vodě: vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní 
prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, 

    - při nakládání nebo překládání: dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 
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15.1 Povinnosti zhotovitele stavebních prací  

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným 

požadavkům na výstavbu podle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném znění a dalším 

požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, přitom postupuje 

podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci.  

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému 

bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a 

převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

pracovišti. 

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, 

nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 

předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

v Příloze č. 2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní 

postupy stanovené v Příloze č. 3 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi 

plánují nebo provádějí.  

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací 

nebo při udržovacích pracích není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, 

která splňují požadavky Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a jestliže při jejich provádění nebo 

během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky 

nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup 

na pracoviště v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace:  

 Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků, doklady o absolvovaném školení 

BOZP. 

 Stavební deník (aktuální evidence pracovníků).  

 Technologické, pracovní postupy a doklady o seznámení s nimi. 

 Vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) – pro 

prováděné činnosti na této stavbě. 

 Doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky, návody k obsluze apod.).  

 Kniha úrazů. 

 Bezpečnostní listy – NCHLP, pokud jsou při výstavbě používány.  

 Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při výstavbě 

vznikají. 
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Na staveništi musí být umístěny v označeném prostoru prostředky pro poskytnutí první 

pomoci, prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby a věcné prostředky požární 

ochrany.  

15.2 Požadavky na zajištění staveniště  

Vzhledem k rozsahu stavby nelze staveniště po celé délce oplotit. Oplocení bude zřízeno 

v prostoru zařízení staveniště, v místě recyklace stavební suti a oploceny budou stavební 

kontejnery v prostoru spodní stavby. Po dobu realizace prací budou po celé délce stavby, 

podél komunikace lemující koryto, rozmístěny viditelně bezpečnostní tabulky upozorňující 

na probíhající stavební práce a zakazující vstup na staveniště, viz obr. 15-1 a 15-2. 

Po dobu realizace prací, zejména ve střední části délky stavby a dále tam, kde budou probíhat 

bourací a zemní práce, budou pracoviště oplocena nebo ohrazena a označena tabulkami 

obr. 15-1 a 15-2, které musí být dále umístěny v prostoru každé přístupové komunikace. 

Práce vykonávané v blízkosti komunikace lemující koryto potoka (zemní práce, manipulace 

s materiálem, přemísťování techniky apod.) budou realizovány ve viditelně vymezeném a 

ohrazeném prostoru, označeném bezpečnostními tabulkami obr. 15-1 a 15-2 zakazujícími 

vstup osob nebo zabezpečeny střežením prokazatelně poučenými pracovníky stavby. 

Bezpečnostní tabulky Zákazu vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí pravidelně 

kontrolovány a obnovovány v případě poškození. 

Po dobu realizace jeřábnických prací (manipulaci s panely apod.), při dopravě betonu apod. 

je nutné zajistit vyloučení provozu v místě manipulace. 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny osoby, pohybující se s vědomím zhotovitele v prostoru realizace prací (především 

bourací práce, práce při odtěžování zeminy, vlastní místa práce strojů apod.) musí být 

prokazatelně seznámeny se zásadami pohybu po staveništi a se zajištěním podmínek BOZP, 

způsobem označení pracovišť, kde probíhají práce a se zákazem vstupu na ohrazená nebo 

střežená pracoviště a musí být vybaveni předepsanými OOPP – min. výstražnou vestou, 

ochrannou přilbou a pracovní obuví. 

Při provozu vozidel je nutné se řídit platnými podmínkami pro provoz vozidel. Vjezdy na 

staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu 

Obr.  15-1: : Pozor staveniště Obr.  15-2: Stavba nepovolaným 

vstup zakázán 



261 

 

provozu vozidel na staveništi. U každého vjezdu ke staveništi musí být umístěna 

bezpečnostní tabulka Zákazu vstupu nepovolaným fyzickým osobám. 

Základní povinnostmi zhotovitelů stavebních prací jsou zejména: 

 vést evidenci pracovníků, 

 vybavit pracovníky příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, 

 zpracovat dodavatelskou dokumentaci včetně technologického postupu, 

 odevzdání a převzetí stavebních prací (pracoviště) zápisem, 

 povinnost přerušení stavebních prací v případě zjištění závažných nedostatků 

z hlediska bezpečnosti práce. 

Jako zařízení staveniště budou využívány stavební kontejnery jednotlivých zhotovitelů 

umístěné v prostorech v souladu s PD, a to včetně šaten a sociální zařízení. 

Každé pracoviště bude vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci a budou zde 

viditelně umístěna důležitá telefonní čísla pro případ mimořádné události a prostředky pro 

přivolání první pomoci. 

Průchod pro pěší a průjezd po dobu realizace prací - je nezbytně nutné zachovat vždy průjezd 

k objektům podél stavby, zabezpečit přístup pro pěší, zajistit bezpečný přechod v místech 

stávajících lávek i po dobu realizace stavby a udržovat je v bezpečném a schůdném stavu. 

15.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  

Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky 

na organizaci práce a pracovních postupů tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických 

osob, majetku nebo životního prostředí.  

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 

zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 

životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů. 

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti 

a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  

V místech s nebezpečím zasypání, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 

zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny 

s pravidly dorozumívání pro případ nehody  a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu 

včasného poskytnutí první pomoci.  Neskladovat materiál a neparkovat vozidla na 

komunikacích. Udržovat pořádek na pracovištích. Provádět pravidelný úklid a úpravy 

schůdnosti staveništních komunikací.  

Zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Budou 

dodrženy požadavky Vyhlášky č. 591/2006 Sb. Přílohy 1 části II. 

Hlavní vypínače elektrické energie a vody budou označeny a zabezpečeny proti neoprávněné 

manipulaci. 
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15.4 Rizikové práce a činnosti v kolejišti 

Všichni zaměstnanci jsou povinni podle svých možností dbát o svou vlastní bezpečnost, 

o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich 

jednání. 

Chůze v provozované dopravní cestě smí být konána mimo kolej - zpravidla po stezce. 

Při chůzi na dvoukolejné trati je nutno jít podél koleje proti předpokládané jízdě vozidel, na 

vícekolejné trati a při souběžně vedených traťových kolejích vždy na vnější straně kolejí.  

Všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, 

aby nezasahovaly do průjezdného průřezu. Do schůdného a manipulačního prostoru 

(s přihlédnutím k podmínkám daným předpisem SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis) je 

možné ukládat uvedené předměty jen ve výjimečných případech.  

Zaměstnanci nesmějí při jízdě vozidel pobývat ani v sousední koleji a tuto kolej používat 

pro další chůzi. Před očekávaným průjezdem drážních vozidel musí zaměstnanci zaujmout 

takové postavení, při kterém nebude ohrožena jejich bezpečnost.  

Za včasné a řádné odklizení nářadí z koleje před jedoucím vozidlem odpovídá nejen vedoucí 

prací, ale i ten zaměstnanec, který s nářadím pracoval. 

15.5 Stanovení rizik a opatření pro zhotovení nové železobetonové desky 

Tab. 15-1: Stanovení rizik a opatření pro zhotovení nové železobetonové desky 

Název činnosti Riziko Opatření 

Kompletace 

armovýztuže – 

železářské práce 

Poranění o konce 

armovýztuže. 

Dodržení TP, opatrná manipulace s 

prvky armovýztuže. 

Poranění končetiny při  

propadu mezi 

armovýztuže. 

Dodržení TP, zakrytí otvorů pro chůzi. 

Popálení při svařování. Dodržení prac. postupu při svařování. 

Poranění jiných osob při 

přenášení armovýztuže. 

Opatrnost při přenášení a manipulaci, 

nepřetěžovat zaměstnance. 

Pád z okraje armovýztuže. 

Dodržení TP, zakrytí otvorů pro chůzi, 

instalace zábradlí na okrajích 

konstrukcí. 

Poranění o armovýztuž při 

pádu. 

Zakrytí vyčnívající armovýztuže, 

omezení činností prováděných nad 

vyčnívající armovýztuží. 
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Pád betonářské oceli 

zasažení a zhmoždění 

nohou. 

Správné pracovní postupy při 

manipulaci s materiálem, řádné 

uložení a skladování betonářské oceli i 

armatury, vhodná pracovní obuv. 

Zakopnutí o materiál, 

zaklínění, pád osoby. 

Řádné uspořádání, rozmístění zařízení 

a skladování materiálu, pořádek na 

pracovišti, včasné odklízení a 

odstraňování odpadu, udržování 

volných manipulačních i obslužných 

průchodů. 

Zhotovení 

bednění 

Pád části bednění. 

Bezpečná manipulace při kompletaci 

bednění a jeho zvedání, manipulační 

prostor - vyloučení pohybu 

zaměstnanců v prostoru možného pádu 

prvku bednění. 

Pád konstrukce bednění. 

Odborná kompletace bednění, 

nepoužívat poškozené a nevhodné díly 

bednění. 

Pád zaměstnance z bednící 

konstrukce. 

Při práci ve výškách použít prostředky 

kolektivního či osobního zajištění. 

Betonáž 

Pád zaměstnance do 

čerstvého betonu. 

Dodržení pracovních postupů, 

instalace zábradlí na okrajích 

konstrukcí, omezení pohybu 

zaměstnanců v místech možného pádu 

do betonu. 

Uklouznutí na čerstvém 

betonu. 

Dodržení pracovních postupů, 

omezení pohybu zaměstnanců v 

místech možného uklouznutí, zajištění 

bezpečných cest pro chůzi, úklid cest. 

Rozpojení transportního 

potrubí. 

Dodržení pracovních postupů, 

omezení pohybu zaměstnanců v 

místech transportního potrubí, použití 

určeného a nepoškozeného 

transportního zařízení. 

Zasažení očí betonovou 

směsí. 

Nerozpojování hadic a částí pod 

tlakem, čistění a údržba zařízení. 

Odbedňování Pád části bednění. 

Manipulační prostor - vyloučení 

pohybu zaměstnanců v prostoru 

možného pádu prvků bednění. 
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Pád zaměstnance. 
Dodržení pracovních postupů při 

odbedňování konstrukcí. 

Zakopnutí o položené části 

bednění. 

Omezení pohybu zaměstnanců v 

místech možného pádu, zajištění 

bezpečných cest pro chůzi, úklid cest. 

Práce ve 

výškách 

Pád pracovníka při pohybu 

k místu výkonu práce. 

Zajištění bezpečného přístupu 

(podlahy, lávky, plošiny, schody, 

žebříky apod.). 

Bednění a obedňování. 
Vytvoření podmínek k zajištění 

bezpečnosti práce ve výškách, 

vypracování technologického postupu, 

zajištění zaměstnanců proti pádu z 

volných okrajů:                                   

1) kolektivním zajištěním (zábradlí, 

ochranné sítě apod.)                             

2) osobním zajištěním (OOPP pro 

práci ve výškách)                                

3) kombinací kolektivního a osobního 

zajištění  

Práce a pohyb v blízkosti 

volných, nezajištěných 

okrajů. 

Propadnutí otvory. 

Vertikální 

doprava 

Používání vadných 

vázacích prostředků. 

Vázací prostředky nepoškozené, 

používat lze pouze řádně označené 

(evidované), kontroly vázacích 

prostředků. 

Nevhodné uvázání 

břemene. 

Zdravotně a odborně způsobilý vazač, 

znamení a signalizace jeřábníkovi. 

Poranění při manipulaci se 

zavěšeným břemenem. 

Manipulovat a usměrňovat zavěšené 

břemeno smí pouze vazač, k 

usměrnění je používat vhodné 

pomůcky (tyč, lano, apod.). 

Pád autojeřábu. 

Prohlídky, revize, zkoušky, 

dokumentace, únosnost terénu, 

klimatické podmínky, přetížení - 

označení nosnosti, vazač, vázací 

prostředky, signalizace. 

Přiražení, přitlačení, 

rozdrcení. 

Zákaz zdržovat se pod zavěšeným 

břemenem, mimo manipulační prostor. 

Pád břemene. 

Vazač, vázací prostředky, signalizace, 

přetížení - označení nosnosti, kontrola 

vyváženosti těsně nad zemí. 
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15.6 Základní předpisy k zajištění 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. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

ve znění pozdějších platných předpisů. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

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

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

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 

 Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků. 
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16.1 Obecné informace 

Jedná se o most, který převádí železniční trať. Nosná konstrukce z roku 1949 je 

železobetonový klenbový viadukt. Výška kleneb ve vrcholu je 500 mm a v patě 760 mm. 

Pod oběma kolejemi je jedna nosná konstrukce rozdělena podélnou pracovní spárou. 

Světlost kleneb je shodně 15 m, vzepětí 5,2 m. Vzdálenost zábradlí od koleje vlevo 2,34 m, 

vpravo 2,35 m. Dle průzkumu jsou klenby tvořeny betonem o průměrné pevnosti cca 

25 MPa. Čelní zdi jsou vysoké 1 až 7 m. Jejich tloušťka je 0,9 až 1,15 m. Pevnost betonu je 

průměrně přes 26 MPa. 

Spodní stavbu tvoří kamenné pilíře 01 až 11. Krajní pilíře jsou zasypané a tvoří opěry mostu. 

Tloušťka pilířů 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10 a 11 je 2,8 m (v patě klenby) až 4,1 m 

(u základu). Tloušťka pilířů 04 a 08 je v patě kleneb 4,2 m a u základu 5,5 m. Šířka pilířů je 

9,77 až 10,84 m. Základy jsou betonové, různé šířky, délky i výšky. Pilíře jsou obloženy 

kamenem, jádro je tvořeno betonem o velmi rozdílné průměrné pevnosti. [9] 

Předmětem technologického předmětu je sanace kamenných pilířů viaduktu při druhé etapě 

rekonstrukce koleje č. 1 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou. Sanace pilířů se skládá 

se sepnutí kamenného zdiva, očistění ploch vysokotlakým agregátem a přespárování. 

16.2 Materiál  

Tab. 16-1: Sanační materiál kamenných pilířů 

Ozn.  Název Materiál Množství MJ 

1 Zálivka PCI Nanocret AP 1,044 t 

2 Spárovací hmota PCI Barrafill 305 22,2  t 

3 Obvodová výztuž Ocelová výztuž B500B Ø8 mm 1,738 t 

4 Kotevní výztuž Ocelová výztuž B500B Ø8 mm 0,414 t 

16.2.1 Doprava materiálu  

16.2.1.1 Primární doprava materiálu 

Primární doprava sanačního materiálu, tj. zálivkové a spárovací hmoty, ocelové výztuže 

bude zajištěna nákladním vozidlem MAN TGA 18.410 XXL EURO 2 s hydraulickou rukou 

ze skladů dodavatelů soukromým dopravcem, viz Situace širších vztahů.  

16.2.1.2 Sekundární doprava materiálu 

Pro vertikální přepravu sanačního materiálu bude využito nákladní vozidlo MAN TGA 

18.410 XXL EURO 2 s hydraulickou rukou. 

Stavební stroje jsou podrobněji řešeny v samostatné části diplomové práce – Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů.  
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16.2.2 Skladování 

Betonářská výztuž musí být uskladněna tak, aby její povrch byl před zabetonováním čistý, 

bez odlupujících se okují, mastnoty a hlíny. Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné 

produkty koroze (mírné znečistění povrchu výztuže rzí není závada) a škodlivé látky, které 

mohou nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi nimi. Všechny nečistoty 

se musí odstranit. Betonářská výztuž bude skladována na zpevněné ploše pod viaduktem, 

chráněna před vnějšími vlivy plachtou na dřevěných hranolech (po 1 m). Všechny prvky 

budou označeny štítkem a stejné profily svázané vázacím drátem. 

Sanační materiál, tj. zálivky a spárovací hmoty budou skladovány na odvodněném místě na 

paletách v prostoru zařízení staveniště. Před vnějšími vlivy bude materiál chráněn plachtou. 

16.3 Převzetí pracoviště 

Pracoviště bude před zahájením sanačních prací kamenných pilířů vyklizené a vybavené ve 

smlouvě dohodnutém stavu. Je nutné, aby byla připravena zpevněná plocha v prostoru 

kamenných pilířů, která bude tvořena silničními panely, a to z důvodu, že kolem pilířů bude 

postaveno systémové lešení PERI pro sanační práce. 

16.4 Pracovní podmínky 

16.4.1 Teplota, vlhkost prostředí 

Sanace kamenných pilířů bude probíhat jen za příznivého počasí, tj. při teplotě 5 - 30°C. 

V případě deště budou sanační práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Bude-li nárazový 

vítr nebo vítr o rychlosti větší než 8 m/s, budou sanační práce přerušeny. 

16.4.2 Instruktáž pracovníků  

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. 

Bezpečnost práce na stavbě se řídí především Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákonem 

č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

Zákonem č. 362/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

16.4.3 Vybavenost staveniště  

Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně. V prostoru spodní stavby budou 

umístěny čtyři stavební kontejnery o maximálních rozměrech 3x6m, které budou sloužit jako 

šatna a sklad drobného materiálu a nářadí. Základní hygienické podmínky budou 

zabezpečeny mobilním WC s umývárnou.  
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Vzhledem k rozsahu stavby nelze staveniště po celé délce oplotit. Po dobu realizace prací 

budou po celé délce stavby, podél komunikace lemující koryto rozmístěny viditelně 

bezpečnostní tabulky upozorňující na probíhající stavební práce a zakazující vstup na 

staveniště. 

16.5 Personální obsazení 

stavební dělník – 6x 

zámečník – 3x 

16.6 Stroje a pracovní pomůcky 

16.6.1 Těžké mechanizační prostředky 

Valník Iveco 6x2 + hydraulická ruka HIAB XS 166 E-5 HiPro, stavební kompresor Atlas 

Copco XAS 67, vysokotlaký čisticí stroj Dynajet UHP 170. 

16.6.2 Běžné mechanizační a pomocné prostředky 

Vrtací a sekací kladivo Hitachi DH38MS, úhlová bruska NAREX EBU 15-16 CA 

Ø 150  mm, míchadlo Bosch GRW 12 E, kbelíky, kartáče, košťata, špachtle, zednické 

nářadí. 

16.6.3 Měřící pomůcky 

Dvoumetr a pásmo, teploměr.  

16.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Pracovní oděv, bezpečnostní boty, helma, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

Stroje a pracovní pomůcky jsou podrobněji řešeny v samostatné části diplomové práce – 

Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů.  

16.7 Pracovní postup 

16.7.1 Vysekání spár pro spínání pilířů  

Na kamenných pilířích bude provedeno mechanické odstranění povrchových vrstev 

cementové malty ve spárách. V horní části pilíře, tj. 1. spára se vyseká drážka šířky do 

30 mm a hloubky do 50 mm, protože 2. a 3. spára je přerušena konzolou. Dále se bude 

pokračovat ve 4., 6., 8. atd. spáře, až na úroveň terénu, tzn. bude vysekána každá druhá spára, 

viz obr. 16-1. Nejnižší sepnutá spára bude max. 200 mm nad terénem. Vysekání podélných 

spár bude provedeno pomocí elektrických sekacích kladiv. Na obr. 16-1 je znázorněna 

poloha sepnutých spár na kamenném pilíři (pilíř č. 8) a na obr. 16-2 vysekání podélné spáry. 
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Obr. 16-1: Znázornění polohy sepnutých spár 

Obr. 16-2: Vysekání každé 2. podélné spáry 
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16.7.2 Vyvrtání otvorů pro kotvení 

Na delší straně pilíře budou vyvrtány otvory průměru 12 mm pro umístnění kotevní výztuže 

průměru 8 mm do hloubky 800 mm do jádra pilíře. V každé řadě budou 4 kusy otvorů 

rovnoměrně rozmístěných po straně pilíře, tzn. cca po 2 m. Otvory budou vrtány ve sklonu 

kladení kamenných kvádrů. Na obr. 16-3 je znázorněno vyvrtání otvorů pro kotevní výztuž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16.7.3 Osazení kotevní výztuže 

Kotevní výztuž B500B průměru 8 mm bude osazena do vyčištěného otvoru, který bude 

zbaven nečistot vyfoukáním kompresorem. Kotevní výztuž bude zasahovat 800 mm do jádra 

pilíře. V každé řadě budou 4 kusy kotev rovnoměrně rozmístěné po straně pilíře, tzn. cca po 

2 m. Na obr. 16-4 je znázorněno osazení kotevní výztuže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16-3: Vyvrtání otvoru pr. 12 mm délky 800 mm 

Obr. 16-4: Osazení kotevní výztuže B500B pr. 8 mm 
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16.7.4 Injektáž osazených kotev 

Kotevní výztuž bude injektována cementovou zálivkou PCI Nanocret AP pomocí injektážní 

pistole (trubičkové plnidlo délky 800 mm). Na obr. 16-5 je znázorněna injektáž kotevní 

výztuže.  

Cementová zálivka PCI Nanocret AP bude rozmíchána se záměsovou vodou a řádně 

promíchána spirálovým nástavcem nasazeným na elektrické míchadlo, aby bylo dosaženo 

plastické konzistence bez hrudek. Objem záměsové vody: cca 0,22-0,26 litru na 1 kg prášku, 

v závislosti na požadované konzistenci. Poté se nechá cca 5 minut odstát a znovu se promíchá 

do požadované konzistence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.7.5 Umístění a svařování spínací výztuže 

Betonové pilíře s kamenným obkladem se sepnou výztuží pr. 8 mm umístěnou do každé 

2. podélné vysekané spáry. Přesahy výztuže budou svařeny na délku 200 mm. Spínací výztuž 

bude přivařena ke kotevní výztuži na délku 100 mm. Na obr. 16-6 je znázorněno osazení 

spínací výztuže. Dále je na obr. 16-7 znázorněna poloha kotevní a spínací výztuže a jejich 

vzájemné spojení svary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16-5: Zálivka kotevní výztuže 

Obr. 16-6: Osazení spínací (obvodové) výztuže B500B pr. 8 mm 
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16.7.6 Odstranění nesoudržných částí spár, spárování zdiva 

Kromě výše uvedených podélných spár (každá 2. podélná spára) bude provedeno 

přespárování poškozeného spárování kamenných pilířů. Celkově bude přespárováno 70% 

spár. Budou mechanicky odstraněny nesoudržné části spárování. Odbourání bude provedeno 

pomocí elektrických sekacích kladiv. Po provedení mechanického odstranění poškozeného 

spárování budou veškeré sanované plochy pilířů důkladně otryskány vodou pomocí 

vysokotlakého čisticího stroje Dynajet UHP 170 tlakovou vodou tak, aby bylo dosaženo 

odstranění všech povrchových nečistot, volných částí a prachu. Následně budou spáry 

přespárovány cementovou maltou PCI Barrafill 305. Před nanášením PCI Barrafill 305 je 

nutné podklad dostatečně předem navlhčit a udržovat vlhký, bez volně stojící vody před 

aplikací. Na obr. 16-8 je znázorněno přespárování podélné spáry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.8 Jakost a kontrola kvality 

16.8.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola připravenosti staveniště - kontrolují se plochy staveniště, poloha, funkčnost 

prvků staveniště, funkčnost přípojek, funkčnost a bezpečnost elektrických skříní. 

Zabezpečení staveniště. 

Obr. 16-7: Poloha kotevní a spínací výztuže 

Obr. 16-8: Přespárování podélné spáry 
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 Kontrola projektové dokumentace – úplnost, rozsah. PD musí být zpracována 

oprávněnou osobou. 

 Kontrola dodané ocelové výztuže - jakost betonářské oceli, kvalita, rovnost a čistota 

dodané výztuže, počet a druh dodané výztuže podle PD. 

 Kontrola dodaného sanačního materiálu – množství a typ sanačního materiálu. 

 Kontrola zpevněných ploch kolem kamenných pilířů.  

 Kontrola skladování výztuže a sanačního materiálu – kontrola, zda je výztuž a 

sanační materiál skladován na odvodněné, zpevněné ploše. 

 Kontrola dodání jednotlivých prvků systémového lešení PERI. 

16.8.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek – sanace kamenných pilířů bude probíhat jen za 

příznivého počasí, tj. při teplotě 5 - 30°C. V případě deště budou sanační práce 

přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Bude-li nárazový vítr nebo vítr o rychlosti větší 

než 8 m/s, budou sanační práce přerušeny. 

 Kontrola vysekání každé 2. podélné spáry – kontrolovat se bude zejména hloubka 

vysekání spáry, která má být 50 mm, aby bylo zajištěno dostatečné krytí spínací 

výztuže.  

 Kontrola vyvrtaných otvorů pro kotevní výztuž – kontrolována bude délka a sklon 

vrtu, délka bude 800 mm a sklon bude odpovídat sklonu kamenných kvádrů, dále 

počet a vzdálenost vrtů.  

 Kontrola osazení kotevní výztuže dle PD.   

 Kontrola zálivky kotevní výztuže.  

 Kontrola umístění a krytí spínací výztuže.  

 Kontrola přesahů a svarů výztuže – přesahy výztuže budou svařeny na délku 200 

mm, spínací výztuž bude svařena ke kotvící výztuže na délku 100 mm.  

 Kontrola očištěných ploch kamenných pilířů – odstranění nesoudržných částí spár, 

povrchových nečistot, volných částí a prachu.  

 Kontrola vyspárování spár – vyspárovány budou všechny vysekané spáry a ostatní 

porušené spáry, tj. celkem 70 % spár.  

16.8.3 Výstupní kontrola 

 Provedení sepnutí kamenného zdiva – kontrolováno bude umístění kotevní a 

spínací výztuže dle PD.  

 Kontrola provedení přespárování kamenného zdiva. 

16.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu.  
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Veškeré práce budou provedeny v souladu s Nařízením vlády č.591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Vyhláškou 

č. 362/2005 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci této technologické etapy je podrobně řešena 

v samostatné části diplomové práce – Plán BOZP. 

16.10 Ekologie 

Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat v souladu se Zákonem č.185/2001 Sb. 

Jednotlivé odpady budou zařazeny podle Katalogu odpadů na základě Vyhlášky 

č.381/2001 Sb., viz tab. 16-2. 

Tab. 16-2: Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb. 

Kód Název 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

Stavební suť bude ukládána do stavebního kontejneru na suť, obaly od materiálů do 

stavebního kontejneru na odpad. Veškerý odpad bude odvezen na sběrný dvůr ODAS Žďár 

nad Sázavou, nám. Republiky 61/20. 
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17.1 Obecné informace 

Jedná se o most, který převádí železniční trať. Nosná konstrukce z roku 1949 je 

železobetonový klenbový viadukt. Výška kleneb ve vrcholu je 500 mm a v patě 760 mm. 

Pod oběma kolejemi je jedna nosná konstrukce rozdělena podélnou pracovní spárou. 

Světlost kleneb je shodně 15 m, vzepětí 5,2 m. Vzdálenost zábradlí od koleje vlevo 2,34 m, 

vpravo 2,35 m. Dle průzkumu jsou klenby tvořeny betonem o průměrné pevnosti cca 

25 MPa. Čelní zdi jsou vysoké 1 až 7 m. Jejich tloušťka je 0,9 až 1,15 m. Pevnost betonu je 

průměrně přes 26 MPa. 

Spodní stavbu tvoří kamenné pilíře 01 až 11. Krajní pilíře jsou zasypané a tvoří opěry mostu. 

Tloušťka pilířů 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10 a 11 je 2,8 m (v patě klenby) až 4,1 m 

(u základu). Tloušťka pilířů 04 a 08 je v patě kleneb 4,2 m a u základu 5,5 m. Šířka pilířů je 

9,77 až 10,84 m. Základy jsou betonové, různé šířky, délky i výšky. Pilíře jsou obloženy 

kamenem, jádro je tvořeno betonem o velmi rozdílné průměrné pevnosti. [9] 

Předmětem technologického předmětu jsou injektážní práce kamenných pilířů, vnitřních a 

krajních částí kleneb viaduktu při druhé etapě rekonstrukce koleje č. 1 Sklené nad Oslavou 

– Ostrov nad Oslavou. 

17.2 Materiál  

Tab. 17-1: Sanační materiál pro injektáže 

Ozn.  Název Materiál Množství MJ 

1 Pakry  Pakr AL 2G  13/100 500 ks 

2 Výplňová injektáž kaveren a dutin  MASTERTOP P605 7 m3 

3 Rychlovazný cement POLYFIX 5min 25 kg 10 ks 

17.2.1 Doprava materiálu 

17.2.1.1 Primární doprava materiálu 

Primární doprava sanačního materiálu, tj. výplňové injektáže a pakrů bude zajištěna 

nákladním vozidlem MAN TGA 18.410 XXL EURO 2 s hydraulickou rukou ze skladů 

dodavatelů soukromým dopravcem, viz Situace širších vztahů.  

17.2.1.2 Sekundární doprava materiálu 

Pro vertikální přepravu injektážního materiálu bude využito nákladní vozidlo MAN TGA 

18.410 XXL EURO 2 s hydraulickou rukou. 

Stavební stroje jsou podrobněji řešeny v samostatné části diplomové práce – Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů.  
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17.2.2. Skladování 

Injektážní materiál bude skladován v suchu, v původních, neotevřených a nepoškozených 

nádobách/obalech při doporučené teplotě +15 až +25 °C. Bude chráněn před přímým 

slunečním zářením.  

17.3 Převzetí pracoviště 

Pracoviště bude před zahájením sanačních prací kamenných pilířů vyklizené a vybavené ve 

smlouvě dohodnutém stavu. Je nutné, aby byla připravena zpevněná plocha v prostoru 

kamenných pilířů, která bude tvořena silničními panely, a to z důvodu, že kolem pilířů bude 

postaveno systémové lešení PERI pro sanační práce.  

Vrty i injektáž budou provedeny až po sepnutí zdiva, aby nedošlo k rozevření trhlin. 

17.4 Pracovní podmínky 

17.4.1 Teplota, vlhkost prostředí 

Injektážní práce bude probíhat jen za příznivého počasí, tj. při teplotě 5 - 30°C. V případě 

deště budou injektážní práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Bude-li nárazový vítr nebo 

vítr o rychlosti větší než 8 m/s, budou injektážní práce přerušeny. 

17.4.2 Instruktáž pracovníků  

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. 

Bezpečnost práce na stavbě se řídí především Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákonem 

č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

Zákonem č. 362/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

17.4.3 Vybavenost staveniště  

Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně. V prostoru spodní stavby budou 

umístěny čtyři stavební kontejnery o maximálních rozměrech 3x6 m, které budou sloužit 

jako šatna a sklad drobného materiálu a nářadí. Základní hygienické podmínky budou 

zabezpečeny mobilním WC s umývárnou. 

Vzhledem k rozsahu stavby nelze staveniště po celé délce oplotit. Po dobu realizace prací 

budou po celé délce stavby, podél komunikace lemující koryto rozmístěny viditelně 

bezpečnostní tabulky upozorňující na probíhající stavební práce a zakazující vstup na 

staveniště. 
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17.5 Personální obsazení 

stavební dělník – 2x 

injektážník – 2x 

17.6 Stroje a pracovní pomůcky 

17.6.1 Těžké mechanizační prostředky 

Valník Iveco 6x2 + hydraulická ruka HIAB XS 166 E-5 HiPro. 

17.6.2 Běžné mechanizační a pomocné prostředky 

Elektrická pístová pumpa pro injektáž InjektPump LG, míchadlo Bosch GRW 12 E, 

elektrická vrtačka Narex EVP 13 H-2 C, sada pro vodní tlakovou zkoušku, kbelíky, kartáče, 

košťata, špachtle, zednické nářadí. 

17.6.3 Měřicí pomůcky 

Dvoumetr a pásmo, teploměr, vodoměr, tlakoměr, stopky. 

17.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Pracovní oděv, bezpečnostní boty, helma, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

Stroje a pracovní pomůcky jsou podrobněji řešeny v samostatné části diplomové práce – 

Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů.  

17.7 Pracovní postup 

17.7.1 Vodní tlaková zkouška 

Vodní tlaková zkouška (VTZ) bude provedena proto, aby byla zjištěna pórovitost 

betonového jádra kamenných pilířů pro stanovení množství injektážního materiálu. Tato 

zkouška bude provedena na dvou vybraných kamenných pilířích.  

Provedou se vývrty délky 1 m, průměru 35 mm do jádra kamenného pilíře ve tvaru 

rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1 m, viz obr. 17-1, 17-2.   Po dobu 5 minut a 

tlakem 0,2 MPa je ponorným čerpadlem z IBC kontejneru o objemu 1 m3 vháněna do vývrtu 

voda.  Následně je měřena sadou pro vodní tlakovou zkoušku, která je složena z vodoměru 

a tlakoměru, celková spotřeba vody a injektážní tlak, viz obr. 17-3. Tyto hodnoty budou 

zapsány do protokolu o vodní tlakové zkoušce.  

Specifická ztráta vody bude vypočtena ze vzorce 17-1: 

                             𝐪 =
𝐐

𝐩∙𝐥∙𝐭
                         (17-1) 

Tento vzorec je součástí oborové normy ON 73 7508 – Projektování a provádění 

železničních tunelů.  
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Vysvětlivky:  

q –  specifická ztráta vody [ l/min·Mpa·m ] – neznámá  

Q – celková spotřeba vody [ l ] – bude vyčtena z vodoměru na měřící sadě pro VTZ 

p – injektážní tlak [ Mpa ] – bude vyčten z tlakoměru na měřící sadě pro VTZ 

l –  délka vrtu [ m ] – vrt délky 1 m 

t – celková doba injektování [ min ] – doba tlakové vodní zkoušky 5 min  

Při specifické vodní ztrátě (q):  

 1litr/min je jádro jemně pórovité  

 1 až 5 litrů/min je jádro středně pórovité  

 5 až 10 litrů/min je jádro hrubě pórovité  

Tomu odpovídá mezerovitost jádra podle objemu a spotřeby injektážní směsi na 1 m3 jádra: 

 do 5 % mezerovitosti se spotřebou do 50 litrů 

 do 10 % mezerovitosti se spotřebou do 100 litrů 

 do 15 % mezerovitosti se spotřebou do 150 litrů 

V tab. 17-2 je shrnuto vyhodnocení pro tlakovou vodní zkoušku kamenných pilířů.  

Tab. 17-2: Vyhodnocení tlakové vodní zkoušky 

Vodní ztrára q 

[l/min·Mpa·m] 
Pórovitost jádra 

% mezerovitost 

jádra  

Spotřeba injektážního 

materiálu [l] 

1 Jemně pórovité 5 % 50 

1 – 5  Středně pórovité 10 % 100 

5 – 10  Hrubě pórovité 15 % 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17-1: Znázornění polohy vývrtů 

Obr. 17-2: Tlaková vodní zkouška - vývrt 
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17.7.2 Vrty otvorů pro injektáž  

Vrtání injektážních vpichů pro pakry bude provedeno pomocí ručních elektrických vrtaček 

vrtákem profilu 14 mm. Vrty budou provedeny do hloubky 500 mm v místech trhlin 

kamenných pilířů, viz obr. 17-5, ve vnitřní části kleneb a do hloubky 1000 mm v krajní části 

kleneb a v pracovních spárách, viz obr. 17-6.  Injektážní vrty budou provedeny v osové 

vzdálenosti 150 – 200 mm v závislosti na tloušťce podkladu a geometrii trhlin.  Na obr. 17- 4 

je znázorněn vývrt otvoru pro injektáž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17-3: Sada pro tlakovou vodní zkoušku 

Obr. 17-4: Vývrt otvoru pro injektáž 



286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 17-5: Injektáž kamenného pilíře 

Obr. 17-6: Injektáž klenby 
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17.7.3 Osazení pakrů a injektáž  

Po vyvrtání otvoru odpovídajících rozměrů bude instalován pakr AL 2G do hloubky alespoň 

50 mm. Průměr otvoru bude  14 mm (typ AL 2G 13/100). Těsnění pakru se utahuje otáčením 

šestihranného těla pakru po směru hodinových ručiček, utahování bude provedeno nejprve 

rukou, poté pomocí klíče, dokud není pakr pevně uchycen v otvoru. Otáčením šestihranného 

těla pakru je gumové těsnění přitlačeno na stěny vrtu, čímž je dosaženo utěsnění vrtu.  

17.7.4 Injektáž 

17.7.4.1 Namíchání injektážního materiálu 

Injektážní materiál MASTERTOP P 605 se dodává již ve správném poměru složky 

A (pryskyřice) a složky B (tvrdidlo). Složka B se vlije do nádoby se složkou A. Je nutné dbát 

na to, aby složka B byla bezezbytku nalita do složky A. K získání homogenity je nutné obě 

složky intenzivně a důkladně promíchat pomalootáčkovým míchadlem (asi 

300 otáček/min.). Při míchání se nesmí opomenout dno a okraje míchací nádoby, kde 

ulpívají  nerozmíchané složky. Míchá se 3 min., až je směs homogenní. Namíchaná směs se 

nejprve přelije do jiné, čisté nádoby a znovu se důkladně po dobu 1 minuty promíchá. Teprve 

poté je možno začít s vlastní aplikací. 

17.7.4.2 Injektáž 

Vlastní injektáž poruch bude začínat na prvním osazeném pakru, kdy další pakry na 

konstrukci jsou „otevřené“. Injektuje se do doby, než se v odvzdušňovacím pakru objeví 

injektážní médium. Následně se ukončí injektáž do daného pakru a tento pakr se uzavře 

tlakovou maznicí. Touto maznicí se uzavře rovněž tzv. odvzdušňovací pakr a provede se 

doinjektování poruchy. Stejným způsobem se postupuje po celém obvodu konstrukce.  

Při injektáži se obyvkle používá injektážní tlak 40 – 250 bar, které zabezpečí dokonalé 

vyplnění kaveren a dutin. Na obr. 17-7, 17-8 je zobrazena injektáž trhliny kamenného pilíře. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 17-7: Injektáž trhliny kamenného pilíře 
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17.7.4 Dokončovací práce  

Po vytvrzení injektážního média, tj. zpravidla druhý den, budou injektážní pakry 

mechanicky odstraněny. Otvory, které zůstanou po odstraněných pakrech, budou zapraveny 

rychlovazným cementem, např. POLYFIX 5 min. 

17.8 Jakost a kontrola kvality 

17.8.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola připravenosti staveniště - kontrolují se plochy staveniště, poloha, funkčnost 

prvků staveniště, funkčnost přípojek, funkčnost a bezpečnost elektrických skříní. 

Zabezpečení staveniště. 

 Kontrola projektové dokumentace – úplnost, rozsah. PD musí být zpracována 

oprávněnou  

 osobou. 

 Kontrola provedení tlakové vodní zkoušky – po zkoušce stanovena mezerovitost 

betonového jádra kamenných pilířů a kleneb.  

 Kontrola dodaného sanačního materiálu – množství a typ sanačního materiálu. 

 Kontrola zpevněných ploch kolem kamenných pilířů.  

 Kontrola skladování sanačního materiálu – kontrola, zda je výztuž a sanační materiál 

skladován na odvodněné, zpevněné ploše. 

 Kontrola dodání jednotlivých prvků systémového lešení PERI. 

17.8.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek – injektážní práce budou probíhat jen za příznivého 

počasí, tj. při teplotě 5 - 30°C. V případě deště budou sanační práce přerušeny na 

dobu nezbytně nutnou. Bude-li nárazový vítr nebo vítr o rychlosti větší než 8 m/s, 

budou injektážní práce přerušeny. 

 Kontrola vývrtů – vývrty průměru 14 mm budou provedeny do hloubky 500 mm 

v místech trhlin kamenných pilířů ve vnitřní části kleneb a do hloubky 1000 mm 

v krajní části kleneb a v pracovních spárách. Dále bude kontrolována osová 

vzdálenost vývrtů, která má být 150 – 200  mm.  

Obr. 17-8: Detail pakru a injektovaného vrtu 
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 Kontrola osazení pakrů – pakry budou osazeny do hloubky nejméně 50 mm. 

Jednotlivé pakry budou utěsněny otáčením šestihranného těla pakru. 

 Kontrola namíchání injektážního materiálu – bude provedeno podle návodu výrobce.  

 Kontrola injektáže – kontrola správného dávkování injektážního materiálu do 

jednotlivých poruch, kontrola tlaku při injektáži.  

 Kontrola odstranění pakrů a vyspravení otvorů – po vytvrzení injektážního média, tj. 

zpravidla druhý den, budou injektážní pakry mechanicky odstraněny a otvory 

zapraveny rychlovazným cementem, např. POLYFIX 5 min. 

17.8.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola provedení injektážních prací – kontrola injektáže vše poruch, které byly 

stanoveny PD, kontrola úplného vyplnění všech dutin a kaveren.  

17.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu.  

Veškeré práce budou provedeny v souladu s Nařízením vlády č.591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Vyhláškou 

č. 362/2005 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci této technologické etapy je podrobně řešena 

v samostatné části diplomové práce – Plán BOZP. 

17.10 Ekologie 

Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat v souladu se Zákonem č.185/2001 Sb. 

Jednotlivé odpady budou zařazeny podle Katalogu odpadů na základě Vyhlášky č.381/2001 

Sb., viz tab. 17-3. 

Tab. 17-3: Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb. 

Kód Název 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 04 07 Směsné kovy 
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Stavební suť bude ukládána do stavebního kontejneru na suť, obaly od materiálů do 

stavebního kontejneru na odpad. Veškerý odpad bude odvezen na sběrný dvůr ODAS Žďár 

nad Sázavou, nám. Republiky 61/20. 
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18.1 Obecné informace 

Jedná se o most, který převádí železniční trať. Nosná konstrukce z roku 1949 je 

železobetonový klenbový viadukt. Výška kleneb ve vrcholu je 500 mm a v patě 760 mm. 

Pod oběma kolejemi je jedna nosná konstrukce rozdělena podélnou pracovní spárou. 

Světlost kleneb je shodně 15 m, vzepětí 5,2 m. Vzdálenost zábradlí od koleje vlevo 2,34 m, 

vpravo 2,35 m. Dle průzkumu jsou klenby tvořeny betonem o průměrné pevnosti cca 

25 MPa. Čelní zdi jsou vysoké 1 až 7 m. Jejich tloušťka je 0,9 až 1,15 m. Pevnost betonu je 

průměrně přes 26 MPa. 

Spodní stavbu tvoří kamenné pilíře 01 až 11. Krajní pilíře jsou zasypané a tvoří opěry mostu. 

Tloušťka pilířů 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10 a 11 je 2,8 m (v patě klenby) až 4,1 m 

(u základu). Tloušťka pilířů 04 a 08 je v patě kleneb 4,2 m a u základu 5,5 m. Šířka pilířů je 

9,77 až 10,84 m. Základy jsou betonové, různé šířky, délky i výšky. Pilíře jsou obloženy 

kamenem, jádro je tvořeno betonem o velmi rozdílné průměrné pevnosti. [9] 

Předmětem technologického předmětu jsou sanace a úpravy železobetonových povrchů 

viaduktu při druhé etapě rekonstrukce koleje č. 1 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou.  

18.2 Materiál  

Tab. 18-1: Sanační materiál pro úpravu ŽB povrchů 

Ozn.  Název Materiál Množství MJ 

1 Ochranný nátěr výztuže PCI Nanocret AP 750 l 

2 Reprofilační malta  PCI Nanocret R4 

 

5,6 T 

3 Sjednocující stěrka PCI Barrafill 305 4,2 T 

4 Nátěr PCI Betonfinish W 1012 l 

5 Migrační inhibitory koroze MCI – 2020 P  661 l 

18.2.1 Doprava materiálu 

18.2.1.1 Primární doprava materiálu 

Primární doprava sanačního materiálu bude zajištěna nákladním vozidlem MAN TGA 

18.410 XXL EURO 2 s hydraulickou rukou, ze skladů dodavatelů soukromým dopravcem, 

viz Situace širších vztahů.  

18.2.1.2 Sekundární doprava materiálu 

Pro vertikální přepravu sanačního materiálu bude využito nákladní vozidlo MAN TGA 

18.410 XXL EURO 2 s hydraulickou rukou. 

Stavební stroje jsou podrobněji řešeny v samostatné části diplomové práce – Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů.  
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18.2.2 Skladování 

Injektážní materiál bude skladován v suchu, v původních, neotevřených a nepoškozených 

nádobách/obalech při doporučené teplotě +15 až +25 °C. Bude chráněn před přímým 

slunečním zářením.  

18.3 Převzetí pracoviště 

Pracoviště bude před zahájením sanačních prací vyklizené a vybavené ve smlouvě 

dohodnutém stavu. Je nutné, aby byla připravena zpevněná plocha v prostoru kamenných 

pilířů, která bude tvořena silničními panely, a to z důvodu, že kolem pilířů bude postaveno 

systémové lešení PERI pro sanační práce.  

Sanační práce železobetonových povrchů budou provedeny až po zhotovení injektáží 

vnitřních a krajních částí kleneb.  

18.4 Pracovní podmínky 

18.4.1 Teplota, vlhkost prostředí 

Sanační práce bude probíhat jen za příznivého počasí, tj. při teplotě 5 - 30°C. V případě deště 

budou sanační práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Bude-li nárazový vítr nebo vítr o 

rychlosti větší než 8 m/s, budou sanační práce přerušeny. 

18.4.2 Instruktáž pracovníků  

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. 

Bezpečnost práce na stavbě se řídí především Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákonem 

č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

Zákonem č. 362/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

18.4.3 Vybavenost staveniště  

Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně. V prostoru spodní stavby budou 

umístěny čtyři stavební kontejnery o maximálních rozměrech 3x6 m, které budou sloužit 

jako šatna a sklad drobného materiálu a nářadí. Základní hygienické podmínky budou 

zabezpečeny mobilním WC s umývárnou. 

Vzhledem k rozsahu stavby nelze staveniště po celé délce oplotit. Po dobu realizace prací 

budou po celé délce stavby, podél komunikace lemující koryto, rozmístěny viditelně 

bezpečnostní tabulky upozorňující na probíhající stavební práce a zakazující vstup na 

staveniště. 
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18.5 Personální obsazení 

stavební dělník – 3x 

stavební dělník tř. 4 – 1x 

samostatný stavební dělník tř. 6 – 1x 

zedník tř. 6 – 2x 

18.6 Stroje a pracovní pomůcky 

18.6.1 Těžké mechanizační prostředky 

Valník Iveco 6x2 + hydraulická ruka HIAB XS 166 E-5 HiPro. 

18.6.2 Běžné mechanizační a pomocné prostředky 

Vysokotlaký čisticí stroj Dynajet UHP 170, vrtací a sekací kladivo Hitachi DH38MS, úhlová 

bruska NAREX EBU 15-16 CA Ø 150 mm, míchadlo Bosch GRW 12 E, elektrická vrtačka 

Narex EVP 13 H-2 C, kbelíky, kartáče, košťata, špachtle, zednické nářadí. 

18.6.3 Měřící pomůcky 

Dvoumetr a pásmo, teploměr. 

18.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Pracovní oděv, bezpečnostní boty, helma, ochranné rukavice, ochranné brýle. 

Stroje a pracovní pomůcky jsou podrobněji řešeny v samostatné části diplomové práce – 

Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů.  

18.7 Pracovní postup 

18.7.1 Příprava podkladu 

18.7.1.1 Mechanické odstranění povrchových vrstev 

Na sanovaných plochách bude provedeno mechanické odstranění nesoudržných částí 

betonu. Odbourání bude provedeno pomocí elektrických sekacích kladiv a ručního nářadí. 

Mechanické bourání se musí prioritně zaměřit na beton podél korodující výztuže v oblastech 

s výskytem trhlin, v místech s dutým ozvukem, podél dilatačních spár. Odstranění 

poškozeného betonu musí být provedeno tak, aby nebyl odbourán i kvalitní a nepoškozený 

beton, aby nedošlo k dodatečnému poškození konstrukce či výztuže a nedocházelo ke 

zbytečnému nárůstu spotřeby opravných malt. Musí být odbourán i trhlinami rozrušený, 

jinak zdánlivě pevný beton (za trhlinu se považuje porucha širší než 0,1 mm v agresivním 

prostředí, 0,2 mm v prostředí vlhkém a neagresivním a 0,3 mm v prostředí suchém dle 

ČSN 73 1215), stejně jako úlomky či uvolněné nebo trhlinkami rozrušené části nad 

zkorodovanou výztuží.  
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18.7.1.2 Kartáčování ocelovými rotačními kartáči  

Na sanovaných plochách bude v místech s obnaženou výztuží provedeno mechanické 

očištění povrchových vrstev výztuže od korozních zplodin pomocí kartáčování ocelovými 

rotačními kartáči upevněnými na úhlové brusce.  

18.7.1.3 Čištění (tryskání) vysokotlakým vodním paprskem  

Po provedení mechanického odstranění povrchových vrstev a očištění výztuže bude veškeré 

sanované povrchy betonu před aplikací sanačních materiálů důkladně otrýskány tlakovou 

vodou tak, aby bylo dosaženo odstranění všech povrchových nečistot, volných částí a 

prachu. Při provádění čištění bude použit vysokotlaký agregát s rotační tryskou Dynajet 

UHP 170. Bude postupováno systematicky, aby byly očištěny veškeré povrchy. Povrch musí 

být obnažen až na tzv. „zdravý beton“, tj. povrch, vykazující průměrnou pevnost v prostém 

tahu 1,5 MPa.  

Po očištění konstrukce vysokotlakým vodním paprskem budou povrchy vizuálně 

překontrolovány a v případě potřeby bude znovu provedeno mechanické odbourání. 

Po provedení dalšího odbourání bude povrch ještě opláchnut tlakovou vodou o tlaku do 

150 Bar. 

18.7.2 Ošetření ocelové výztuže 

Veškerá odhalená betonářská výztuž musí být dokonale očištěna od korozních produktů a 

ihned ošetřena ochranným nátěrem PCI Nanocret AP na bázi speciálních cementů 

s inhibitory koroze. Povrch oceli musí být bez rzi, prachu, volných nečistot a mastnoty, smí 

být vlhký, ale ne mokrý.  

Nátěr bude připraven tak, že se v čisté nádobě smíchá 4 kg prášku PCI Nanocret AP s 1,0 l 

vody. Pro menší množství materiálu platí poměr 1 kg prášku : 250 ml vody. Množství do 

1 kg míchat intenzivně špachtlí 2 minuty, větší množství míchat míchadlem do vzniku 

Obr. 18-1: Příprava podkladu 
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homogenní směsi. Směs následně nechat asi 2 minuty odstát a znovu promíchat. 

Zpracovatelnost směsi je cca 2 hodiny.  

Namíchaný protikorozní nátěr bude nanesen štětcem do nasycení podkladu. Po asi 

30 minutách až 1,5 hodině vytvrzování (v závislosti na teplotě okolí) je povrch matně vlhký 

a štětec na něm nezanechává stopy. Celková tloušťka vrstvy by měla být cca 2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

18.7.3 Aplikace migračních inhibitorů koroze 

Na určené části konstrukce bude provedena aplikace migračních inhibitorů koroze. Je 

potřeba rozpustit prášek MCI – 2020 P v čisté vodě, tj. v dávce 1 kg MCI – 2020 P na 5 l 

vody. Povrch by měl být suchý, čistý, zbavený veškerých nečistot, olejů, maziv, nátěrů, 

těsnicích stěrek, asfaltu apod. Čištění může být provedeno např. otrýskáním vysokotlakým 

vodním paprskem. Roztok lze aplikovat postřikem (pomocí netlakového rozprašovače), 

válečku nebo štětce na betonový povrch se spotřebou 0,2 – 0,25 l/m2. Před aplikací dalších 

vrstev správkových malt či nátěrů je potřeba povrch opláchnout nízkým tlakem vody (VAP) 

a odstranit zbytky penetrace. Oplach nebude proveden dříve než po 8 hodinách po aplikaci 

inhibitorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18-2: Ošetření ocelové výztuže 

Obr. 18-3: Aplikace migračních inhibitorů koroze 
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18.7.4 Hrubá reprofilace povrchu  

Hrubé reprofilace budou provedeny maltou PCI Nanocret R4 SM.  

Sanovanou plochu je nutno předem důkladně navlhčit. Přebytečnou vodu z povrchu je nutno 

setřít.  

Maltu je nutno míchat ve vhodné nádobě míchadlem. Poměr pro míchání je 25 kg směsi PCI 

Nanocret R4 SM na 3,5 až 4,0 l vody. Postup míchání je následující: do míchací nádoby se 

vlije minimální potřebné množství záměsové vody a potom průběžně nasypat odpovídající 

množství směsi PCI Nanocret R4 SM. Směs se bude míchat 3 až 4 minuty, dokud malta 

nebude homogenní a bez hrudek. Poté se přidá případně malé množství vody k dosažení 

požadované konzistence a vše se bude důkladně míchat ještě 2 až 3 minuty.  

Po namíchání je malta okamžitě připravena k aplikaci. Jako adhezní můstek bude použita 

malta PCI Nanocret R4 SM nanášená na podklad ve formě pačoku, tj. vápenné mléko. Ruční 

aplikace bude provedena lžicí a hladítkem. Sanační malta PCI Nanocret R4 SM bude 

aplikována v maximální tloušťce 40 mm na jednu vrstvu. V případě, že bude následovat další 

vrstva hrubé malty PCI Nanocret R4 SM nebo stěrka PCI Barrafill 305 je nutné čerstvý 

povrch řádně zdrsnit škrabákem nebo jiným vhodným nástrojem, aby byla zajištěna 

dostatečně vysoká přídržnost následných vrstev. Je-li požadovaná větší celková tloušťka, 

bude malta nanesena ve více vrstvách. Vyplnění bude provedeno do úrovně 1 až 2 mm pod 

požadovaný povrch betonové konstrukce (vrstva 1 až 2 mm do požadovaného povrchu 

betonové konstrukce, která bude vyplněna maltou PCI Barrafill 305 – jemná reprofilace).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18.7.5 Jemná reprofilace povrchu  

Plochy s kavernami hloubky do 5 mm nebo plochy vyplněné sanační maltou PCI Nanocret 

R4 SM do úrovně 1 až 2 mm pod požadovaný povrch betonové konstrukce, které budou 

vyplněny vyrovnávací maltou PCI Barrafill 305. 

Obr. 18-4: Hrubá reprofilace povrchu 
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Před zahájením prací se podklad navlhčí vodou. Během aplikace hmoty bude udržován 

povrch vlhký, ale bez volné vody.  

Výrobce nařizuje použít pouze celé balení PCI Barrafill 305. Na jedno balení PCI Barrafill 

305 (tj. 25 kg) se použije cca 4,0 až 4,25 l vody a vše se promíchá nejméně 3 minuty 

míchadlem, než bude směs homogenní, jemná, bez hrudek. Množství záměsové vody závisí 

na okolní teplotě a relativní vlhkosti (v teplém a suchém počasí je nezbytné množství vody 

mírně zvýšit a naopak). Doba zpracovatelnosti závisí na teplotě: 

 cca 90 min při +10 °C; 

 cca 45 min při +20 °C; 

 cca 20 min při +30 °C. 

Bezprostředně po namíchání malty bude hmota aplikována na vlhký podklad. Směs bude 

nanesena ocelovým hladítkem. Pro sjednocení s okolním povrchem bude zahlazen 

dodatečně opravený povrch molitanovým hladítkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18.7.6 Ochrana povrchových vrstev betonu proti agresivním činitelům  

Pro ochranu povrchových vrstev konstrukcí bude použit nátěrový systém 

PCI Betonfinish W.  

Povrch betonu musí být čistý, suchý, pevný, nosný, bez zbytků cementového povlaku a 

jiných nečistot a mastnoty, s otevřenou strukturou betonu, odtrhová pevnost min. 1,5 MPa 

v průměru, jednotlivě min. 1,2 MPa, v případě provedení sanace a jemné sjednocující stěrky 

min. 0,8 MPa. 

Před vlastním zpracováním se hmota musí dobře promíchat, nejlépe míchadlem.  

PCI Betonfinish W bude nanášen stříkáním vhodným bezvzduchovým zařízením (tlak při 

nástřiku 150 – 180 bar, světlost trysky 0,53 – 0,68 mm). 

Celková spotřeba na betonové plochy je cca 0,3 – 0,4 l/m2. 

Obr.  18-5: Jemná reprofilace povrchu 
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18.8 Jakost a kontrola kvality 

18.8.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola připravenosti staveniště - kontrolují se plochy staveniště, poloha, funkčnost 

prvků staveniště, funkčnost přípojek, funkčnost a bezpečnost elektrických skříní. 

Zabezpečení staveniště. 

 Kontrola projektové dokumentace – úplnost, rozsah. PD musí být zpracována 

oprávněnou  

 osobou. 

 Kontrola dodaného sanačního materiálu – množství a typ sanačního materiálu. 

 Kontrola zpevněných ploch kolem kamenných pilířů.  

 Kontrola skladování sanačního materiálu – kontrola, zda je sanační materiál 

skladován na odvodněné zpevněné ploše. 

 Kontrola dodání jednotlivých prvků systémového lešení PERI. 

18.8.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek – sanační práce budou probíhat jen za příznivého 

počasí, tj. při teplotě 5 - 30°C. V případě deště budou sanační práce přerušeny na 

dobu nezbytně nutnou. Bude-li nárazový vítr nebo vítr o rychlosti větší než 8 m/s, 

budou sanační práce přerušeny. 

 Kontrola připravenosti degradovaných povrchů – odstranění nesoudržných částí 

betonu, beton porušený trhlinami. Kontrola očištění povrchových vrstev výztuže od 

korozních zplodin. 

 Kontrola betonových povrchů – obnažení betonových povrchů až na tzv. „zdravý 

beton“, který vykazuje průměrnou pevnost v prostém tahu 1,5 MPa. 

Obr.  18-6: Ochrana povrchové vrstvy konstrukce 
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 Kontrola ošetření ocelové výztuže – kontrola správného namíchání a nanesení 

protikorozního nátěru, tloušťka nátěru cca 2 mm.  

 Kontrola aplikace migračních inhibitorů koroze – kontrola správného namíchání a 

nanesení migračního inhibitoru koroze, spotřeba 0,2 – 0,25 l/m2. 

 Kontrola hrubé reprofilace povrchu – kontrola správného namíchání a nanesení 

sanační malty PCI Nanocret R4 SM, aplikována v maximální tloušťce 40 mm na 

jednu vrstvu. Vyplnění bude provedeno do úrovně 1 až 2 mm pod požadovaný 

povrch betonové konstrukce. 

 Kontrola jemné reprofilace povrchu – kontrola správného namíchání a nanesení 

sanační malty PCI Barrafill 305, nanesena do úrovně 1 až 2 mm pod požadovaný 

povrch betonové konstrukce. 

 Kontrola ochrany povrchu betonové konstrukce – kontrola správného namíchání a 

nanesení nátěru PCI Betonfinish W. Odtrhová pevnost betonového povrchu min. 

1,5 MPa v průměru, jednotlivě min. 1,2 MPa, v případě provedení sanace a jemné 

sjednocující stěrky min. 0,8 MPa. 

18.8.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola provedení povrchových úprav  – kontrola, zda byly odstraněny veškeré 

degradované místa, tj. nesoudržných částí betonu, trhlin sanačním materiálem a 

kontrola ošetření betonové konstrukce migračními inhibitory koroze podle 

technologického předpisu.  

18.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci budou proškoleni odborným pracovníkem BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku.  

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. Ochranné a bezpečnostní pomůcky 

budou pravidelně kontrolovány a udržovány v předepsaném stavu.  

Veškeré práce budou provedeny v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Vyhláškou 

č. 362/2005 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci této technologické etapy je podrobně řešena 

v samostatné části diplomové práce – Plán BOZP. 

18.10 Ekologie 

Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat v souladu se Zákonem č.185/2001 Sb. 

Jednotlivé odpady budou zařazeny podle Katalogu odpadů na základě Vyhlášky č.381/2001 

Sb., viz tab. 18-2. 
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Tab. 18-2: Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb. 

Kód Název 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 04 07 Směsné kovy 

Stavební suť bude ukládána do stavebního kontejneru na suť, obaly od materiálů do 

stavebního kontejneru na odpad. Veškerý odpad bude odvezen na sběrný dvůr ODAS Žďár 

nad Sázavou, nám. Republiky 61/20. 
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Závěr  

Ve své diplomové práci jsem se zabýval přípravou rekonstrukce železničního viaduktu 

v Ostrově nad Oslavou. Řešil jsem rekonstrukci viaduktu v části koleje č. 1, která obsahovala 

zhotovení nového železničního svršku a spodku, tj. mostovky a jeho spodní stavby. Zaměřil 

jsem se na vypracování technologického předpisu pro zhotovení nově železobetonové desky 

a římsy, kde jsem podrobně rozpracoval postup betonáží jednotlivých dilatačních celků a 

sestavení bednicích vozíků a jejich posun. Zpracoval jsem schémata betonáží, pojezdů 

autočerpadel a autodomíchávačů při zhotovení železobetonové desky a římsy.  Oproti reálné 

stavbě jsem navrhl zcela jiný postup betonáže, a to ze spodního prostoru viaduktu, jak je 

vidět v příloze E.9.1. Hydroizolaci mostovky jsem řešil v rámci technologického předpisu, 

který jsem doplnil o potřebné detaily. Vypracoval jsem podrobný kontrolní a zkušební plán 

pro zhotovení nové železobetonové desky a římsy. Snažil jsem se názorně ukázat, jak má 

podle mého názoru vypadat přesný výkaz výměr pro výpočet spotřeby materiálu 

jednotlivých etap, který jsem zpracoval formou přehledných výkresů s výpočty. Realizaci 

hlavních technologických etap jsem vypracoval v rámci stavebně technologické studie, 

každou etapu jsem doplnil o schéma postupu výstavby. Zabýval jsem se plánem zajištění 

hlavních materiálových zdrojů, zejména čerstvého betonu, betonářské výztuže a materiálu 

pro hydroizolaci mostovky. Vypracoval jsem kalendář dodávek jednotlivých materiálů a 

prostřednictvím situace širších vztahů dopravních tras jsem provedl návrh tras, po kterých 

budou jednotlivé materiály dodávány. Jednotlivé body zájmu jsem posoudil a pořídil jejich 

fotodokumentaci. Aby byla zajištěna plynulost a rovnoměrnost dodávky čerstvého betonu, 

zpracoval jsem dodávky toho materiálu pomocí časoprostorového grafu, ve kterém jsem 

zobrazil dobu betonáží jednotlivých dilatačních celků a potřebu zásobování stavby čerstvým 

betonem v určitém čase, tak aby byla zajištěna plynulost a rovnoměrnost betonáží a 

nedocházelo ke vzniku pracovních spár. Zabýval jsem se také návrhem hlavních stavebních 

strojů a mechanismů, dosahy a pojezdy čerpadel čerstvého betonu a jeřábu jsem vypracoval 

v přehledných výkresech. Dále jsem se zaměřil na vypracování projektu zařízení staveniště, 

a to technické zprávy, ve které jsem provedl návrh jednotlivých objektů, včetně jejich 

dimenzování. Zpracoval jsem výkres zařízení staveniště a výkres a návrh umístění nádrže na 

vodu o objemu 4 m3. Zabýval jsem se návrhem dřevěného schodiště pro přístup pracovníků 

ze zařízení staveniště na mostovku. Provedl jsem porovnání stanovených nákladů na zařízení 

staveniště z hlediska použití sazby VRN a kalkulace nákladů v programu BuildPowerS. 

Z pohledu kalkulace nákladů jsem zohlednil možnost dvou variant, při první variantě 

stavební podnik nevlastní žádné objekty, tudíž si je musí pronajmout a zakoupit betonové 

panely pro staveništní komunikaci. Při druhé variantě stavební podnik vlastní určité objekty 

a zařízení. Z výpočtů vyplývá, že při použití sazby VRN jsou náklady na zařízení staveniště 

ve výši 938 133 Kč, pro varinatu č. 1 – 3 034 695 Kč a pro variantu č. 2 – 1 192 700 Kč. 

Nezapomněl jsem v případě dlouhodobého majetku na odpisy, které u varianty č. 2 ovlivnily 

celkové náklady na ZS. Dále diplomová práce obsahuje časový plán celé stavby s datem 

zahájení 21. 3. 2016 a ukončení 8. 10. 2016. Vypracoval jsem dílčí časové plány pro 

zhotovení nového železničního spodku – mostovka a železničního svršku a časový plán pro 

sanaci spodní stavby. Časové plánování jsem zpracoval v programu CONTEC. Zabýval jsem 

se také časovým a finančním plánem stavby jednotlivých objektů, který jsem doplnil o plán 
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nasazení mechanizace a bilanci pracovníků. Rozpočet celé stavby jsem vypracoval 

v programu BuildPowerS. Celkové náklady na rekonstrukci koleje č. 1 a spodní stavby 

železničního viaduktu jsou ve výši 31 271 103 Kč. Tvorba rozpočtu pro rekonstrukci 

viaduktu byla poměrně těžkým úkolem, protože jsem musel velké množství položek sám 

vytvářet a stanovit jejich cenu.  

V části specializace diplomové práce jsem se zabýval návrhem sanace spodní stavby 

železničního viaduktu. Zpracoval jsem technologické předpisy pro sepnutí kamenných 

pilířů, injektážní práce a úpravu železobetonových povrchů. Textovou část jsem doplnil o 

schémata postupu sanačních prací, detaily a výkres sanací kamenných pilířů včetně výkazu 

výměr. V případě injektážních prací jsem se podrobně věnoval stanovení mezerovitosti 

betonového jádra kamenných pilířů prostřednictvím tzv. tlakové vodní zkoušky. Během 

odborné praxe jsem se setkal s problémem, že tuto zkoušku v České republice provádí jen 

jedna firma, proto jsem se chtěl touto problematikou více zajímat, nastudoval jsem si 

potřebnou normu a věnoval jsem se návrhu tzv. sady pro tlakovou zkoušku, což je zařízení 

pro stanovení specifické vodní ztráty. Návrh této sady je součástí technologického předpisu 

pro injektážní práce. Pro představu jednotlivých sanačních prací jsem vytvořil reálný model 

kamenného pilíře v měřítku 1:200, na kterém jsem jednotlivé sanační práce zobrazil. S tímto 

tématem jsem se účastnil oborové soutěže Moderní technologie a nové materiály při realizaci 

staveb, ve které jsem se umístil na prvním místě.  
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