
20110 Čišt - strojně traktor.zametač,samosběrem m2 

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava stroje na pracovišti k zametání

  �zametání vozovky

  �příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí

  �zatřídění odpadního materiálu

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �samosběr

  �Dělník 1x



20120 Čišt. -splachováním strojně          m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �plnění a doplňování nádrže kropičky vodou

  �příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí

  �mytí vozovky tlakovou vodou

  �případné odkopání silnější vrstvy bláta

  �příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �autokropička

  �Dělník 2x

  �



20130 Čištění vozovek strojně bez sběru materiálu        m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava stroje na pracovišti k zametání

  �očištění vozovky kartáčovým zametačem

  �příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �traktor se zametacím kartáčem

  �Dělník 1x



20140 Čiš.-odkopem-vrstva 5cm-ručně        m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava ručního nářadí na pracovišti 

  �odkopání silnější vrstvy bláta, ruční zametení kartáči

  �výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky

  �zatřídění odpadu

  �přesun mezi jednotlivými úseky

  �úklid ručního nářadí na dopravní prostředek

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Dělník 3x

  �Nákl.automobil do 7,5 t



20150 Čiš.-po naplaveninách-strojně          m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin

  �shrnování a nakládání naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem

  �očištění povrchu vozovky samosběrem

  �očištění silničních mechanizmů od bláta

  �zatřídění odpadu

  �příprava k odjezdu z pracoviště

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Dělník 5x

  �Nákl.automobil do 7,5 t

  �Nákl.automobil

  �Nakladač

  �Samosběr

  �



20180 Sorbent kg

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �

  �použití sorbentu k likvidaci DN, popř.jiných ropných havárií

  �

  �

  �doprava materiálu na místo

  �další činnosti nutné k úklidu po DN vykazovat samostatně dle NS

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Dělník 2x

  �Nákl.automobil do 7,5 t

Ruční nářadí



20190 Neodkladné zásahy             hod

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �práce k zajištění průjezdnosti jízdního profilu

  �nutná aktivita k zajištění bezpečnosti silničního provozu

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �v souvislosti s mimořádnou událostí

např.úklid vraků vozidel po DN, prvotní úklid po povodni, bahno apod.

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Dělník 2x

  �Nákl.automobil do 7,5 t

Motorová pila

Ruční nářadí



20290 Zabezpěč. pracoviště semaforovou soupravou hod

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �

  �1 pár semaforů (2 ks)

  �doprava sem. soupravy na místo, instalace, seřízení

  �provoz, údržba a servis zařízení

  �činnost zařízení mimo čas provádění prací

  �zrušení semaforové soupravy, naložení a odvoz

zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

použití na nezbytně nutnou dobu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Dělník 2x

  �Nákl.automobil do 7,5 t



20390 Doprava a popl.za skládkování t

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �doprava a uložení odpadu na skládku, včetně poplatků za skládkování

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �35 % objemu výkonů, kde vzniká odpadní materiál

  �NS 17110,20110,20140,20180,28110

  �

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Dělník 

  �Nákl.automobil nad 7,5 t



20490 Řízení provozu a dozor        h

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �

  �příprava pomůcek na pracovišti

  �řízení provozu po nezbytně nutnou dobu

  �případné vyznačení objízdných tras

  �

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

dělník 2x, popř. dle povahy navýšit počet D

  �Nákl.automobil do 7,5 t

  �



20910 Výjezd pro zajištění BESIP ks

Pracovní postup:

  �organizace výjezdu pro zajištění BESIP

  �příprava pomůcek na pracovišti

  �dle požadavku IZS

  �

  �

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

dělník 2x, popř. dle povahy navýšit počet D

  �Nákl.automobil do 7,5 t

  �THP



21110 Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2)           m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �nakládka a přeprava materiálu na úsek realizace činnosti

  �strojní posyp vozovky se změněnou adhezí povrchu

  �případný doplňující ruční posyp

  �příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Sypač inertní

  �Dělník 2x

  �nakladač



21470 Mikrokoberec         m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
  �plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem, doplnění kameniva

  �spojovací postřik

příprava rozstřikovače na  pracovišti  - montáž nástavců stříkacích tyčí, kontrola trysek,

  �nahřívání pojiva na pracovní teplotu, nahřívání potrubí, kohoutů a trysek cirkulací

  �postřik pojivem a posyp kamenivem v předepsaném množství, hutnění

  �příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění rozstřikovače, demontáž nástavců střík. tyčí

  �

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �rozstřikovač živic  nebo vysprávková souprava

  �vibrační válec 

  �distributor vč.rozstřikovací lišty

  �nákladní automobil s podrťovačem

  �nákl. Automobil 3x

  �Dělník 7x

  �



21480 Sp.nátěr ze sil.mod.em.1.4kg/m         m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem, doplnění kameniva

  �

příprava rozstřikovače na  pracovišti  - montáž nástavců stříkacích tyčí, kontrola trysek,

  �nahřívání pojiva na pracovní teplotu, nahřívání potrubí, kohoutů a trysek cirkulací

  �postřik pojivem a posyp kamenivem v předepsaném množství, hutnění

  �příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění rozstřikovače, demontáž nástavců střík. tyčí

  �

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �rozstřikovač živic  nebo vysprávková souprava

  �vibrační válec 

  �

  �nákladní automobil s podrťovačem

  �nákl. Automobil 3x

  �Dělník 7x



21490 Sp.nátěr ze sil.mod.em.1.6kg/m         m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem, doplnění kameniva

  �

příprava rozstřikovače na  pracovišti  - montáž nástavců stříkacích tyčí, kontrola trysek,

  �nahřívání pojiva na pracovní teplotu, nahřívání potrubí, kohoutů a trysek cirkulací

  �postřik pojivem a posyp kamenivem v předepsaném množství, hutnění

  �příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění rozstřikovače, demontáž nástavců střík. tyčí

  �

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �rozstřikovač živic  nebo vysprávková souprava

  �vibrační válec 

  �

  �nákladní automobil s podrťovačem

  �nákl. Automobil 3x

  �Dělník 7x

  �

  �



21510 Výsprava asf.emulzí a kamen.s použ.turba           t

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava mechanizmů, materiálů a nářadí na pracovišti

  �doprava technologického zařízení na pracoviště

  �vyčištění od uvolněného materiálu, plnění výtluku kamenivem, zástřik emulzí

  �přejezd k dalšímu výtluku

  �příprava mechanizmů na odjezd z pracoviště

  �

zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �turbonástavba ( Turbo 4000, RA-100, 4 CU M a p.)  

  �Dělník 2x

  �



21710 Výsprava výtluků asf.směsí za horka do upr.výtl.           t

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava vysprávkové soupravy na pracovišti

  �označení poruch vozovky určených k výspravě

zaříznutí okrajů výtluku 

  �frézování výtluků v rozsahu dle charakteru poruchy, vyčištění od uvolněného materiálu

  �zatřídění odpadu, rozbor 

  �spojovací postřik všech styčných ploch, 

pokládka horké asfaltové směsi do výtluku - výměra do cca.20 m2 

hutnění směsi 

  �příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

pila na asfalt

  �fréza

  �samosběr

distributor vč.rozstřikovací lišty, příp. ruční stříkací zařízení

  �výspravková soustava

  �vibrační válec nebo deska

  �Dělník 6x



21720 Výsprava výtluků asfalt.směsí za horka                 t

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava vysprávkové soupravy na pracovišti

  �označení poruch vozovky určených k výspravě

  �vyčištění výtluku od uvolněného materiálu, spojovací postřik

  �zatřídění odpadu, rozbor 

  �pokládka horké asfaltové směsi do výtluku, hutnění směsi

  �příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �výspravková soustava

  �vibrační válec

  �Dělník 5x

  �

  �



21730 Výsprava výtluků asftalt.směsí za studena              t

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava vysprávkové soupravy na pracovišti

  �označení poruch vozovky určených k výspravě

  �vyčištění výtluku od uvolněného materiálu

  �zatřídění odpadu, rozbor 

  �aplikace studené obalované směsi s dodržením technologických předpisů, hutnění

  �příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

naložení, odvoz a uložení odpadu na řízenou skládku

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �

  �vibrační válec, vibrační deska

  �Dělník 3x

  �nákl.automobil do 7,5 t



21910 Velkoplošná obnova asf.krytu - finišer m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava vysprávkové soupravy (finišer, hutnící technika)na pracovišti

  �označení poruch vozovky určených k výspravě

  �pokládka horké asfaltové směsi finišerem

  �hutnění směsi vibračními válci

  �příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

  �výměra do 500 m2, síla vrstvy 50 mm

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �

  �

  �finišer

  �nákl. Automobil 4-8x

  �vibrační válce

Dělník 8x



21920 Vyrovnávka t

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava vysprávkové soupravy na pracovišti

  �pro vyrovnání nerovností před pokládkou

  �pokládka horké asfaltové směsi finišerem

  �hutnění směsi vibračními válci

  �příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �

  �

  �finišer

  �nákl. Automobil 4-8x

  �vibrační válce

Dělník 8x



21930 Souvislá obnova asf.krytu - finišer m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava vysprávkové soupravy (finišer, hutnící technika)na pracovišti

  �označení poruch vozovky určených k výspravě

  �pokládka horké asfaltové směsi finišerem

  �hutnění směsi vibračními válci

  �příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

  �výměra nad 500 m2, síla vrstvy 50 mm

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �

  �

  �finišer

  �nákl. Automobil 4-8x

  �vibrační válce

Dělník 8x



21940 Spojovací postřik m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �před podkládku dle NS 21910, NS 21920 a NS 21930

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �dodání materiálu

  �

  �

  �

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �

  �

  �distributor vč.rozstřikovací lišty

  �

  �

Dělník 



22610 Fréz.ploch do hloubky 2 cm    m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava frézy, plnění vodou

  �označení poruch vozovky určených k frézování

  �frézování vozovky v rozsahu dle vyznačení charakteru poruchy

  �

  �

  �příprava strojů k odjezdu z pracoviště, očištění

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �fréza

  �přívěs

  �nákl. Automobil 

  �Dělník 3x

  �



22620 Fréz.ploch do hloubky 5 cm    m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava frézy, plnění vodou

  �označení poruch vozovky určených k frézování

  �frézování vozovky v rozsahu dle vyznačení charakteru poruchy

  �

  �

  �příprava strojů k odjezdu z pracoviště, očištění

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �fréza

  �přívěs

  �nákl. Automobil 

  �Dělník 3x

  �



22630 Fréz.ploch do hloubky 6 cm    m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava frézy, plnění vodou

  �označení poruch vozovky určených k frézování

  �frézování vozovky v rozsahu dle vyznačení charakteru poruchy

  �

  �

  �příprava strojů k odjezdu z pracoviště, očištění

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �fréza

  �přívěs

  �nákl. Automobil 

  �Dělník 3x



22710 Odstranění asf.krytu.do10 cm-při opravách výtluků            m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava kompresoru,  příprava nářadí

  �vybourání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky

  �vyčištění, zametení volných částí z výtluku

  �přejezd k jednotlivým označeným výtlukům

  �zatřídění odpadu, rozbor 

  �příprava kompresoru k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �nakladač

  �nákl. Automobil nad 7,5 t

  �elektrocentrála, ruční elektrické nářadí

  �kompresor

  �dělník 4x



22720 Odstranění živ.krytů tl. 10-15 cm             m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava kompresoru,  příprava nářadí

  �vybourání označených míst v komunikaci, odstranění narušené části vozovky 

  �vyčištění, zametení volných částí 

  �přejezd k jednotlivým označeným místům

  �zatřídění odpadu, rozbor 

  �příprava kompresoru k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �nakladač

  �nákl. Automobil nad 7,5 t

  �elektrocentrála, ruční elektrické nářadí

  �kompresor

  �dělník 4x



22810 Řezání živ.krytu vozovky hl.5-10cm            bm

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava pily na asfalt sjetím z dopr. prostředku, nasazení řezacího kotouče,

doplnění benzinu, nájezd na místo řezání

  �řezání 

  �přejezdy k jednotlivým označeným místům

  �očištění pily, odmontování řezacího kotouče, naložení na dopr. prostředek

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Dělník 3x

  �Nákl.automobil do 7,5 t

  �

  �



22820 Řezání živ.krytu vozovky hl.10-15cm           bm

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava pily na asfalt sjetím z dopr. prostředku, nasazení řezacího kotouče,

doplnění benzinu, nájezd na místo řezání

  �řezání 

  �přejezdy k jednotlivým označeným místům

  �očištění pily, odmontování řezacího kotouče, naložení na dopr. prostředek

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Dělník 3x

  �Nákl.automobil do 7,5 t

  �



22830 Frézování spár a prasklin a jejich zalití            bm

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava zálivkového stroje Dicorel, ohřev a doplnění zálivkové hmoty

prořez spár silniční frézou PC 200 

  �odstranění drobných nečistot ze spar tlakem vzduchu (foukačem)

  �nanesení penetračního, spojovacího nátěru do profilu spar

  �aplikace horké asfaltové zálivky do spar

  �posypání vápnem, přelepení papírouvou páskou

přejezdy k jednotlivým označeným místům

očištění nádob, ručního nářadí a tavícího kotle

zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �fréza PC 200, foukač

  �zálivkový stroj Dicorel

  �Dělník 3x

  �Nákl.automobil do 7,5 t



22910 Nalož.na nákl.aut.odvoz do 20km           t

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava stroje na pracovišti

  �nakládání a popojíždění

  �

  �příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

položka k použití pro NS 21710, NS 22710 a NS 22720

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �nakladač 

  �Nákladní automobil 4-8x

  �Dělník 3-9x

  �



22920 Ruční nakládání                         t

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �naložení materiálu na dopravní prostředek bez použití mechanizace

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �

  �

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �Nákladní automobil do 7,5 t

  �Dělník 3x

  �



23110 Dlažba z kostek velkých               m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava ručního nářadí

  �dovoz materiálu na pracoviště

  �úprava podloží, rozprostření lože

  �ruční dláždění vozovky z žulových kostek o rozměrech min. 16 x 16 cm, vč.hutnění

  �spárování dlažby

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání chybějícího materiálu

  �

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �nákladní automobil 

  �nákladní automobil do 7,5 t

  �Dělník 4x

  �



23120 Dlažba z kostek drobných               m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava ručního nářadí

  �dovoz materiálu na pracoviště

  �ůprava podloží, rozprostření lože

  �ruční dláždění vozovky z žulových kostek o rozměrech min. 8 x 8 cm a max. 12 x 12 cm

  �spárování dlažby

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

  �

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �nákladní automobil

  �nákladní automobil do 7,5 t

  �Dělník 4x

  �



23410 Rozebrání dlažby-kostky velké          m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava ručního nářadí

  �rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače

  �očištění kostek

  �vytřídění kostek s odhozem na hromadu ,naložení na dopravní prostředek

  �zatřídění odpadu, rozbor 

  �uklizení nářadí

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �nakladač 

  �nákladní automobil 

  �nákladní automobil do 7,5 t

  �Dělník 4x

  �



23420 Rozebraní dlažby-kostky drobné         m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava ručního nářadí

  �rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače

  �očištění kostek

  �vytřídění kostek s odhozem na hromadu ,naložení na dopravní prostředek

  �zatřídění odpadu, rozbor 

  �uklizení nářadí

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �nakladač 

  �nákladní automobil 

  �nákladní automobil do 7,5 t

  �Dělník 4x



25210 Vysprávka výtluků a vyjetých kolejí štěrkových voz.         m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �doprava strojního vybavení a materiálu na pracovní místo

  �nahrnutí kameniva do kolejí a výtluků

  �

  �příprava strojů k odjezdu z pracoviště

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

  �dodání materiálu

  �

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �nakladač

  �Dělník 5x

  �

  �nákl. Automobil nad 7,5 t

  �



25310 Rozrytí vozovky s doplněním mat. a válcováním štěrk.voz.          m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �doprava strojního vybavení a materiálu na pracovní místo

  �narušení povrchu vyjetých kolejí grejdrem, nahrnutí kameniva

  �znivelování nezhutněného povrchu vozovky

  �zhutnění vozovky

  �příprava strojů k odjezdu z pracoviště

  �zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

  �směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

  �

  �

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �grejdr motorový

  �Dělník

  �válec vibrační nad 7 t

  �Dělník

  �autokropička

  �Dělník

  �silniční Dělníkk 3 x



28110 Sanace vozovky         m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava kompresoru,  příprava nářadí

  �vybourání označených míst v komunikaci

  �odstranění narušené části vozovky včetně konstrukce vozovky až na únosné podloží

  �zlepšení konstrukce vozovky v tl.550 mm vrstvou ŠD, popř. SCI (stab. Betonem), vč.ložné a 

          obrusné vrstvy, hutnění

  �přejezd k jednotlivým označeným místům

  �zatřídění odpadu, rozbor 

  �příprava kompresoru k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí

zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �nakladač

  �nákl. Automobil nad 7,5 t

  �elektrocentrála, ruční elektrické nářadí

  �dělník 4x

  �



22840 Zalití spár a prasklin bez frézování            bm

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �příprava zálivkového stroje Dicorel, ohřev a doplnění zálivkové hmoty

  �odstranění drobných nečistot ze spar tlakem vzduchu (foukačem)

  �

  �aplikace horké asfaltové zálivky do spar

  �

přejezdy k jednotlivým označeným místům

očištění nádob, ručního nářadí a tavícího kotle

zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �foukač

  �zálivkový stroj 

  �Dělník 3x

  �Nákl.automobil do 7,5 t



28120 Vyztužení asf.povrchu geomříží nebo geotextilií m2

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

  �označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

  �pokládka na očištěný povrch, viz. NS 20110

  �položení geomříže včetně přesahů, geomříž z polypropylénu s geotextilií

včetně spojovacího postřiku

včetně uchycení k podkladu hřeby

zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

  �

  �

  �Dělník 4x

  �Nákl.automobil do 18 t


