
SILNIČNÍ ZASTÁVKOVÝ 
BETONOVÝ PANEL
 Jediný systém na trhu, který Vám ušetří čas i peníze.
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vzorová zastávka: 
délka nástupní hrany 16 bm (šířka zastávkového pruhu 3,75 m)



je určen k  tvorbě bezbariérových autobusových a  trolejbusových nástupišť. 
Charakteristickým vnějším znakem těchto panelů je, že svým začleněním do 
zpevněné plochy vytváří jak bezbariérovou nástupní hranu zastávky, tak spodní 
desku pojížděnou samotným přepravním prostředkem.
                       
Autobusové zastávky musí obvykle odolávat velice intenzivnímu provozu, v je-
hož důsledku dochází dříve nebo později k tvorbě vyjetých kolejí nebo zvlnění 
povrchu vozovky v místech, kde veřejný dopravní prostředek brzdí. Základním 
důvodem této destrukce je koncentrované svislé i vodorovné zatížení na po-
vrch a podloží zastávky, které jsou tvořeny z materiálů s nedostatečnou tuhostí 
(povrchy asfaltové, zámková dlažba, žulové kostky atd.) Zničená vozovka pak 
vyžaduje opakované a nákladné rekonstrukce.
 
Patentovaný systém zastávek CS-BETON funguje zásadně odlišným způso-
bem. Velkoplošné zastávkové panely jsou vzájemně staticky propojené a vy-
tvářejí velkoplošnou betonovou konstrukci, která v celé své ploše přenáší svislá 
i vodorovná zatížení na podloží zastávky v hodnotách zlomkovým oproti dnes 
používanému řešení.

ZASTÁVKA VYBUDOVÁNA Z NAŠEHO 
SYSTÉMU SE VYZNAČUJE PŘEDEVŠÍM:

  > vysokou odolností proti působení smykového  
 a bodového zatížení, které běžně způsobuje destrukci 
 pojížděné plochy

  > snadnoux a rychlou montáží

  > bezbariérovostí

  > velmi kvalitním betonem

  > demontovatelností

  > protiskluzovým povrchem a přesným vedením  
 dopravního prostředku

  > z dlouhodobého hlediska přínosem  
 ekonomických úspor

SYSTÉM ZASTÁVKOVÝCH 
PANELŮ CS-BETON

NÁSTUPNÍ HRANA 

CSB - OBRUBNÍK HK BEZBARIÉROVÝ OBLOUK 
CSB - OBRUBNÍK HK BEZBARIÉROVÝ NÁBĚHOVÝ 

CSB - OBRUBNÍK HK BEZBARIÉROVÝ PŘECHODOVÝ
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Toto řešení dle našich zkušeností ocení i řidiči dopravních 
prostředků, neboť hladké obrubníky zastávek zabraňují 
poškození pneumatik a  ráfků vozidel. Další významnou 
uživatelskou předností těchto zastávek je jejich rovný pro-
tiskluzový povrch, umožňující komfortní hladké dobrždění.

MÁTE ZÁJEM ZJISTIT VÍCE INFORMACÍ O TOMTO PRODUKTU? 
Chcete systém vidět na vlastní oči? Neváhejte nás kontaktovat na číslech 734 264 995, 473 030 488 nebo e-mailové adrese jiri.hrabovszki@csbeton.cz a rádi 
zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám sdělíme nejbližší referenční stavbu ve Vašem okolí, abyste se o funkčnosti systému přesvědčili na vlastní oči. Zastávky 
již několik let úspěšně fungují např. v Kladně, Mostu, Plzni. Nedávno proběhla instalace i ve vzdálenější Nitře či Košicích.

SKLADBA 
SYSTÉMU

Systém je variabilní a vždy je navržen s ohledem na místní poměry komuni-
kace a požadavky dopravních předpisů. Dle výchozích požadavků je sestaven 
z těchto segmentů:
 
ZÁKLADNÍ ZASTÁVKOVÝ PANEL 
– panel, který má po obou stranách otvory pro kotevní šrouby. Umisťuje se 
mezi nájezdový a výjezdový zastávkový panel zastávkového systému.
 
KRAJNÍ PANEL  (nájezdový a výjezdový) 
– panel, který se oproti základnímu panelu liší tím, že na straně přiléhající 
ke komunikaci nemá ozub a je tak lépe uzpůsoben pro přechod na okolní 
zpevněné plochy.
 
PŘECHODOVÁ DESKA 
– tímto názvem se rozumí prvek, který zajišťuje přechod z tuhého podloží do 
pružného typu podloží. Přechodové desky se připojují na boky zastávkových 
panelů, které přechází v netuhé konstrukční vrstvy vozovky. 

2,5 % 2 %
2 %
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Velké Žernoseky 184
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vzorová zastávka: 
délka nástupní hrany 16 bm (šířka zastávkového pruhu 3,75 m)

Přibližná cena stanovená dle orientačního rozpočtu 
a vyjádření správců staveb ohledně nákladovosti 
a četnosti nutných oprav.

Popis MJ J.cena Cena celkem
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 65,62 35,20 2 310,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 159,00 98,20 15 613,80
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 31,50 266,00 8 379,00
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 13,87 11,10 154,01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 31,50 248,00 7 812,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 31,50 374,00 11 781,00
Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t m2 65,62 251,00 16 471,88
Kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 5,40 379,00 2 046,60
CSB panel silniční zastávkový  300x200x26 cm základní ks 6 26 900,00 161 400,00
CSB panel silniční zastávkový  300x200x26 cm nájezdový ks 1 25 800,00 25 800,00
CSB panel silniční zastávkový  300x200x26 cm výjezdový ks 1 25 800,00 25 800,00
CSB přechodová deska 1 256x75x10 cm ks 1 2 910,00 2 910,00
CSB přechodová deska 2 262x75x10 cm ks 1 1 620,00 1 620,00
CSB přechodová deska 3 200x75x10 cm ks 6 1 760,00 10 560,00
CSB přechodová deska 4 292x75x10 cm ks 1 2 100,00 2 100,00
CSB přechodová deska 5 292x75x10 cm ks 1 2 910,00 2 910,00
Osazení bezbariérového obrubníku do betonového lože tl. 150 mm bm 4 455,00 1 820,00
CSB - OBRUBNÍK HK náběhový pravý (40x33-31x100 cm) ks 1 1 950,00 1 950,00
CSB - OBRUBNÍK HK náběhový levý (40x31-33x100 cm) ks 1 1 950,00 1 950,00
CSB - OBRUBNÍK HK náběhový pravý (40x29-H25x100 cm) ks 1 1 950,00 1 950,00
CSB - OBRUBNÍK HK náběhový levý (40xH25-29x100 cm) ks 1 1 950,00 1 950,00

CELKEM 307 288,29

MODELOVÝ FINANČNÍ 
ROZPOČET

Porovnání investic na pořízení a údržbu autobusovézastávky 
v průběhu 15 let jejího života.

583 500 Kč
BETONOVÁ DLAŽBA - dlážděný kryt

483 500 Kč
ASFALTOVÝ KRYT

357 400 Kč
ŽULA - dlážděný kryt

337 280 Kč 
CSB ZASTÁVKOVÉ PANELY
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