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Česká betonářská 

společnost ČSSI 
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Spolupráce: 

PROJEKT A VÝSTAVBA MOSTU

V OBRAZE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ  
Dálniční most přes Lužnici u Veselí nad Lužnicí představuje svojí délkou 1056 m nejdelší mostní 
objekt na stavbě úseku dálnice D3 Tábor 
několik let, vlastní stavba 
tvořen dvojicí souběžných nezávislých mostních konstrukcí z
Projekce a příprava mostního objektu představují mj. zohlednění požadavků mnoha norem 
a předpisů, které se v
prováděcích předpisů, které je nutno projednat a schválit. Vše je samozřejmě zastřešeno resortním 
systémem jakosti pozemních komunikací. Jedná o systém velice sofistikov
léta. V dnešní době, kdy dochází k
záludností, se začíná ukazovat míra náročnosti a pracnosti celého systému. A to nejenom ve fázi 
jeho uplatnění v
Soubor krátkých vystoupení chce ukázat, jak je dnes systém jakosti užíván v
realizace velkého mostního objektu. Chce také ukázat, že uvedené problematice je potřeba se 
aktivně věnovat, tedy ji mj. kriticky reflektovat a tím dotvářet. Od systému jakosti a jeho plného 
uplatňování není rozumného úniku. Je žádoucí jej naopak trvale zkvalitňovat
předpisů a struktury samotného 
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17:00 až 18:30 

Fakulta stavební 

ČVUT v Praze 

Thákurova 7, Praha 6  

 posluchárna C 210 

 

Program: 

Cena: 

Místo konání: 

Přihláška: 

1. 
                                                                                                    

SMP CZ, a.s.  

2. Technické předpisy a projekt mostu přes Lužnici na 
vedoucí projektového střediska mosty 

3. Technické předpisy a výstavba mostu přes Lužnici na 
specialista přípravy 

6. 

4. Tvorba technických předpisů
Ing. 

72 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

Sponzoři:  

5. Kontrola a schvalování technických předpisů výstavby
pracovník TDS D3, Pragoprojekt, a. s

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

69. Betonářský/72. Mostařský úterek 

PROJEKT A VÝSTAVBA MOSTU 
NA DÁLNICI D3  

OBRAZE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ  
Dálniční most přes Lužnici u Veselí nad Lužnicí představuje svojí délkou 1056 m nejdelší mostní 
objekt na stavbě úseku dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí. Příprava tohoto úseku D3 probíhala 
několik let, vlastní stavba začala v roce 2009 a má být ukončena v polovině příštího roku. Objekt je 
tvořen dvojicí souběžných nezávislých mostních konstrukcí z monolitického předpjatého betonu.
Projekce a příprava mostního objektu představují mj. zohlednění požadavků mnoha norem 

ředpisů, které se v průběhu prací navíc mění. Realizace pak představuje tvorbu dalších 
prováděcích předpisů, které je nutno projednat a schválit. Vše je samozřejmě zastřešeno resortním 
systémem jakosti pozemních komunikací. Jedná o systém velice sofistikov

dnešní době, kdy dochází k plnému uplatňování celého sytému, a tím k
záludností, se začíná ukazovat míra náročnosti a pracnosti celého systému. A to nejenom ve fázi 
jeho uplatnění v projekci a na stavbách, ale i při samotném vytváření jednotlivých předpisů. 
Soubor krátkých vystoupení chce ukázat, jak je dnes systém jakosti užíván v
realizace velkého mostního objektu. Chce také ukázat, že uvedené problematice je potřeba se 

vat, tedy ji mj. kriticky reflektovat a tím dotvářet. Od systému jakosti a jeho plného 
uplatňování není rozumného úniku. Je žádoucí jej naopak trvale zkvalitňovat

struktury samotného systému. 

Pro přihlášené zdarma, náklady včetně pohoštění nesou

Posluchárna C 210, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Praha 6, Thákurova 

V případě zájmu vyplňte a odešlete ČBS přihlášku na rubu této pozvánky!

1. Výstavba mostu přes Lužnici na D3  Ing. Lukáš Klačer, přípravář 
                                                                                                    
2. Technické předpisy a projekt mostu přes Lužnici na 
vedoucí projektového střediska mosty – Pragoprojekt, a. s. 

3. Technické předpisy a výstavba mostu přes Lužnici na 
specialista přípravy – SMP CZ, a. s.  

6. Diskuze                                                                                                       

4. Tvorba technických předpisů pro stavby pozemních 
Ing. Dagmar Šimlerová, Technické koordinační centrum MD, Pragoprojekt, a. s
5. Kontrola a schvalování technických předpisů výstavby
pracovník TDS D3, Pragoprojekt, a. s 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU 

/72. Mostařský úterek  

 PŘES LUŽNICI 
 

OBRAZE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ   
Dálniční most přes Lužnici u Veselí nad Lužnicí představuje svojí délkou 1056 m nejdelší mostní 

Veselí nad Lužnicí. Příprava tohoto úseku D3 probíhala 
polovině příštího roku. Objekt je 

monolitického předpjatého betonu. 
Projekce a příprava mostního objektu představují mj. zohlednění požadavků mnoha norem 

průběhu prací navíc mění. Realizace pak představuje tvorbu dalších 
prováděcích předpisů, které je nutno projednat a schválit. Vše je samozřejmě zastřešeno resortním 
systémem jakosti pozemních komunikací. Jedná o systém velice sofistikovaný, který se buduje již 

plnému uplatňování celého sytému, a tím k odhalení všech jeho 
záludností, se začíná ukazovat míra náročnosti a pracnosti celého systému. A to nejenom ve fázi 

h, ale i při samotném vytváření jednotlivých předpisů.  
Soubor krátkých vystoupení chce ukázat, jak je dnes systém jakosti užíván v jednotlivých fázích 
realizace velkého mostního objektu. Chce také ukázat, že uvedené problematice je potřeba se 

vat, tedy ji mj. kriticky reflektovat a tím dotvářet. Od systému jakosti a jeho plného 
uplatňování není rozumného úniku. Je žádoucí jej naopak trvale zkvalitňovat, a to i ve fázích tvorby 

včetně pohoštění nesou sponzoři a ČBS 

Praze, Praha 6, Thákurova 7 

případě zájmu vyplňte a odešlete ČBS přihlášku na rubu této pozvánky! 

ng. Lukáš Klačer, přípravář – SMP CZ, a. s.  
                                                                                                     
2. Technické předpisy a projekt mostu přes Lužnici na D3 Ing. Jan Volek, 

Pragoprojekt, a. s.  

3. Technické předpisy a výstavba mostu přes Lužnici na D3 Ing. Zdeněk Batal, 

pro stavby pozemních komunikací MD ČR  
Dagmar Šimlerová, Technické koordinační centrum MD, Pragoprojekt, a. s 

5. Kontrola a schvalování technických předpisů výstavby Ing. Jaroslav Husák,  



 

Tituly, jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………………………………………………………………………

Organizace: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizační jednotka: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

IČ: ………………………………………………………………………    DIČ: ………………………………………………………………………..

Adresa – ulice a číslo: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa – PSČ a obec: ……………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………   Fax: ………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………..   Webová stránka: …………………………………………………………

69. BETONÁŘSKÝ/72. MOSTAŘSKÝ 

PROJEKT A VÝSTAVBA MOSTU 
V OBRAZE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ
11. září 2012, 17:00 až 18:30  

PŘIHLÁŠKA ÚČASTI NA 69. 

Řádně vyplněnou přihlášku odešlete

ÚDAJE O PŘIHLÁŠENÉM ÚČASTNÍKU

Člen ČBS:             ANO   NE      

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA 69. BETONÁŘSKÝ/72. MOSTAŘSKÝ ÚTEREK:

PONDĚLÍ

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V

Před odesláním přihlášky si zhotovte její kopii

Počet účastníků je omezen na 120 osob.                                                                                       

Betonářský/Mostařský úterek bude obsazován v

Kontakt a informace:                                                                           

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)

� Samcova 1, 110 00 Praha 1 

� 222 316 195, 222 316 173 

� 222 311 261   

☺ vich@cbsservis.eu                                       

URL www.cbsbeton.eu 

: ……………………………………………………………………………………………………………………

Organizace: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

jednotka: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

IČ: ………………………………………………………………………    DIČ: ………………………………………………………………………..

ulice a číslo: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

PSČ a obec: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………………………   Fax: ………………………………………………………………………..

mail: …………………………………………………………………..   Webová stránka: …………………………………………………………

/72. MOSTAŘSKÝ ÚTEREK  

PROJEKT A VÝSTAVBA MOSTU PŘES LUŽNICI NA DÁLNICI D3
TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ   

ŠKA ÚČASTI NA 69. BETONÁŘSKÉM/72. MOSTAŘSKÉM ÚTERKU

Řádně vyplněnou přihlášku odešlete jednotlivě za každého účastníka

ÚDAJE O PŘIHLÁŠENÉM ÚČASTNÍKU 

NE        

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA 69. BETONÁŘSKÝ/72. MOSTAŘSKÝ ÚTEREK:

MÍSTO KONÁNÍ: 

PONDĚLÍ 10. ZÁŘÍ 2012! 

ČVUT V PRAZE, THÁKUROVA 7, PRAHA 6, POSLUCHÁRNA 

Před odesláním přihlášky si zhotovte její kopii! 

Počet účastníků je omezen na 120 osob.                                                                                       

Betonářský/Mostařský úterek bude obsazován v pořadí došlých přihlášek!

                                                                           

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) – Mgr. Jiří Vích                                                                         

                 

                               

                               

                                                     

 

: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Organizace: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

jednotka: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IČ: ………………………………………………………………………    DIČ: ……………………………………………………………………….. 

ulice a číslo: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………………………   Fax: ……………………………………………………………………….. 

mail: …………………………………………………………………..   Webová stránka: ………………………………………………………… 

NA DÁLNICI D3          

MOSTAŘSKÉM ÚTERKU 

za každého účastníka 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA 69. BETONÁŘSKÝ/72. MOSTAŘSKÝ ÚTEREK: 

, PRAHA 6, POSLUCHÁRNA C 210 

69 
Počet účastníků je omezen na 120 osob.                                                                                       

pořadí došlých přihlášek! 

72 


