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Plastová 
staveništní 
komunikace
Snadné řešení pro těžká zatížení.



02 Kompetence

thyssenkrupp Infrastructure.
Celosvětová kompetence  
pro projekty infrastruktury.
Jedno zda se jedná o mobilitu, urbanizaci, klimatizaci nebo efektivnost zdrojů: Jako 
vedoucí dodavatel v oblasti podzemních staveb, přístavního stavitelství a speciálních 
podzemních staveb a rovněž na úseku inženýrských staveb pokrýváme u projektů  
infrastruktury kompletní spektrum výkonů v rámci celého světa. Naše portfolio se člení 
do čtyř oborů: Profily (pilotové profily, kotevní technika, protipovodňová ochrana),  
stroje, pažení výkopů a výztužné lešení.

Považujeme se za komplexního partnera v oblasti stavebnictví. 
Na začátku našich projektů je vždy rozsáhlé a intenzivní pora-
denství poskytnuté našim zákazníkům. V nepřetržitém kontaktu 
s nimi vyvíjíme pak na míru navržená a potřebám odpovídající 
řešení. Přitom lze stavět na kompetentní podpoře našich vlast-
ních technických kancelářích.

S pobočkami po celém světě jsme zastoupeni všude tam, kde 
se nacházejí naši zákazníci. Známe regionální trhy a jsme tak 
schopni poskytnout poradenství v souladu s potřebami. Naší  
rozhodující předností je především aftersales-service.
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Naše plastová staveništní komunikace se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou únosností. 
Je možno ji jednoduše pokládat, zajišťuje optimální rozdělení zátěže a lze ji použít na téměř 
každém podkladu.

Staveništní komunikace z plastu je opravdová lehká váha. Jeden nákladní automobil může 
transportovat 75 desek. Tomu odpovídají nízké přepravní náklady. A i zpracování plastových 
desek je příznivé. Tím se plastová staveništní komunikace stává u mnoha aplikací obzvláště 
hospodárným řešením. Hodí se jak pro staveništní příjezdové komunikace, rozšíření komu-
nikací nebo skladové plochy, tak i pro jeřábové a montážní platformy větrných energetických 
zařízení, potrubních nebo solárních zařízení. S podkladem ze speciální geotextilie ji lze použít 
i k ochraně citlivých povrchových ploch jako např. dlažby z přírodního kamene nebo betono-
vých tvárnic.

Naše plastová staveništní  
komunikace: rychlý a snadný 
přístup na staveniště.

Výhody v přehledu. 

• Nízká hmotnost, vysoká únosnost

• Nízké přepravní náklady a náklady na zpracování

• Transport až 75 desek na jednom nákladním vozidle

• Ochrana podkladu u dočasných příjezdů na staveniště

• Nejsou nutná žádná speciální vozidla 
pro dovoz a odvoz materiálu

• Možnost pokládky bez zemních prací

• Jednoduchá montáž

• Vysoká rychlost pokládky

Technické údaje 

Materiál    Polyetylén o vysoké hustotě

Povrch   profilovaný na obou stranách

Rozměry   3.000 mm x 2.400 mm x 45.5 mm

Hmotnost   285 kg/deska

Nosnost*

Nepřipevněný podklad, mokrý   40 t

Nepřipevněný podklad, suchý     90 t

Připevněný podklad  200 t

Rozměry   3.000 mm x 2.500 mm x 47 mm

Hmotnost   295 kg/deska

Nosnost*

Nepřipevněný podklad, mokrý   45 t

Nepřipevněný podklad, suchý     95 t

Připevněný podklad  205 t

* Hodnoty zatížení jsou orientační hodnoty. 
Za posouzení kvality podlahy odpovídá uživatel. 
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Dočasný příjezd na staveniště u  
Kehlen-Olmu, Lucembursko.
Na louce v obci Kehlen měla být vybudo-
vána retenční nádrž. Příjezd na staveni-
ště se ukázal jako opravdová výzva: 
Terén měl citelný spád a byl silně ovliv-
něn množstvím srážkových vod. K tomu 
se přidala nízká únosnost půdy. 

Konvenční silnice s nosnou vrstvou byla 
prováděcí stavební firmou zamítnuta 
kvůli vysokým nákladům za její vybudo-
vání a odstranění. Mimoto měl být rostlý 
podklad co nejméně negativně ovlivněn. 
Proto se odpovědní pracovníci rozhodli 
pro naši plastovou staveništní 
komunikaci. 

Během pouhých dvou dnů byla položena 
kompletní staveništní komunikace o 
délce 625 metrů. Použito bylo celkem 
250 desek s rozměry 3 m délky x 2,50 m 
šířky x 0,047 m tloušťky. Únosnost je 160 
tun na čtvereční metr a je dimenzována 
pro staveništní těžkou nákladní dopravu 
SLW60. Po třech měsících byla retenční 
nádrž hotová – a plastová staveništní 
komunikace odstraněna.
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Stavba vodovodního potrubí 
z Trages do Kömmlitzu v Sasku.
Saské město Kitzscher naplánovalo stavbu vodovodního 
potrubí z místní části Trages do místní části Kömmlitz. Projek-
tovaná stavební jáma vedla loukami a poli s mnoha obzvláště 
vlhkými úseky. 

Pro pokud možno co nejrychlejší a nekomplikované provedení 
přípravných prací pro pokládku potrubí, vsadila provádějící 
stavební firma na naše staveništní komunikace: Použito bylo 
asi 1 000 metrů plastové staveništní komunikace a také  
800 metrů e+s ocelové staveništní komunikace. Pokládka byla  
provedena dle zadaného plánu pokládky. Kde byl podklad 
obzvláště mokrý, byly zabudovány ocelové silniční prvky.

Dočasný příjezd na staveniště byl dokončen v maximálně 
krátké době. Technické vybavení a materiály lze na místo  
montáže dopravit naprosto bez problémů. K tomu bylo možno 
díky staveništní komunikaci snížit rekultivační náklady, protože 
komunikace umožnila i zpětný transport použitého materiálu.
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Materials Services 
Infrastructure

thyssenkrupp Infrastructure GmbH 
Hollestr. 7a 
45127 Essen, Německo 
T: +49 201 844-562313 
F: +49 201 844-562333 
info.tkinfrastructure@thyssenkrupp.com 
www.thyssenkrupp-infrastructure.com

Česká republika 
thyssenkrupp Infrastructure GmbH 
Kolinska 10  
13000 Praha 3, Česká republika 
T: +420 222 962 642 
F: +420 775 581 331 
trenchshoring.tkinfrastructure@thyssenkrupp.com 
www.thyssenkrupp-infrastructure.com


