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 Abstrakt 

 Diplomová práce zpracovává stavebnì technologickou pøípravu a realizaci stavby 

"Tyr�ùv most" v Litomìøicích. Z dùvodù �patného technického stavu mostù bylo 

rozhodnuto provést rekonstrukci. Jedná se o návrh rekonstrukce mostních objektù, 

komunikace a zemního tìlesa na soustavì Tyr�ova mostu v Litomìøicích v rozsahu dle 

zadání diplomové práce. 

 Pøi rekonstrukci dojde k nahrazení mostù ev.è. 15-040 a 15-041 novostavbami 

stejné svìtlosti, na mostì ev.è. 15-042 bude vymìnìna vozovka a na mostì ev.è. 15-043 

bude nahrazena nosná konstrukce a èásti podpìr. Bude roz�íøeno zemní tìleso mezi mosty 

ev.è. 15-040 a 15-041 pou�itím gabionové konstrukce.  

Klíèová slova 

  Stavebnì technologický projekt, zaøízení staveni�tì, èasový plán, finanèní plán, 

rozpoèet, plán nasazení hlavních strojù, technologický pøedpis, situace stavby, kontrolní a 

zku�ební plán, plán údr�by a sledování mostu, posouzení stability. 

Abstract 

  Master's thesis process construction technology preparation and implementation of 

project "Tyr�ùv Bridge" in Litomerice. Because condition of bridges is very poor, it was 

decided to reconstruction them. This is a design for reconstruction of bridges, roads and  

road-bed on the system of  Tyr�ùv Bridge in Litomerice to the extent of the diploma work. 

 During the reconstruction will replace bridges registration no. 15-040 and 15-041 

new ones of the same lightness, on the bridge registration no. 15-042 will be replaced 

roadway and bridge ev.è. 15-043 will be replaced and the structure of the supports. Will be 

extended road-bed between bridges registration no. 15-040 and 15-041 using gabion 

construction. 

Keywords 

 Construction technology project, construction facilities, time schedule, financial 

plan, budget, plan of using main machines, technological prescription, construction 

situtation, inspection and test plan, stability assessment.  

 



"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA REALIZACE STAVBY                                                                  BC. CUPL JIØÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlá�ení: 
  
Prohla�uji, �e jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatnì a �e jsem uvedl(a) v�echny 
pou�ité informaèní zdroje. 
  
  
  
V Brnì dne 15.1.2016  
  
  
  
                                                             ��������������������� 
                                                                                            podpis autora 
                                                                                             Bc.Jiøí Cupl  



"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA REALIZACE STAVBY                                                                  BC. CUPL JIØÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 PROHLÁ�ENÍ O SHODÌ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY V�KP 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Prohlá�ení: 
  
Prohla�uji, �e elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s odevzdanou 
listinnou formou. 
  
  
V Brnì dne 15.1.2016 
  
  
  
                                                             ��������������������� 
                                                                                            podpis autora 
                                                                                             Bc. Jiøí Cupl 



"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA REALIZACE STAVBY                                                                  BC. CUPL JIØÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODÌKOVÁNÍ 
  
 Nejdøíve bych rád podìkoval mé vedoucí diplomové práce, Ing. Radce Kantové, za 
odborné konzultace a cenné rady pøi zpracování diplomové práce. 
 Dále bych chtìl podìkovat firmì SDS Exmost za poskytnutí projektové 
dokumentace a firmì Metrostav za získání mnoha zku�eností a odborných znalostí 
získaných bìhem odborné praxe. Zejména jsou to pak kolegové z Divize 4 a projektového 
týmu è.5, jejich� rady a zku�enosti mi byly u�iteèné pro vypracování této diplomové práce. 
 Dìkuji také svým rodièùm, kteøí mi umo�nili studovat na Fakultì stavební VUT v 
Brnì, pøítelkyni a kamarádùm, je� mi byli v prùbìhu studií neocenitelnou oporou. 



"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA REALIZACE STAVBY                                                                  BC. CUPL JIØÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 
OBSAH 

ÚVOD....................................................................................................................................1 

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ............................................................................................... 2 

2 KOORDINAÈNÍ SITUACE STAVBY SE �IR�ÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH 

 TRAS ........................................................................................................................... 29 

3 ÈASOVÝ A FINANÈNÍ PLÁN STAVBY - OBJEKTOVÝ ...................................... 34 

4 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP ...................... 36 

5 PROJEKT ZAØÍZENÍ STAVENI�TÌ ........................................................................ 53 

6 NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJÙ A MECHANISMÙ ....................... 65 

7 ÈASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 201 ......................... 79 

8 PLÁN ZAJI�TÌNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJÙ PRO MONOLITICKÉ 

 KONSTRUKCE ........................................................................................................... 81 

9 TECHNOLOGICKÝ PØEDPIS PRO REALIZACI OPÌRNÉ ZDI SO 205 .............. 87 

10 KONTROLNÍ A ZKU�EBNÍ PLÁN KVALITY   OBJEKTU SO 205 ................... 101 

11.1 POLO�KOVÝ ROZPOÈET SO 201 ........................................................................ 103 

11.2 SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY SO 201 ............................................................. 105 

11.3 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ .................................................................................. 107 

11.4 PLÁN ÚDR�BY A SLEDOVÁNÍ MOSTU ev.è.15-040 .......................................... 111 

11.5 VYBRANÉ STAVEBNÌ TECHNOLOGICCKÉ DETAILY .................................... 128 

12    POSOUZENÍ STABILITY OBJEKTU SO 205........................................................130 

ZÁVÌR...............................................................................................................................145 

SEZNAM POU�ITÝCH ZDROJÙ....................................................................................146 

SEZNAM OBRÁZKÙ.......................................................................................................149 

SEZNAM TABULEK........................................................................................................151 

SEZNAM POU�ITÝCH ZKRATEK................................................................................152 

SEZNAM PØÍLOH............................................................................................................153 

 



"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA REALIZACE STAVBY                                                                  BC. CUPL JIØÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

1 

 

 
Úvod 
 Téma diplomové práce jsem zvolil jednak z dùvodu mého bakaláøského studia, kde jsem 
studoval obor Konstrukce a dopravní stavby, tak z dùvodu mého zájmu o dopravní stavby a 
mostní konstrukce zejména. Velký podíl na tom má také moje absolvovaná odborná praxe u 
firmy Metrostav. Zde jsem se podílel na realizaci betonového mostu v Hradci Králové. Na 
stavbì jsem získal spoustu praktických zku�eností a velký poèet cenných informací, které 
vyu�iji pøi zpracování diplomové práce.  
 V diplomové práci se zabývám zpracováním vybraných èástí stavebnì technologické 
pøípravy a realizace stavby "Tyr�ùv most" v Litomìøicích. Nìkteré èásti diplomové práce budou 
øe�eny z rozsahových dùvodù pouze pro jeden z objektù tak, aby co nejlépe charakterizovaly 
technologie a procesy pro kvalitnì zpracovanou dokumentaci pøedvýrobní pøípravy. 
 Z dùvodù �patného technického stavu mostù bylo rozhodnuto provést rekonstrukci. 
Jedná se o návrh rekonstrukce mostních objektù, komunikace a zemního tìlesa na soustavì 
Tyr�ova mostu v Litomìøicích v rozsahu dle zadání diplomové práce. Pøi rekonstrukci dojde k 
nahrazení mostù ev.è. 15-040 a 15-041 novostavbami stejné svìtlosti, na mostì ev.è. 15-042 
bude vymìnìna vozovka a na mostì ev.è. 15-043 bude nahrazena nosná konstrukce a èásti 
podpìr. Bude roz�íøeno zemní tìleso mezi mosty ev.è. 15-040 a 15-041 pou�itím gabionové 
konstrukce.  
 V práci jsem zpracoval jednotlivé body zadání dle pøílohy k zadání diplomové práce. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1.2.1-1Pohled na Tyr��v most 
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1.1 IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE 

Stavba:   I/15 Litomìøice, mosty ev.è. 15-040, 15-041, 15-042 a 15- 
    043 

Katastrální obec:   Litomìøice 

Obec:    Litomìøice 

Kraj:     Ústecký 

Objednatel:    Øeditelství silnic a dálnic ÈR 

    Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4 

Investor:    Øeditelství silnic a dálnic ÈR 

    Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4 

Zástupce investora:   Øeditelství silnic a dálnic ÈR, správa Chomutov 

    Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

Nad�ízený orgán investora:  Ministerstvo dopravy 

    Nábøe�í Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 

Zhotovitel dokumentace:  Pontex s. r. o. 

    Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

Podzhotovitelé:   Zeman � Ingeo s. r. o. 

    Mláde�e 410/4, 169 00 Praha 6 � Bøevnov 

    GT ATELIER GEODEZIE, s. r. o. 

    Nad Obcí II 30, 140 00 Praha 4 � Krè 

    Elektrizace �eleznic Praha, a. s. 

    Nám. Hrdinù 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle 
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1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBÌ 

1.2.1  NÁVRH STAVBY, UMÍSTÌNÍ A VÝZNAM 

 Jedná se o návrh rekonstrukce mostních objektù, komunikace a zemního tìlesa na 
soumostí Tyr�ova mostu v Litomìøicích. 

 Silnice I/15 pøekonává v oblasti Litomìøic údolí Labe a pøilehlou �eleznièní tra� 
pomocí nìkolika mostních konstrukcí. Mosty ev.è. 15-040 a 15-041 plní funkci 
inundaèních mostù v záplavovém území na levém bøehu Labe, most ev.è. 15-042 (Tyr�ùv 
most) pøeklenuje tok øeky a most ev.è. 15-043 pøevádí silnici I/15 pøes �eleznièní tra� 
Dìèín - V�etaty na pravém bøehu Labe. Mostní objekty ev.è. 15-040, 15-041 a 15-042 byly 
postaveny v roce 1905, mostní objekt ev.è. 15-043 v roce 1960. V letech 1984 a� 1985 
bylo provedeno roz�íøení stávajících konstrukcí. Rekonstrukce samotného Tyr�ova mostu 
byla provedena v roce 2005. 

 Stavební stav mostu ev.è. 15-040 byl v rámci hlavní mostní prohlídky v roce 2009 

ohodnocen stupnìm IV (uspokojivý) pro spodní stavbu a stupnìm V (�patný) pro nosnou 

konstrukci, stavební stav mostu ev.è. 15-041 pak stupnìm V (�patný) pro spodní stavbu i 

nosnou konstrukci. Mimoøádná prohlídka mostu ev.è. 15-043 vykázala v roce 2010 stupeò 

IV (uspokojivý) pro spodní stavbu a stupeò VI (velmi �patný) pro nosnou konstrukci. 

Nosné konstrukce prvních dvou vý�e zmínìných mostù jsou v souèasnosti pro zaji�tìní 

stability provizornì podepøeny pomocí skru�e. Na Tyr�ovì mostì se projevují závady 

kobercových mostních závìrù, které jsou nadmìrnì zatí�ené vzrùstající dopravou. 

 Z dùvodù �patného technického stavu mostù bylo rozhodnuto provést rekonstrukci 

pøedmìtného úseku silnice I/15. Rekonstrukce je navr�ena v rozsahu: 

· nahrazení stávajících mostù ev.è. 15-040 a 15-041 novými mosty 

· nahrazení stávající nosné konstrukce a úlo�ných prahù mostu ev.è. 15-043 

· výmìna mostních závìrù na Tyr�ovì mostì 

· úprava odvodnìní Tyr�ova mostu nad veøejným parkovi�tìm a skateparkem na 
pravém bøehu Labe 

· stabilizace a úprava tvaru zemního tìlesa mezi mosty ev.è. 15-040 a 15-041 pomocí 
opìrných zdí z gabionù 

· zøízení støedové kanalizace v úseku zemního tìlesa mezi mosty ev.è. 15-040  
a 15-041 (kanalizace zaji��uje odvodnìní vozovky a je vyústìná u opìry mostu 
ev.è. 15-041 u paty zemního tìlesa) 

· pøelo�ky in�enýrských sítí vyvolané stavbou 

· výmìna vozovky v celém rozsahu stavby 

 Rekonstrukce se pøedpokládá za vylouèeného automobilového provozu. Pì�í 
provoz v oblasti staveni�tì bude trvale zachován, pøi pohybu pì�ích v oblasti staveni�tì je 
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 tøeba zajistit dodr�ení podmínek BOZP. Provoz na �eleznièní trati bude probíhat v 
neutrálním poli, pøi provádìní vybraných èinností bude zaji�tìna výluka tra�ového 
provozu. 

1.2.2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

 Stavba se nachází v intravilánu Litomìøic. Mosty a zemní tìlesa pøevádìjí silnici 
I/15 pøes Labe, pøilehlé inundaèní území, místní komunikaci a �eleznièní tra� Dìèín - 
V�etaty. 

 Na zaèátku stavby u køi�ovatky silnic I/15 a III/00815 se vlevo i vpravo od silnice 
nachází budovy. Dále pokraèuje na levém bøehu Labe nezastavìné inundaèní území 
pokryté pøirozenì rostoucí zelení tvoøenou pøevá�nì keøi a ojedinìle rostoucími stromy. Od 
silnice vlevo je cvièi�tì HZS. 

 Na pravém bøehu, na tzv. Støeleckém ostrovì, je pod Tyr�ovým mostem zøízeno 
veøejné parkovi�tì a skatepark. Napravo od mostu je prùmyslový areál mlýnù firmy 
UNIMILLS. Ostatní plocha má parkovou úpravu. Od Litomìøic oddìluje Støelecký ostrov 
koryto mlýnského náhonu, za mlýnským náhonem je zpevnìná plocha a násypové tìleso 
�eleznièní trati. 

 V oblasti staveni�tì se nacházejí in�enýrské sítì. Labe slou�í jako plavební cesta. 
 Záplavové území na levém bøehu Labe je významným krajinným prvkem. 
 Stavba le�í v ochranném pásmu mìstské památkové rezervace Litomìøice. 
 
1.2.3 VLIV TECHNICKÉHO ØE�ENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA KRAJINU A �P 

 Rekonstrukce je navr�ena tak, aby pùdorys díla výraznì nepøesahoval pùdorys 
stávajících konstrukcí. 

 Zemní tìleso mezi mosty ev.è. 15-040 a 15-041 v inundaèním území je v patì 
opevnìno opìrnou zdí z gabionù. Zpevnìní paty zaji��uje zvý�enou ochranu násypového 
tìlesa proti erozním úèinkùm proudící vody pøi zvý�ených prùtocích Labe. 

 Výstavba opìrných zdí vlevo si vy�ádá kácení náletových døevin rostoucích na 
stávajícím násypovém tìlese silnice. Kácení øe�í samostatná èást projektové dokumentace. 

 Stavba nespadá do procesu hodnocení vlivu stavby na �ivotní prostøedí (EIA) podle 
zákonù è. 244/1992 Sb., è. 100/2001 Sb. a è. 163/2006 Sb. 

1.3 ÈLENÌNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY. 

 Stavba je èlenìna na následující stavební objekty: 

SO 001: Demolice mostu ev.è. 15-040 

SO 002: Demolice mostu ev.è. 15-041 
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 SO 003: Demolice mostu ev.è. 15-043 

SO 101: Silnice I/15 

SO 201: Most evidenèní èíslo 15-040 

SO 202: Most evidenèní èíslo 15-041 

SO 203: Most evidenèní èíslo 15-042 

SO 204: Most evidenèní èíslo 15-043 

SO 205: Opìrné zdi 

SO 301: Stø. kanalizace mezi mosty ev.è. 15-040 a 15-041 

SO 431: Kabelové vedení mìøení hladiny - provizorium 

SO 432: Kabelové vedení mìøení hladiny - def. stav 

SO 441: Provizorní VO 

SO 442: Definitivní VO 

SO 443: VO pøechodu pro chodce 

SO 451: Kabelová vedení O2 Telefonica - pøelo�ka 

SO 481: Provizorní úprava trolejového vedení 

SO 482: Definitivní úprava trolejového vedení 

SO 801: Kácení 

SO 901: Dopravnì in�enýrské opatøení 

SO 902: Provizorní konstrukce pro chodce 

PØEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKÙ (SPRÁVCÙ) 

SO 101: ØSD ÈR, správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

SO 201: ØSD ÈR, správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

SO 202: ØSD ÈR, správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

SO 203: ØSD ÈR, správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

SO 204: ØSD ÈR, správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov 
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 SO 205: ØSD ÈR, správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

SO 301: ØSD ÈR, správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

SO 431: MìU Litomìøice, Mírové námìstí 15/7, 412 01 Litomìøice 

SO 432: MìU Litomìøice, Mírové námìstí 15/7, 412 01 Litomìøice 

SO 441: MìU Litomìøice, Mírové námìstí 15/7, 412 01 Litomìøice 

SO 442: MìU Litomìøice, Mírové námìstí 15/7, 412 01 Litomìøice 

SO 443: MìU Litomìøice, Mírové námìstí 15/7, 412 01 Litomìøice 

SO 451: Telefónica O2 Czech Republic, a. s., DLSS Ústí nad Labem, P. O. Box 56, 130 76 

    Praha 3 

SO 482: S�DC Ústí nad Labem, �eleznièáøská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

1.4 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH OBJEKTÙ 

1.4.1  POZEMNÍ KOMUNIKACE 

1.4.1.1  SO 101 � SILNICE I/15 

 Objekt øe�í rekonstrukci vozovky silnice I/15 od køi�ovatky silnic I/15 a III/00815 
ke køi�ovatce s místní komunikací za mostem pøes �eleznièní tra�. Daný úsek silnice le�í 
pøevá�nì na mostních objektech, konkrétnì mostech ev.è. 15-040 (SO 201), 15-041 (SO 
202), 15-042 (SO 203, Tyr�ùv most) a 15-043 (SO 204), v men�í míøe na násypovém 
tìlese. Pøi rekonstrukci dojde k nahrazení mostù ev.è. 15-040 a 15-041 novostavbami, na 
mostì ev.è. 15-042 bude vymìnìna vozovka, sanována mostovka a vymìnìny mostní 
závìry, na mostì ev.è. 15-043 bude vymìnìna nosná konstrukce a èásti podpìr. Zemní 
tìleso mezi mosty ev.è. 15-040 a 15-041 bude v korunì roz�íøeno (SO 205). V zemním 
tìlese mezi vý�e zmínìnými mosty bude zøízena nová støedová kanalizace (SO 301). 
Kolidující in�enýrské sítì budou pøelo�eny. Trasa SO 101 je navr�ena tak, aby v 
maximální mo�né míøe kopírovala stávající trasu. 

 Volná vý�ka na silnici I/15 je podle po�adavku ØSD stanovena na 6.0 m. 

 Návrhová rychlost na komunikaci je 50 km/h. 

 Øe�ení rekonstrukce respektuje v maximální mo�né míøe po�adavky ÈSN 736101, 
ÈSN 736102 a ÈSN 736110. 

Smìrové øe�ení 

 Smìrové øe�ení v maximální mo�né míøe respektuje trasu stávající silnice I/15. Osa 
je navr�ená pøímá. 
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 Vý�kové øe�ení 

 Trasa je navr�ena tak, aby v maximální míøe respektovala podélný profil stávající 
I/15. V oblastech mimo Tyr�ùv most byla niveleta vyrovnána. Niveleta smìrem od ZÚ 
stoupá, na Tyr�ovì mostì se v souladu se stávajícím øe�ením nachází úsek s nulovým 
podélným sklonem dlouhý cca 150 m. Na tento úsek navazuje dal�í stoupání a� do KÚ. Na 
ZÚ a KÚ je vozovka plynule napojena na navazující vozovku. 

�íøkové uspoøádání 

 �íøkové uspoøádání plnì respektuje stávající uspoøádání Tyr�ova mostu. Celková 
�íøka vozovky mezi svodidly je 10.05 m. Základní pøíèný sklon je navr�en støechovitý s 
hodnotou 2.5 %. 

Jízdní pruhy:     2 x 3.25 m 

Vn�j�í vodící prou�ek:   2 x 0.25 m 

Zpevn�ná krajnice:    2 x 1.525 m 

Celkem:     2 x 5.025 = 10.05 m 

Konstrukce vozovky 

Je navr�ena vozovka ve skladbì: 

Asf. beton st!edn�zrnný mod.  ACO 11 S   40 mm  TP 109 

Spojovací post!ik    PS EKM       0.25 kg/m2   TP 102   

Asf. beton velmi hrubý mod.   ACL 22 S   80 mm  TP 109 

Spojovací post!ik    PS EKM       0.25 kg/m2   TP 102 

Obrázek 1.4.1-1 �í!kové uspo!ádání SO 101 
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Asf. beton velmi hrubý   ACP 22   90 mm  TP 109 

Infiltra�ní post�ik    PIA          0.8 kg/m2  ÈSN 736129 

Mechanicky zpevn!né kamenivo       MZK             200 mm  ÈSN 736126 

�t!rkodr"     �D     min. 200 mm  ÈSN 736126 

Celkem        min. 610 mm 

E 2 na pláni bude min 50 MPa. 

Chodník 

 Podél vozovky je na zvý�ených obrubách navr�en veøejný chodník �íøky 1.125 m. 
�íøka chodníku je pøizpùsobena �íøce chodníku na Tyr�ovì mostì. 

 Chodník bude proveden ze zámkové dla�by ulo�ené do �tìrkopískového lo�e         
tl. 100 mm. Smìrem k vozovce bude ukonèen betonovým obrubníkem s ná�lapnou hranou 
vý�ky 150 mm, u zábradlí bude lemován záhonovým obrubníkem. 

Odvodnìní 

 Odvodnìní vozovky a pøilehlých chodníkù je zaji�tìno podélným a pøíèným 
sklonem. Na Tyr�ovì mostì je odvodnìní povrchu zaji�tìno mostními odvodòovaèi. Mezi 
mosty ev.è. 15-040 a 15-041 je navr�ena støedová kanalizace. 

 Odvodnìní plánì je provedeno vyústìním podsypné vrstvy do svahu tìlesa. 

Bezpeènostní zaøízení 

 Návrhová rychlost na komunikaci je 50 km/h. Podle normy ÈSN 73 6201 lze v 
tomto pøípadì navrhnout pouze odrazné obrubníky bez svodidla. Na základì po�adavku 
investora a zástupcù samosprávy je navr�eno svodidlo. Svodidlo zaji��uje zvý�enou 
ochranu dopravy a zabraòuje ostøiku chodcù na veøejných chodnících. 

 Po obou stranách vozovky je navr�eno ocelové svodidlo se stupnìm zadr�ení H1. 
Na svodidle budou osazeny smìrové sloupky. 

 V oblasti mostù bude navr�eno mostní svodidlo stupnì zadr�ení H2. Svodidlo 
Tyr�ova mostu bude zachováno. 

 Na vnìj�ím okraji obou chodníkù je navr�eno ocelové zábradlí. Bude zpìtnì 
pou�ito repasované zábradlí ze stávající konstrukce. Chybìjící a nevratnì po�kozené èásti 
stávajícího zábradlí budou nahrazeny replikou. 
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 Dopravní znaèení 

 Stávající svislé dopravní znaèení bude pøi rekonstrukci zachováno. Znaèení bude 
pøed zahájením demolièních prací odmontováno a pøed uvedením do provozu navráceno 
zpìt. Po�kozené svislé dopravní znaèení bude nahrazeno novým (celkem odhadem 6 ks). 

 Po polo�ení nové obrusné vrstvy bude zøízeno vodorovné znaèení. Pro podélné èáry 
bude pou�ito profilované dopravní znaèení z dvouslo�kového studeného plastu. Podélné 
vodící èáry budou doplnìny reflexními dopravními knoflíky. 

Zemní práce 

 Nová trasa v maximální míøe sleduje trasu stávající. Rozsah zemních prací 
konaných v rámci SO 101 je minimální. 

1.4.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

1.4.2.1 SO 201 � MOST EVIDENÈNÍ ÈÍSLO 15-040 

 Most bude vybudován na místì odstranìné stávající mostní konstrukce. Demolice 
stávající nosné konstrukce je øe�ena v samostatném SO. 

Zalo�ení 

 Je navr�eno hlubinné zalo�ení na velkoprùmìrových pilotách. 

Spodní stavba 

 Opìry jsou masivní �elezobetonové. Je navr�en pøedsazený døík s kruhovým 
zaoblením svislých hran. Tvar døíku vychází z tvarù opìry Tyr�ova mostu. Køídla jsou 
rovnobì�ná zavì�ená.  

Nosná konstrukce 

 Nosnou konstrukci tvoøí �elezobetonová deska o jednom poli. 

Obrázek 1.4.2-1 Schéma nosné konstrukce SO 201 
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 Lo�iska 

 Nosná konstrukce je na obou podpìrách ulo�ena na dvojici hrncových lo�isek. Na 
opìøe 1 je navr�eno jedno lo�isko pevné a jedno v�esmìrnì pohyblivé, na opìøe 2 je 
navr�eno jedno lo�isko pøíènì pevné a jedno lo�isko v�esmìrnì pohyblivé. 

Mostní závìry 

 Jsou navr�eny povrchové mostní závìry. 

Vozovka a izolace 

 Na mostì je navr�ena tøívrstvá vozovka ve skladbì: 

Vrstva      návrh 

ACO 11 S,  spojovací post�ik  40 mm 

ACL 16 S,  spojovací post�ik  55 mm 

MA11 IV     35 mm 

NAIP,   pe!etící nát�r      5 mm 

Celkem             135 mm 

Øímsy 

 Øímsy jsou monolitické. Na obou øímsách je navr�en veøejný chodník �íøky  

1.125 m. �íøka chodníku je pøizpùsobena �íøce chodníku na Tyr�ovì mostì. 

Odvodòovaèe 

 Vzhledem k rozmìrùm konstrukce nejsou na mostì odvodòovaèe navr�eny. 

Odvodnìní za opìrami 

 Odvodnìní u opìr je øe�eno pomocí silnièních kanalizaèních vpustí. 

Svodidla 

 Na levé i pravé øímse je navr�eno ocelové svodidlo se stupnìm zadr�ení H2. 

Zábradlí 

 Na vnìj�ím okraji obou øíms je navr�eno ocelové zábradlí. Na mostì bude zpìtnì 
pou�ito repasované zábradlí ze stávajícího mostu. Chybìjící a nevratnì po�kozené èásti 
stávajícího zábradlí budou nahrazeny replikou. 
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 Schodi�tì 

 Revizní schodi�tì není navr�eno. Pøístup pod most je mo�ný z pøilehlé komunikace. 

In�enýrské sítì 

 V levé i pravé øímse je navr�ena dvojice chránièek PE 110/94. Most pøevádí 
kabelové vedení VO a kabelové vedení mìøení hladiny. 

Cizí zaøízení na mostì 

 Na mostì je kabelové vedení VO a kabelové vedení mìøení hladiny. 

1.4.2.2 SO 202 � MOST EVIDENÈNÍ ÈÍSLO 15-041 

 Most bude vybudován na místì odstranìné stávající mostní konstrukce. Demolice 
stávající nosné konstrukce je øe�ena v samostatném SO. 

Zalo�ení 

 Je navr�eno hlubinné zalo�ení na velkoprùmìrových pilotách. 

Spodní stavba 

 Opìry jsou masivní �elezobetonové. Je nevr�en pøedsazený døík s kruhovým 
zaoblením svislých hran. Tvar døíku vychází z tvarù opìry Tyr�ova mostu. Køídla na opìøe 
1 jsou rovnobì�ná zavì�ená. Opìra 2 je sdru�ená s opìrou Tyr�ova mostu. Stávající opìra 
2 bude v podélném smìru mostu odbourána pouze v minimální míøe. Køídla nové opìry 2 
budou pøibetonována k zachovanému tìlesu sdru�ené opìry. Boèní líce sdru�ené opìry 
budou opatøeny dobetonávkou tlou��ky cca 0.25 m. Dobetonávka bude v podélném smìru 
mostu provedena a� do úrovnì kamenem oblo�ené roz�íøené èásti stávající sdru�ené opìry. 
Na vrcholu køídel bude vybetonována konzola vyrovnávající �íøku opìry na �íøku nosné 
konstrukce mostu. Øe�ení je zøejmé z výkresových pøíloh. 

 Rozvadìè SÈVK umístìný u opìry 2 vpravo bude pøesunut k novému líci. 

Nosná konstrukce 

 Nosnou konstrukci tvoøí �elezobetonová deska o jednom poli. 

 

 

 

 

 Obrázek 1.4.2-2 Schéma nosné konstrukce SO 202 
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 Lo�iska 

 Nosná konstrukce je na obou podpìrách ulo�ena na dvojici hrncových lo�isek. Na 
opìøe 1 je navr�eno jedno lo�isko pevné a jedno v�esmìrnì pohyblivé, na opìøe 2 je 
navr�eno jedno lo�isko pøíènì pevné a jedno lo�isko v�esmìrnì pohyblivé. 

Mostní závìry 

 Jsou navr�eny povrchové mostní závìry. 

Vozovka a izolace 

 Na mostì je navr�ena tøívrstvá vozovka ve skladbì: 

Vrstva      návrh 

ACO 11 S,  spojovací post�ik  40 mm 

ACL 16 S,  spojovací post�ik  55 mm 

MA11 IV     35 mm 

NAIP,   pe!etící nát�r      5 mm 

Celkem             135 mm 

Øímsy 

 Øímsy jsou monolitické. Na obou øímsách je navr�en veøejný chodník �íøky 1.125 
m. �íøka chodníku je pøizpùsobena �íøce chodníku na Tyr�ovì mostì. Na opìøe 2 bude v 
podélném smìru mostu øímsa dobetonována a� k prvnímu mostnímu závìru Tyr�ova 
mostu. 

Odvodòovaèe 

 Vzhledem k rozmìrùm konstrukce nejsou na mostì odvodòovaèe navr�eny. 

Odvodnìní za opìrami 

 U opìry 1 je odvodnìní øe�eno silnièní kanalizaèní vpustí, u opìry 2 øe�í odvodnìní 
odvodòovaèe umístìné na Tyr�ovì mostì. 

Svodidla 

 Na levé i pravé øímse je navr�eno ocelové svodidlo se stupnìm zadr�ení H2. 
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 Zábradlí 

 Na vnìj�ím okraji obou øíms je navr�eno ocelové zábradlí. Na mostì bude zpìtnì 
pou�ito repasované zábradlí ze stávajícího mostu. Chybìjící a nevratnì po�kozené èásti 
stávajícího zábradlí budou nahrazeny replikou. 

Schodi�tì 

 Revizní schodi�tì není navr�eno. Pøístup pod most je mo�ný z pøilehlé komunikace. 

In�enýrské sítì 

 V levé i pravé øímse je navr�ena dvojice chránièek PE 110/94. Most pøevádí 
kabelové vedení VO a kabelové vedení mìøení hladiny. 

Cizí zaøízení na mostì 

 Na mostì je kabelové vedení VO a kabelové vedení mìøení hladiny. 

1.4.2.3 SO 203 � MOST EVIDENÈNÍ ÈÍSLO 15-042 

 Bude provedena výmìna vozovky a mostních závìrù mostu. Bude sanována 
betonová mostovka. Bude opravena po�kozená PKO nosné konstrukce pod netìsnícími 
stávajícími mostními závìry, bude odstranìno stálé zaøízení. 
Zalo�ení 

 Zalo�ení mostu je hlubinné na kesonech. 

Spodní stavba 

 Podpìry jsou masivní ze �ulového zdiva. Na pilíøích jsou osazeny ozdobné 
pískovcové reliéfy. Opìra 1 navazuje na opìru 2 mostu ev.è. 15-041 (SO 202) a opìra 9 je 
spoleèná s opìrou 1 mostu ev.è. 15-043 (SO 204). Úprava opìr bude øe�ena v rámci 
sousedních stavebních objektù. 

 V rámci rekonstrukce dojde k odstranìní stálého zaøízení na pilíøi 5. Stálé zaøízení 
bude zabetonováno. Stávající poklopy stálého zaøízení budou zpìtnì osazeny do maltového 
lo�e. Tento postup nezmìní vnìj�í vzhled pilíøe. 

Nosná konstrukce 

 Nosnou konstrukci tvoøí Gerberùv nosník o 8 polích, kdy se støídají pole s 
pøevislými konci s vlo�enými poli. Na mostì je sedm vnitøních kloubù. 
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Obrázek 1.4.2-3 Schéma nosné konstrukce SO 203 

 Nosná konstrukce je ocelová nýtovaná se dvìma hlavními pøíhradovými nosníky 
jednostranné soustavy. Hlavní pøíhradové nosníky jsou doplnìny ztu�ením polopøíèníkové 
soustavy. Mostovka je horní. Mezi hlavními nosníky je mostovka �elezobetonová. 
Mostovka vnì hlavních nosníkù (mlad�í èást) je ocelová. 

 Po vybourání vozovky bude upravena vrstva vyrovnávacího betonu. Na �íøku 
�elezobetonové mostovky budou vytvoøeny nové �elezobetonové pøíèníky pro osazení 
nových mostních závìrù. Bude provedena sanace spodního povrchu �elezobetonové 
mostovky. Pøedpokládá se, �e bude sanováno 20 % podhledu. 

 Bude provedena oprava PKO v oblasti mostních závìrù. Je navr�eno obnovit pás 
NK o délce ±1 od mostního závìru. 

Lo�iska 

 Lo�iska jsou ocelová pohyblivá váleèková, resp. pevná stolicová. Na podpìrách 1, 
4, 6, 8 a 9 jsou pohyblivá. Na podpìrách 2, 3, 5 a 7 jsou pevná. 

 V rámci rekonstrukce bude provedena údr�ba lo�isek. Údr�ba spoèívá ve vyèi�tìní 
a následné konzervaci lo�isek pomocí grafitové vazelíny. 

Mostní závìry 

 Na mostì je celkem 9 mostních závìrù. Dva jsou na opìrách, sedm je v místech 
kloubù Gerberova nosníku. 

 Stávající mostní závìry jsou povrchové kobercové. Konkrétní typy závìrù jsou 
následující: 

· Euroflex M45 � 4 ks (pro po�adované pohyby ±14 mm), 
· Euroflex M100 � 2 ks (pro po�adované pohyby ±50 mm), 
· Euroflex M200 � 3 ks (pro po�adované pohyby ±86 mm). 

Stávající kobercové závìry nevyhovují silnému dopravnímu zatí�ení. Bylo rozhodnuto 

nahradit v�echny kobercové závìry nosníkovými. Jsou navr�eny následující mostní závìry: 

· lamelový MZ se dvìma tìsnícími profily pro celkový navr�ený pohyb 160 mm � 3 
ks 
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· MZ s jednoduchým tìsnìním spáry pro celkový navr�ený pohyb 80 mm � 4 ks 

· MZ s jednoduchým tìsnìním spáry pro celkový navr�ený pohyb 100 mm (opatøen 

 tìsnìním pro zvìt�ený celkový pohyb) � 2 ks 

 Pou�ití MZ s jednoduchým tìsnìním spáry a s tìsnìním pro zvìt�ený celkový 
pohyb 100 mm umo�ní redukovat poèet lamelových MZ na mostì. Rozná�ecí mechanizmy 
lamelového MZ mají zvý�ené nároky na prostor a komplikují osazení MZ. 

 Vzhledem k øe�ení nosné konstrukce budou mostní závìry na èásti pøíèného øezu 
mostu kotveny do betonového pøíèníku a na èásti upevnìny k plechùm ocelové èásti 
mostovky.   

 Rozná�ecí mechanizmy lamelového MZ musí být umístìny mimo hlavní nosníky a 
podélníky nosné konstrukce. 

 Závìr na opìøe 9 nebude ukotven do závìrné zídky, ale do nosné konstrukce pøímo 
sousedícího mostu ev.è. 15-043 (SO 204). 

 V rámci výmìny MZ budou vymìnìny také krycí plechy v oblasti chodníkù. 

Vozovka a izolace 

 Na mostì je navr�ena dvouvrstvá vozovka ve skladbì: 

Vrstva      návrh 

ACO 11 S, spojovací post�ik   50 mm 

MA11 IV     45 mm 

NAIP, pe�etící nát�r    5 mm 

Celkem     100 mm 

Øímsy 

 Øímsy jsou ocelové tvoøené svaøeným profilem. Do øímsy jsou zakotveny sloupky 
zábradlí a sto�áry VO. Chodník je tvoøen ocelovým plechem. �íøka chodníku na obou 
øímsách je 1.125 m. 

 Po chodnících Tyr�ova mostu bude bìhem stavby veden pì�í provoz. 

Odvodòovaèe 

 Na mostì jsou osazeny odvodòovaèe Vlèek Labe � A. Odvodòovaèe jsou zaústìny 
do svislých svodù z korozivzdorné oceli. Svody jsou zaústìny svisle pod most. Pouze nad 
prùplavním profilem je zøízen podélný svod ukonèený mimo profil. 
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  Stávající odvodòovaèe budou na mostì zachovány. Poloha møí�e a rámu 
odvodòovaèe bude upravena v závislosti na novém povrchu vozovky. 

 V rámci rekonstrukce budou v �estém a v sedmém poli nad veøejným parkovi�tìm a 
areálem skateparku doplnìny podélné svody. Podélné svody budou zaústìny do Labe, resp. 
do mlýnského náhonu. Nové svody jsou navr�eny z odstøedivì litého sklolaminátu SN 10. 

Odvodnìní za opìrami 

 Most tìsnì navazuje na dal�í mosty. Odvodnìní za opìrami je øe�eno v rámci jiných 
objektù. 

Svodidla 

 Po obou stranách vozovky je zøízeno ocelové svodidlo. Ocelové svodidlo bude pøi 
rekonstrukci zachováno. 

Zábradlí 

 Na vnìj�ích okrajích chodníkù je zøízeno ocelové zábradlí. Zábradlí bude pøi 
rekonstrukci zachováno. 

Schodi�tì 

 Revizní schodi�tì není navr�eno. Pøístup pod most je mo�ný z pøilehlé komunikace. 

In�enýrské sítì 

 Most pøevádí velké mno�ství in�enýrských sítí. Pøi rekonstrukci mostu nebude do 
in�enýrských sítí na mostì zasahováno. Na mostì jsou následující sítì: 

·  Kabel VO � Technické slu�by mìsta Litomìøice 

·  Sdìlovací kabel � O2 Telefonica 

·  Kanalizaèní stoka � Severoèeské vodovody a kanalizace, a. s. 
·  Vodovodní øad � Severoèeské vodovody a kanalizace, a. s. 
·  Vedení VN 22 kV � ÈEZ Distribuce, a. s. 
· Sdìlovací kabel a zemní optický kabel � ÈEZ ICT Services, a. s. 
·  Pøívod NN k radarovému mìøièi vý�ky hladiny � MìU Litomìøice 

·  Radarový mìøiè vý�ky hladiny � Povodí Labe, s. p. 

·  Napájení osvìtlení plavebních znakù (napojeno na rozvody VO) � Povodí Labe, s. 
p. 

Cizí zaøízení na mostì 

 Na mostì jsou vedeny in�enýrské sítì. Seznam in�. sítí viz vý�e. 
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 Potápìèský prùzkum 

 Po dokonèení stavebních prací na Tyr�ovì mostì bude na základì po�adavku 
Povodí Labe a investora stavby proveden potápìèský prùzkum dna vodoteèe a ponoøených 
èástí pilíøù. Stavební odpad resp. Odpad vzniklý pøi pøedchozím provozu mostu bude v 
rámci stavby ze dna vodoteèe vyzdvi�en. 

1.4.2.4 SO 204 � MOST EVIDENÈNÍ ÈÍSLO 15-043 

 Bude demolována nosná konstrukce a úlo�né prahy stávajícího mostu. Demolované 
konstrukèní prvky budou nahrazeny novými. Demolice stávající nosné konstrukce je 
øe�ena v samostatném SO. 

Zalo�ení 

 Zalo�ení je plo�né. 

Spodní stavba 

 Døíky opìr jsou masivní ze �ulového zdiva. Na stávající døíky budou pøibetonovány 
nové �elezobetonové úlo�né prahy. Prahy jsou o 100 mm pøedsazeny pøed stávající døík. 
Pøedsazení pøekryje pøípadné nerovnosti stávajících døíkù. Stávající døíky budou sanovány, 
bude doplnìno chybìjící zdivo, bude opraveno chybìjící spárování. Opìra 1 je spoleèná 
pro Tyr�ùv most (SO 203) a most ev.è. 15-043 (SO 204). Na úlo�ný práh opìry 2 jsou 
zavì�ena dvì nová �ikmá køídla. Na opìru 2 navazují je�tì dvì kolmá stávající zdìná 
køídla. 

Nosná konstrukce 

 Nosnou konstrukci tvoøí �elezobetonová deska o jednom poli. Smìrem k opìøe 2 se 
konstrukce plynule roz�iøuje. 

Lo�iska 

 Nosná konstrukce je na obou podpìrách ulo�ena na dvojici hrncových lo�isek. Na 
opìøe 1 je navr�eno jedno lo�isko v�esmìrnì pohyblivé a jedno pøíènì pevné, na opìøe 2 je 
jedno lo�isko v�esmìrnì pevné a jedno podélnì pevné. 

Obrázek 1.4.2-4 Schéma nosné konstrukce SO 204 
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 Mostní závìry 

 Jsou navr�eny povrchové mostní závìry. Závìr na opìøe 1 nebude ukotven do 
závìrné zídky, ale do nosné konstrukce pøímo sousedícího Tyr�ova mostu (SO 203). Závìr 
na opìøe 1 je souèástí SO 203. 

Vozovka a izolace  

Na mostì je navr�ena tøívrstvá vozovka ve skladbì: 

Vrstva      návrh 

ACO 11 S, spojovací postøik   40 mm 

ACL 16 S, spojovací postøik   55 mm 

MA11 IV     35 mm 

NAIP, peèetící nátìr    5 mm 

Celkem     135 mm 

Øímsy 

 Øímsy jsou monolitické. Na obou øímsách je navr�en veøejný chodník �íøky 
1.125m. �íøka chodníku je pøizpùsobena �íøce chodníku na Tyr�ovì mostì. Na øímsách 
budou upevnìny ochranné �títy proti dotyku trakèních vedení. 

Odvodòovaèe 

 Vzhledem k rozmìrùm konstrukce nejsou na mostì odvodòovaèe navr�eny. 

Odvodnìní za opìrami 

 Odvodnìní za opìrou 1 je øe�eno pomocí mostního odvodnìní Tyr�ova mostu. 
Odvodnìní za opìrou 2 je øe�eno pomocí silnièních kanalizaèních vpustí. 

Svodidla 

 Na levé i pravé øímse je navr�eno ocelové svodidlo se stupnìm zadr�ení H2. 

Zábradlí 

 Na vnìj�ím okraji obou øíms je navr�eno ocelové zábradlí. Na mostì bude zpìtnì 
pou�ito repasované zábradlí ze stávajícího mostu. Chybìjící a nevratnì po�kozené èásti 
stávajícího zábradlí budou nahrazeny replikou. 
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 Schodi�tì 

 Revizní schodi�tì není navr�eno. Pøístup pod most je mo�ný po místních 
komunikacích. 

In�enýrské sítì 

 V levé øímse je navr�ena trojice a v pravé øímse dvojice chránièek PE 110/94. Most 
pøevádí kabelové vedení VO a sdìlovací kabel O2 Telefonica. 

Cizí zaøízení na mostì 

 Na mostì je kabelové vedení VO a sdìlovací kabel O2 Telefonica. Na mostì je 
zøízeno ukolejnìní ochrany proti dotyku. 

1.4.2.5 SO 205 � OPÌRNÉ ZDI 

 Opìrné zdi z gabionù umo�ní roz�íøení násypového tìlesa komunikace I/15 pøi 
zachování stávajícího pùdorysu díla. Budou plo�nì zalo�eny a ulo�eny na vyrovnávací 
vrstvì ze �tìrkopísku. Skládaná bude èelní plocha zdi a zakryté plochy zdi budou chránìny 
separaèní geotextílií. Na vrcholu zdi je navr�eno lankové zábradlí. Vý�ka zdi je 3 -3,5m. 

1.4.2.6 SO 301 � STØ. KANALIZACE MEZI MOSTY EV.È. 15-040 A 15-041 

 V zemním tìlese mezi mosty ev.è. 15-040 a 15-041 je navr�ena støedová 
kanalizace. Do støedové kanalizace jsou napojeny ulièní vpusti umístìné po levé i pravé 
stranì vozovky silnice I/15. Povrch vozovky má støechovitý spád. Stoka je vyústìna vlevo 
u opìry 1 mostu ev.è. 15-041 v tìlese gabionové zdi pomocí výústního objektu na pøilehlý 
terén do pøíkopu, který je zaústìn do Labe. 

  Hlavní stoka je navr�ena z PVC DN 300, pøípojky ulièních vpustí jsou z 
PVC DN 150. Potrubí bude opatøeno vyhledávacím vodièem. Armaturní �achty a ulièní 
vpusti budou prefabrikované betonové, výústní objekt bude vytvoøen z monolitického 
betonu. Vpusti budou opatøeny lapaèem neèistot. 

 Pøejízdný pøíkop je navr�en v �íøce 5.0 m a hloubce 0.2 m. V nejni��ím místì 
pøíkopu je navr�eno drená�ní pero �íøky 0.8 m a hloubky 0.85 m. Drená�ní pero je 
vyplnìno �tìrkem frakce 64/128 a ochránìno filtraèní geotextilií. �tìrkem frakce 64/128 je 
proveden také pohoz v celé �íøce nezpevnìného pøíkopu. Pohoz je navr�en v tlou��ce      
0.2m. Výplò i pohoz bude proveden z lomového kameniva. Ve zpevnìné èásti pøíkopu je 
navr�ena kamenná dla�ba ulo�ená do betonového lo�e. Stabilita kamenné dla�by je 
zaji�tìna �elezobetonovými prahy ulo�enými v nezámrzné hloubce. Do �elezobetonových 
prahù jsou ukotveny kamenné obrubníky pøímo lemující dla�bu. 

 Materiál bude vyhovovat po�adavkùm uvedeným v TP 83 - Odvodnìní pozemních 
komunikací. 
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  V rámci stavebního objektu SO 301 je navr�ena ochrana podzemního vedení VN 
ÈEZ. Podzemní vedení bude ochránìno silnièními panely ulo�enými do �tìrkopískového 
lo�e. Ochrana bude provedena v místì køí�ení staveni�tních komunikací s kabelem VN 
ÈEZ. 

1.4.3 OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN OBJEKTÙ 

1.4.3.1 SO 001 � DEMOLICE MOSTU EV.È. 15-040 

 Stavební objekt øe�í demolici stávajícího mostu ev.è. 15-040. Most bude demolován 
do úrovnì základové spáry nové konstrukce. 

 Stávající most byl postaven v roce 1905. V letech 1984 a� 1985 do�lo k jeho 
roz�íøení. V hlavní mostní prohlídce z roku 2009 je stavební stav spodní stavby ohodnocen 
stupnìm IV (uspokojivý) a stavební stav nosné konstrukce stupnìm V (�patný). 

1.4.3.2 SO 002 � DEMOLICE MOSTU EV.È. 15-041 

 Stavební objekt øe�í demolici stávajícího mostu ev.è. 15-041. Most bude demolován 
do úrovnì základové spáry nové konstrukce. 

 Stávající most byl postaven v roce 1905. V letech 1984 a� 1985 do�lo k jeho 
roz�íøení. V hlavní mostní prohlídce z roku 2009 je stavební stav spodní stavby i nosné 
konstrukce ohodnocen stupnìm V (�patný). 

1.4.3.3 SO 003 � DEMOLICE MOSTU EV.È. 15-043 

 Stavební objekt øe�í demolici stávajícího mostu ev.è. 15-043. Bude demolována 
nosná konstrukce a úlo�né prahy. 

 Stávající most byl postaven v roce 1960. V letech 1984 a� 1985 do�lo k jeho 
roz�íøení. V mimoøádné mostní prohlídce z roku 2010 je stavební stav spodní stavby 
ohodnocen stupnìm IV (uspokojivý) a stavební stav nosné konstrukce stupnìm VI (velmi 
�patný). 

1.4.3.4  SO 431 � KABELOVÉ VEDENÍ MÌØENÍ HLADINY � PROVIZORIUM 

 V oblasti Tyr�ova mostu je osazen radar pro mìøení vý�ky hladiny Labe. Stavební 
objekt øe�í provizorní vedení k tomuto zaøízení. 

1.4.3.5 SO 432 � KABELOVÉ VEDENÍ MÌØENÍ HLADINY � DEF. STAV 

 V oblasti Tyr�ova mostu je osazen radar pro mìøení vý�ky hladiny Labe. Stavební 
objekt øe�í definitivní vedení k tomuto zaøízení. 

1.4.3.6 SO 441 � PROVIZORNÍ VO 

 Stavební objekt øe�í veøejné osvìtlení provizorní konstrukce pro chodce. 
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 1.4.3.7 SO 442 � DEFINITIVNÍ VO 

 Stavební objekt øe�í definitivní VO v oblasti stavby. VO na Tyr�ovì mostì zùstane 
zachováno. Budou pou�ity repasované sto�áry VO. 

1.4.3.8 SO 443 � VO PØECHODU PRO CHODCE 

 Stavební objekt øe�í osvìtlení pøechodu pro chodce, který se nachází u køi�ovatky 
silnic I/15 a III/00815 pøed mostem ev.è. 15-040. VO pøechodu umo�òuje prùjezd vozidel 
vý�ky 6.0 m dle po�adavku ØSD. 

1.4.3.9 SO 451 � KABELOVÁ VEDENÍ O2 TELEFONICA � PØELO�KA 

 Stavební objekt øe�í pøelo�ku sdìlovacího vedení O2 Telefonica vedeného v oblasti 
stavby. Pøi provádìní zemních prací pøi provádìní pøelo�ky sdìlovacího vedení musí být 
zaji�tìna ochrana koøenù stromù. Jedná se pøedev�ím o topoly vlevo od úèelové 
komunikace u hasièského pozemku (pozemek par. è. KN 4849/13). Trasa vedení bude 
vedena v maximální mo�né vzdálenosti od kmene stromu. V koøenovém prostoru topolu 
bude výkop proveden ruènì. Nebudou pøeru�eny koøeny o prùmìru vìt�ím ne� 2 cm a 
kabel bude pod nimi provleèen. Výkop bude obratem zasypán. K výkopovým pracím 
pøizve zhotovitel zástupce odboru �ivotního prostøedí Mìstského úøadu Litomìøice. Pøi 
výkopových pracích pro ulo�ení pøelo�ky sdìlovacího vedení je tøeba ochránit koøenový 
systém stromù v blízkosti výkopu. 

1.4.3.10 SO 481 � PROVIZORNÍ ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ 

 Stavební objekt øe�í provizorní úpravu trakèního vedení v tra�ovém úseku 
Litomìøice mìsto � Velké �ernoseky na �eleznièní trati Dìèín � V�etaty z dùvodù 
rekonstrukce mostu ev.è. 15-043. V dotèeném tra�ovém úseku je provoz veden pouze 
vlaky s elektrickou lokomotivou, provoz pantografových jednotek se nepøedpokládá. 

 Dvoukolejná �eleznièní tra� je v dotèeném úseku zatrolejována stejnosmìrnou 
soustavou 3 kV se zesilovacím vedením. Základním po�adavkem pro bezpeèné provádìní 
stavebních prací na mostì je upravit stávající trakèní vedení tak, aby po dobu rekonstrukce 
bylo bez napìtí. Tento po�adavek bude splnìn zøízením neutrálních a uzemnìných polí v 
obou kolejích. 

 Pøed zahájením stavebních prací na mostním objektu bude v systémech trakèních 
vedení obou kolejí zøízeno ukolejnìné pole, které umo�ní práci nad kolejí bez napì�ových 
výluk. Pole je navr�eno v délce 40 m s ohledem na �íøku mostu a polohu podpìr trakèního 
vedení. Toto pole se v dobì rekonstrukce vodivì propojí s kolejnicí. 

 Na obou koncích ukolejnìného pole budou zøízena krycí neutrální pole délky 20 m. 
Tato pole jsou navr�ena z dùvodu bezpeènosti provozu a umo�ní projet úsek bez tvrdého 
zkratu pøi opomenutí sta�ení sbìraèe. Celková délka úseku bez napìtí bude tedy 80 m v 
ka�dé koleji. Aby mohl být zaji�tìn elektrický provoz v celém tra�ovém úseku, bude 
neutrální pole vodivì pøeklenuto. Pøeklenutí se provede obcházecím kabelovým vedením 
ulo�eným v zemi. 
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  Po dobu rekonstrukce mostu se bude dotèený úsek projí�dìt se sta�eným sbìraèem. 
Neutrální pole musí být z dùvodu bezpeènosti instalováno po celou doku rekonstrukce 
mostu. 

1.4.3.11 SO 482 � DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ 

 Stavební objekt øe�í definitivní stav trakèního vedení v tra�ovém úseku Litomìøice 
mìsto � Velké �ernoseky na �eleznièní trati Dìèín � V�etaty po provedené rekonstrukci 
mostu ev.è. 15-043. 

 Po ukonèení rekonstrukce dojde ke zru�ení beznapì�ových neutrálních polí 
vybudovaných v rámci SO 481. Trolejové vedení bude upraveno dle pùvodního prùbìhu. 
Vý�ka troleje bude zachována. V dotèených kotevních úsecích obou kolejí bude vymìnìn 
trolejový drát a nosné lano od krajních dìlièù do kotvení, aby se odstranilo pøípadné 
nahromadìní spojek. V oblasti výmìny vodièù budou vymìnìny vì�áky trolejového 
vedení. Délka nových vodièù je 250 m pro ka�dý vodiè. Lano zesilovacích vodièù bude 
vymìnìno v rozsahu mezi vlo�enými izolátory, tedy cca 65 m pro ka�dou kolej. Obcházecí 
vedení bude demontováno. 

1.4.3.12 SO 801 � KÁCENÍ 

 Stavební objekt øe�í kácení stávajících stromù a keøù v oblasti trvalého záboru na 
zemním tìlese mezi mosty ev.è. 15-040 a 15-041. Jedná se celkem o ètyøi kusy vzrostlých 
stromù a cca 225 m2 keøù. Za skácené døeviny je navr�ena náhradní výsadba. 

1.4.3.13 SO 901 � DOPRAVNÌ IN�ENÝRSKÉ OPATØENÍ 

 Stavební objekt øe�í objízdnou trasu pro motorová vozidla. Objízdná trasa bude 
vedena pøes: Terezín � Prosmyky � Most gen. Chábery � Litomìøice. Celková délka 
objí�ïky je 9.6 km. 

 V rámci dopravnì in�enýrských opatøení bude provedena pasportizace objízdné 
trasy. 

Pasportizace bude provedena: 

·  pøed uvedením objízdné trasy do provozu, 
·  v prùbìhu fungování objízdné trasy, 
·  po zru�ení objízdné trasy. 

 Na základì zji�tìní získaných v rámci pasportizace budou provedeny opravy 
komunikací na objízdné trase. V rámci oprav bude provedena i obnova po�kozeného 
vodorovného vedení. 

1.4.3.14 SO 902 � PROVIZORNÍ KONSTRUKCE PRO CHODCE 

 V oblasti inundaèních mostù na levém bøehu Labe a v oblasti mostu pøes tra� na 
pravém bøehu Labe jsou navr�eny provizorní lávky. Lávky budou umístìny nad 
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 staveni�tìm a umo�ní pì�í provoz bìhem stavby. Lávky jsou navr�eny tak, aby je mohly 
u�ívat i osoby se sní�enou schopností pohybu a orientace. V oblasti Labe budou slou�it 
pì�ímu provozu stávající chodníky Tyr�ova mostu. Podle potøeby stavby budou lávky 
pøesouvány v pøíèném smìru mostu. Toto opatøení umo�ní provádìt stavební práce na 
celém objektu bez vylouèení pì�ího provozu. 

Zalo�ení 

 Je navr�eno plo�né zalo�ení na panelové rovnaninì. 

Spodní stavba 

 Podpory pro lávku tvoøí ocelové rámy. Stojky rámu jsou v podélném smìru 
rozkroèené, z dùvodu stability. Rámy obkraèují most nebo násyp komunikace. Svìtlá 
vý�ka mezi niveletou komunikace a spodní hranou rámu je 1.0 m, nad SO 204 (most pøes 
�eleznièní tra�) je zvý�ena na 2.0 m. Vzdálenost rámù je navr�ena 15.0 m, u mostu SO 204 
je 22.0 m. 

Nosná konstrukce 

 Nosná konstrukce lávky je tvoøena ocelovými nosníky. Nosnou konstrukci ramp 
tvoøí zèásti nosníky ocelové a zèásti døevìné. 

Pochozí plocha 

 Pochozí plochu tvoøí fo�ny nasraz. 

Zábradlí 

 Na obou stranách je ocelové zábradlí s výplní ze sítí. 

In�enýrské sítì 

 Na provizorních lávkách jsou vedeny provizorní pøelo�ky in�. sítí. Jsou vedeny v 
kabelovém �labu. 

1.5 VLIV STAVBY A PROVOZU NA ZDRAVÍ A �P 

1.5.1 OCHRANA KRAJINY A PØÍRODY 

 Stavba musí zamezit po�kozování pøírody. Není pøípustné zneèi��ovat vodní tok. 
Stromy v blízkosti stavby budou chránìny proti po�kození. Pra�nost bude sni�ována 
pravidelným úklidem pøíjezdových komunikací u�ívaných stavbou. Pøi bouracích pracích 
bude k omezení pra�nosti pou�ito kropení. 
1.5.2  HLUK 

 Vzhledem k nedaleké zástavbì je nutné omezit vliv stavební èinnosti na okolí. 
Budou pou�ity stavební mechanizmy s nízkou hluèností. Hluèné práce budou pøednostnì 
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 provádìny v pracovních dnech od 8:00 do 18:00. Bude respektován noèní klid (od 22:00 
do 6:00).  
 Po dobu provádìní stavby musí být dodr�eny nejvy��í pøípustné ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A v dobì od 7:00 do 21:00 hodin dle naøízení vlády è. 502/2000 
Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací. 
 Výmìna vozovky a mostních závìrù sní�í hluènost provozu na silnici v úseku 
stavby. 
1.5.3 EMISE Z DOPRAVY 

 Bìhem stavby dojde ke zvý�ené zátì�i emisemi ze stavebních strojù, zejména 
bìhem provádìní zemních prací. 
1.5.4 VLIV ZNEÈI�TÌNÝCH VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE 

 Zpùsob øe�ení pøípadné havárie øe�í samostatná pøíloha projektové dokumentace. 
Pohonné hmoty a závadné látky budou zásadnì skladovány mimo dosah vody na zpevnìné 
plo�e. 
 Pøi bouracích pracích bude zamezeno pádu odpadu do øeky. 
 

1.6 GEOTECHNICKÝ PRÙZKUM 

 Pøedkvarterní podklad je budován teplickým souvrstvím slínovcù a polohami 
jílovitých vápencù. Jsou to pøevá�nì �edé slínovce (vápnité jílovce) lupenitì a� tence 
deskovitì odluèné, dosti rozpukané. Na svém povrchu mají zvìtralinový plá�� (zcela 
zvìtralou a silnì zvìtralou horninu) v mocnosti 2.0 a� 4.0 m. Rozlo�ená hornina tøídy R6 
má v území mocnost pouze nìkolika desítek centimetrù. Témìø celou mocnost 
zvìtralinového plá�tì tvoøí silnì zvìtralá hornina tøídy R5. Pod zvìtralinovým plá�tìm je 
hornina tøídy R4. 

 Kvarterní pokryv tvoøí fluviální náplavy Labe a Ohøe a recentní navá�ky tvoøící 
pøevá�nou èást stávajícího povrchu území. Pøípovrchové recentní navá�ky rùznorodého 
charakteru (tvoøené pravdìpodobnì zásypy stavebních jam mostù) jsou pøevá�nì kypré a� 
støednì ulehlé a dosahují mocnosti 1.8 a� 2.7 m. Pùvodní fluviální pokryv tvoøí komplex 
povodòových hlín tøídy F3, F4, F5 a F8 pøevá�nì tuhé konzistence v mocnosti 0.6 a� 1.8 
m. Bazální polohu zemin kvartérního pokryvu tvoøí ulehlé pleistocenní zeminy tøídy G2 
mocnosti 5.1 a� 5.7 m. 

 Podzemní voda se ustálila v hloubce cca 4.0 m. Voda vykazuje podle ÈSN EN 206-
1 agresivitu ve stupni XA1. 

1.7  DOTÈENÁ OCHRANNÁ PÁSMA 

 Ochranná pásma in�enýrských sítí a konstrukcí jsou následující: 

�eleznièní tra�     60 m na obì strany od osy krajní koleje 

Silnice I. tøídy     50 m na obì strany od osy vozovky 
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 Silnice III. tøídy     15 m na obì strany od osy vozovky 

Podzemní sdìlovací kabel    1.5 m od krajního vodièe 

Podzemní vedení do 110 kV    1 m od krajního vodièe 

Podzemní vedení od 110 kV    3 m od krajního vodièe 

Nadzemní vedení od 1 kV do 35 kV   7 m od kraj. vodièe pro vodièe bez izolace, 

      2 m od kraj. vodièe pro vodièe se základní  
      izolací, 

      1 m od kraj. vodièe pro závìsová kabelová  
      vedení 

Nadzemní vedení od 35 kV do 110 kV  12 m od kraj. vodièe pro vodièe bez izolace, 

      5 m od kraj. vodièe pro vodièe se základní  
      izolací 

Nadzemní vedení od 110 kV do 220 kV  15 m od krajního vodièe 

Nadzemní vedení od 220 kV do 400 kV  20 m od krajního vodièe 

Nadzemní vedení od 4000 kV   30 m od krajního vodièe 

Nízko a støednìtlaký plynovod   1 m od pùdorysu 

Vysokotlaký plynovod    4 m od pùdorysu 

Vodovod  <0.5 m     1.5 m od vnìj�ího líce potrubí 

Vodovod  >0.5 m     2.5 m od vnìj�ího líce potrubí 

1.8  OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEÈNOST PRACOVNÍKÙ PØI VÝSTAVBÌ - BOZP 

 Pøi realizaci stavby musí být dodr�ovány ve�keré zákonné a podzákonné právní a 

ostatní pøedpisy upravující bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci a protipo�ární ochranu 

(BOZP a PO), aktuálnì platné v dobì realizace práce. 

 Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby: 

�  urèit koordinátora BOZP pro realizaci stavby, 

�  doruèit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce a 
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 �  zajistit vypracování a pøípadné aktualizace plánu BOZP. 

 Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vùèi investorovi a 

koordinátorovi BOZP stanovují pøíslu�né pøedpisy. Mezi povinnosti patøí pøedev�ím: 

�  pøedání informací o rizicích a zvý�eném po�árním nebezpeèí vznikajícím pøi 

zvolených technologických postupech, 

�  zaji�tìní souèinnosti pøi vyhodnocování mo�ných rizik a 

�  uplatòování pøijatých (organizaèních, technologických apod.) opatøení. 

 Pøed zahájením prací je nutné provìøit, zda pro konkrétní pracovi�tì nejsou nutná 

zvlá�tní bezpeènostní opatøení, �kolení, pøípadnì zda není tøeba zajistit dal�í specifické 

podmínky (napø. pøi práci v ochranném pásmu tøetí strany). 

 O v�ech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být 

vedena pøíslu�ná dokumentace. 

 Vybrané právní a ostatní pøedpisy: 

�  zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

�  zákon è. 309/2006 Sb., zákon o zaji�tìní dal�ích podmínek bezpeènosti a ochrany 

  zdraví pøi práci, 

�  zákon è. 133/1985 Sb., zákon o po�ární ochranì, 

�  naøízení vlády è. 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpeènost 

  a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích, 

�  naøízení vlády è. 362/2005 Sb., o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu   

  zdraví pøi práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky, 

�  naøízení vlády è. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pøi   

  práci, 

�  naøízení vlády è. 201/2010 Sb., o zpùsobu evidence úrazù, hlá�ení a zasílání   

  záznamu o úrazu. 
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1.9 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 Bìhem provádìní stavby bude vznikat stavební odpad. Proto budou na staveni�ti 
umístìny kontejnery, do kterých se bude odpad tøídit a následnì se odveze do sbìrného 
dvora èi na skládku. Odpad, který nese znaèku, �e je nebezpeèný, bude na staveni�ti pouze 
po nezbytnou dobu ulo�en v kovovém nepropustném kontejneru a následnì odvezen na 
pøíslu�né místo dle druhu odpadu. 

Legenda kategorie odpadu: 

O- ostatní odpad  

N- nebezpeèný odpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1.9-1 Kategorie odpadu dle vyhlá�ky �. 381/2001 Sb. 
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2.1 SITUACE STAVBY 

 Stavba se nachází v intravilánu mìsta Litomìøice. Mosty a zemní tìlesa pøevádìjí 
silnici I/15 pøes Labe, pøilehlé inundaèní území, místní komunikaci a �eleznièní tra� Dìèín 
- V�etaty. Most spojuje místní mìsta Lovosice, Terezín a Bohu�ovice nad Ohøí na levém 
bøehu s mìstem Litomìøice na pravém bøehu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.5.4-1 Situace stavby 

Obrázek 1.5.4-1 P�ehledná situace stavby 
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2.2 �IR�Í VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

 Pro potøeby zøízení staveni�� stavby, bude zøízeno více pøístupových tras na tyto 
staveni�tì. Pro staveni�tì na levém bøehu Labe bude zøízen pøístup z køi�ovatky ulic 
Mlékojedská a �eletická. Pro staveni�tì na pravém bøehu Labe bude zøízen pøístup z ulice 
Vodní na ulici Labská, která pøivede staveni�tní a mimostaveni�tní dopravu k zaøízení 
staveni�tì. Vjezdy jsou zakresleny na výkresu v pøíloze. 

 Jedním z hlavních stavebních materiálù je èerstvý beton. Ten bude na stavbu 
dodáván z betonárny Cemex Lovosice - Prosmyky, která je od stavby vzdálená 6 minut 
jízdy. Jako náhradní betonárna je zvolena betonárna Cemex Lovosice - Lhotka vzdálená 12 
minut jízdy. 

Betonárna Cemex: 

 

Obrázek 1.5.4-1 Dopravní trasa �erstvého betonu 
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  Dal�ím významným materiálem stavby je betonáøská výztu�. Ta bude dová�ena z 
poboèky firmy Ferona v Liberci. 

 

Obrázek 1.5.4-2 Dopravní trasa betoná�ské výztu�e 

2.3 OBJÍZDNÁ TRASA 

 Stavba bude probíhat za vylouèeného automobilového provozu na rekonstruovaném 
úseku silnice I/15. Objízdná trasa bude vedena pøes: Terezín � Prosmyky � Most gen. 
Chábery � Litomìøice. Celková délka objí�ïky je 9.6 km a bude vedena po následujících 
úsecích silnic:  

· pøevá�nì extravilánová èást vedená po silnici II/247 v úseku mezi køi�ovatkou se 
silnicí I/15 a køi�ovatkou se silnicí II/261  

· intravilánová èást vedená mìstem Litomìøice po silnici II/261 v úseku mezi 
køi�ovatkou se silnicí II/247 a køi�ovatkou se silnicí I/15, tzn. v úseku ulic: 
�ernosecká, �vermova, Mrázova, Komenského a Na Valech 
 
Na objízdné trase vyhovují polomìry pro nákladní i osobní dopravu, vèetnì 
únosnosti mostu F. Chábery. 

   

 



"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA REALIZACE STAVBY                                                                  BC. CUPL JIØÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

33 

 

  Je navr�eno vyznaèení objízdné trasy po silnicích  II/247 a II/261: 

  

 Provoz chodcù, vèetnì osob se sní�enou schopností pohybu a orientace, bude 
zachován. Pì�í budou pøevedeni pomocí provizorních konstrukcí.   

 Provoz na �eleznièní trati pod mostem ev.è. 15-043 zùstane také zachován. K 
výluce �eleznièního provozu dojde pouze ve výjimeèných pøípadech napø. pøi demolici 
stávající nosné konstrukce mostu ev.è. 15-043 nebo pøi spou�tìní nové nosné konstrukce. 
Pro zaji�tìní výluky je tøeba postupovat podle podmínek S�DC.  

 Lodní provoz nesmí být stavbou omezen. Do plavebního profilu nesmìjí zasahovat 
�ádné doèasné konstrukce. Musí být zabránìno ohro�ení lodního provozu probíhajícími 
pracemi (pád stavebního materiálu z mostu, po�kození plavebních znakù nebo jejich 
osvìtlení, oslnìním lodních vùdcù apod.). 

2.4 KOORDINAÈNÍ SITUACE STAVBY 

 Souèást pøílohy P.1 - Koordinaèní situace stavby. 

 

Obrázek 1.5.4-1 Trasa objízdné trasy 
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  Èasový a finanèní plán je souèástí pøílohy P.2 - Èasový a finanèní plán - objektový. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA REALIZACE STAVBY                                                                  BC. CUPL JIØÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

36 

 

 
VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ 
 BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ØÍZENÍ 
STAVEB 
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  

  
 
 
 
 

"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA 
REALIZACE STAVBY 
"TYR�ÙV BRIDGE" LITOMERICE, PREPARATION OF IMPLEMENTATION  

 

4 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 

TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

      SO 201- MOST EV.È. 15 - 040 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. JIØÍ CUPL  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2016                   



"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA REALIZACE STAVBY                                                                  BC. CUPL JIØÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

37 

 

 
4.1  IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE 

Stavba:   I/15 Litomìøice, mosty ev.è. 15-040, 15-041, 15-042 a 15- 
    043 

Katastrální obec:   Litomìøice 

Obec:    Litomìøice 

Kraj:     Ústecký 

Objednatel:    Øeditelství silnic a dálnic ÈR 

    Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4 

Investor:    Øeditelství silnic a dálnic ÈR 

    Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4 

Zástupce investora:   Øeditelství silnic a dálnic ÈR, správa Chomutov 

    Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

Nad�ízený orgán investora:  Ministerstvo dopravy 

    Nábøe�í Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 

Zhotovitel dokumentace:  Pontex s. r. o. 

    Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

Podzhotovitelé:   Zeman � Ingeo s. r. o. 

    Mláde�e 410/4, 169 00 Praha 6 � Bøevnov 

    GT ATELIER GEODEZIE, s. r. o. 

    Nad Obcí II 30, 140 00 Praha 4 � Krè 

    Elektrizace �eleznic Praha, a. s. 

    Nám. Hrdinù 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle 
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4.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBÌ   

Charakteristika mostu V podélném smìru jednopólový most, kde nosnou kci 
tvoøí �B deska o jednom poli, spoleèná nosná konstrukce 
pro oba pasy pozemní komunikace, ulo�ení na hrncových 
lo�iskách, zalo�ení hlubinné na velkoprùmìrových 
pilotách 

Druh pøemos�ovaných 
komunikací a pøeká�ek 

Záplavové území øeky Labe, místní komunikace 

Úhel køí�ení  00 

Rozpìtí polí: 11,2m 

Konstrukèní vý�ka NK 0,9m (v niveletì)  

�íøka mostu 13,9m  

Délka pøemostìní 12,5m 

Délka nosné konstrukce v ose (L) 22,5 m 

Plocha mostu  173,75m2 

Zatí�ení mostu Zatì�ovací tøída A dle ÈSN 73 6203 

 

Údaje o pøevádìné komunikaci: 

�íøkové uspoøádání S 6,5/50 

Smìrové pomìry v místì mostu Pøímá 

Vý�kové pomìry v místì mostu Stoupá 3,18% 

Klopení pøíèného øezu Jednostranné 2,5%  

 

Údaje o køi�ujících pøeká�kách: 

Záplavové území øeky Labe 

Místní komunikace �=3m 

4.3 POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU  

Zalo�ení 
 Je navr�eno hlubinné zalo�ení na velkoprùmìrových pilotách. 
 
Spodní stavba 
 Opìry jsou masivní �elezobetonové. Je navr�en pøedsazený døík s kruhovým 
zaoblením svislých hran. Tvar døíku vychází z tvarù opìry Tyr�ova mostu. Køídla jsou 
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 rovnobì�ná zavì�ená. Na pravé køídlo u opìry 1 navazuje úhlová zídka, øe�ící stabilitu 
chodníku u pøilehlé budovy. 
 
Nosná konstrukce 
 Nosnou konstrukci tvoøí �elezobetonová deska o jednom poli. 

 

Lo�iska 
 Nosná konstrukce je na obou podpìrách ulo�ena na dvojici hrncových lo�isek. Na 
opìøe 1 je navr�eno jedno lo�isko pevné a jedno v�esmìrnì pohyblivé, na opìøe 2 je 
navr�eno jedno lo�isko pøíènì pevné a jedno lo�isko v�esmìrnì pohyblivé. 
 
Mostní závìry 
 Jsou navr�eny povrchové mostní závìry. 
 
Vozovka a izolace 
 Na mostì je navr�ena tøívrstvá vozovka ve skladbì: 
Vrstva      návrh 
ACO 11 S,  spojovací post�ik  40 mm 
ACL 16 S,  spojovací post�ik  55 mm 
MA11 IV     35 mm 
NAIP,   pe!etící nát�r      5 mm 
Celkem             135 mm 
 
Øímsy 
 Øímsy jsou monolitické. Na obou øímsách je navr�en veøejný chodník �íøky  
1.125 m. �íøka chodníku je pøizpùsobena �íøce chodníku na Tyr�ovì mostì. 
 
Odvodòovaèe 
 Vzhledem k rozmìrùm konstrukce nejsou na mostì odvodòovaèe navr�eny. 
 
Odvodnìní za opìrami 
 Odvodnìní u opìr je øe�eno pomocí silnièních kanalizaèních vpustí. 
 
Svodidla 
 Na levé i pravé øímse je navr�eno ocelové svodidlo se stupnìm zadr�ení H2. 

Obrázek 1.5.4-1 Nosná konstrukce SO 201 
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 Zábradlí 
 Na vnìj�ím okraji obou øíms je navr�eno ocelové zábradlí. Na mostì bude zpìtnì 
pou�ito repasované zábradlí ze stávajícího mostu. Chybìjící a nevratnì po�kozené èásti 
stávajícího zábradlí budou nahrazeny replikou. 
 
Schodi�tì 
 Revizní schodi�tì není navr�eno. Pøístup pod most je mo�ný z pøilehlé komunikace. 
In�enýrské sítì 
 V levé i pravé øímse je navr�ena dvojice chránièek PE 110/94. Most pøevádí 
kabelové vedení VO a kabelové vedení mìøení hladiny. 
 
Cizí zaøízení na mostì 
 Na mostì je kabelové vedení VO a kabelové vedení mìøení hladiny. 

 

Postup a technologie stavby mostu: 

Etapa 1:  pøípravné práce 

Etapa 2:  výstavba provizorní konstrukce pro chodce (lávka pøesouvána v pøíèném 

  smìru podle postupu prací z levé na pravou stranu a naopak) 

Etapa 3:  demolice nosné konstrukce a spodní stavby stáv. mostu, pøi demolici pì�í 

  provoz vylouèen 

Etapa 4:  výstavba pilotového zalo�ení, pì�í provoz vylouèen 

Etapa 5:  výstavba obou opìr 

Etapa 6:  výstavba nosné konstrukce 

Etapa 7:  výstavba pøechodových oblastí (v závislosti na postupu výstavby opìrných 

  zdí) 

Etapa 8:  výstavba mostního svr�ku 

Etapa 9:  demolice provizorní konstrukce pro pì�í, pøevedení pì�ích na most 

Etapa 10:  dokonèovací práce 

Etapa 11:  uvedení do provozu 
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4.4 ÈLENÌNÍ ETAP STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Hrubá spodní stavba 

· Zemní práce 

· Provádìní pilot 

· Základy opìr a pilíøù 

· Provádìní opìr a pilíøù 

· Izolace spodní stavby 

· Mostní lo�iska 

Hrubá vrchní stavba 

· Podpìrná konstrukce 

· Provádìní nosné konstrukce 

· Mostní øímsy 

· Pøechodové oblasti 

· Konstrukce vozovky 

Dokonèovací práce a vybavení 

· Zábradelní svodidla 

· Ocelové zábradlí 

4.4.1 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

4.4.1.1 ZEMNÍ PRÁCE 

Stavební postup etapy: 

 Po demolici stávajícího mostu SO 001 se po vytýèení geodetem zhotovitele 
provedou výkopy pro základy mostu nového na úroveò nadmoøské vý�ky 144,676 m. n. m. 
u opìry 1 (dále jen OP1) a vý�ky 145,033 m. n. m. u opìry 2 (dále jen OP2) . Výkopy bude 
provádìt kolové rypadlo CATERPILLAR M315D a vykopaný materiál se bude odvá�et 
nákladními automobily Tatra 815 na mezideponii v zaøízení staveni�tì. Po dokonèení prací 
bude zemina pou�ita na násypy SO 205 a zásypy SO 201 a SO 202. Stavební jáma bude 
svahována v pomìru 1:1 proti sesuvu zeminy, popøípadì pøi nesoudr�ných zeminách budou 
pou�ity �tìtovnicové stìny. Základovou pùdu tvoøí zeminy tøídy tì�itelnosti 1. Po 
provedení výkopu následuje úprava dna plo�iny pro pojezd vrtné soupravy. 
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 Bilance zdrojù: 

Materiál:  Sejmutá a odvezená ornice: 1548m3 

Stroje:   Kolové rypadlo CATERPILLAR M315D 

   Nákladní automobil Tatra 815 

   Vibraèní válec Ammann ASC 

Pracovníci:  Vedoucí pracovníci: 2 

   Strojník: 4 

   Dìlník: 4 

   Geodet: 2 

4.4.1.2 PROVÁDÌNÍ PILOT 

Stavební postup etapy: 

 Dno plo�iny bude pro vrtné práce zpevnìno �tìrkodrtí frakce 32/63 v tl. 200mm po 
celé plo�e z dùvodu bezproblémového pojí�dìní plo�iny a dovozu èerstvého betonu. 
Nájezdy pro soupravu se provedou v max. sklonu 15° s pøíèným max. sklonem 2° a 
podélným 5°. Jsou to limitní parametry vrtné soupravy SOILMEC SR-40. Pro ulo�ení 
materiálu z vývrtu bude urèena na místì zaøízení staveni�tì mezideponie. Piloty budou 
vytyèeny geodetem zhotovitele dle realizaèní dokumentace (dále jen RDS).  

 Poté se mohou v úrovni dna sestrojit pilotá�ní �ablony tl. 150mm z betonu C8/10 
X0, které budou vyztu�eny kari sítí a budou dále slou�it jako podkladní beton pro základy. 
Dle RDS jsou navr�eny velkoprùmìrové piloty 1200mm z betonu C 25/30 XA1 délky 10m 
vyztu�eny betonáøskou výztu�í B 500B. Velikost �ablony je o 100mm vìt�í, ne� je prùmìr 
piloty. Piloty budou vrtány rotaèní technologií soupravy SOILMEC SR-40 do pøedepsané 
hloubky. Vrty jsou provádìné jako pa�ené ocelovou výpa�nicí o vnìj�ím prùmìru 
1200mm. Aby nedocházelo k zavalení vrtu, bude výpa�nice v�dy o 0,5m pøed vrtacím 
�nekem. Materiál z vývrtu bude odvá�en na mezideponii rypadlonakladaèem. Dno vrtu se 
zasype podkladním betonem C8/10 XO v tl. 100mm Výztu� pilot bude na stavbu 
dopravena ve formì armoko�ù zhotovených dle RDS na staveni�ti. Jednotlivé armoko�e 
budou ulo�eny na døevìných podkladcích aby se zabránilo jejich zneèi�tìní a deformaci. 
Armoko�e jsou provedeny z betonáøské výztu�e B 500B a TDI provede pøed jejich 
zapu�tìním do vrtu kontrolu. Kontroluje se správnost vyvázání výztu�e, doplnìní 
distanèními krou�ky po obvodu (max. 3m od sebe). Krytí výztu�e je 120mm. Pokud 
probìhne kontrola v poøádku, je mo�né zaèít betoná� pilot. 

 Èerstvý beton bude na stavbu dová�en autodomíchávaèi a do pilot bude èerstvý 
beton dodávat autoèerpadlo, aby byla dodr�ena max. vý�ka shozu. Zároveò s betoná�í se 
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 postupnì vytahuje ocelová výpa�nice. Pokud se pøed betoná�í objeví ve vrtu podzemní 
voda, je nutné ji odèerpat. Piloty se pøebetonují o zhruba 20mm nad podkladní beton. Po 
vybetonování a vytvrdnutí pilot se provedou zátì�ové zkou�ky. 

Bilance zdrojù: 

Materiál:  Beton C8/10 X0: 25,066m3 

   Beton C 25/30 XA1: 124,407m3 

   Výztu� pilot B 500B: 14,929 tun 

Stroje:   Vrtná souprava SOILMEC SR-40 

   Autodomíchávaè Stetter C3 BASIC LINE 

   Rypadlonakladaè JCB 4CX 

Pracovníci:  Vedoucí pracovníci: 2 

   Strojník: 2 

   Dìlník: 4 

   Geodet: 2 

   Vrtmistr: 1 

4.4.1.3 ZÁKLADY OPÌR 

Stavební postup etapy: 

 Na oèi�tìný a pøipravený podkladní beton lze zaèít provádìt bednící a armovací 
práce. Na bednìní základù bude pou�ito systémové bednìní PERI. Jeliko� základy nemají 
�ádné viditelné hrany, bude na bednìní pou�itý vzhled z tvrzených pøekli�ek bednìní. Pøed 
zaèátkem stavby bednìní musí být bednìní øádnì oèi�tìno a natøeno odbedòovacím 
nátìrem. Do vnitøních rohù bednìní se vlo�í zkosená li�ta 20x20mm. Pøed zaèátkem 
betoná�e zkontroluje geodet polohu bednìní dle RDS a TDI tìsnost bednìní.  

 Armovací práce budou provádìny v bednìní z betonáøské výztu�e B 500B. Ta musí 
být èistá a nepo�kozená. Výztu� bude spojována vázacím drátem. Krytí výztu�e bude 
zaji�tìno pomocí distanèních podlo�ek, které musejí být v min. mno�ství 4ks/m2. TDI 
zkontroluje vyvázání výztu�e a krytí a následnì mù�e být povolena betoná�. 

 Èerstvý beton C25/30 XA1/XF3 bude na stavbu dovezen autodomíchávaèi z 
betonárny. Pøed ukládáním èerstvého betonu je nutné provést zkou�ky. Zkou�ky provádí 
akreditovaný pracovník laboratoøe a bude mìøena teplota betonu, konzistence a obsah 
vzduchu v èerstvém betonu. Pokud bude èerstvý beton v poøádku, mù�e se zaèít s betoná�í. 
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 Betonovat se bude pomocí skluzu z max. vý�ky 1,5m. Betonovat se bude po vrstvách 
tlou��ky 0,3m  a ka�dá vrstva bude hutnìna pomocí ponorného vibrátoru. Povrch bude 
zarovnán døevìným hladítkem. 

 Abychom pøede�li trhlinám v betonu, tak je tøeba zajistit jeho o�etøení. Povrch 
betonu bude zakrytý geotextílií a ta bude prùbì�nì vlhèena a� do dostateèné pevnosti 
betonu. Po dosa�ení pevnosti se základy odbednìní a probìhne natøení izolaèním nátìrem 
1xAlp + 2xAln.  

Bilance zdrojù: 

Materiál:  Beton C 25/30 XA1/XF3: 146,721m3 

   Výztu� základù B 500B: 20,542 tun 

Stroje:   Autodomíchávaè Stetter C3 BASIC LINE 

   Rypadlonakladaè JCB 4CX 

   Ponorný vibrátor 

Pracovníci:  Vedoucí pracovníci: 2 

   Strojník: 1 

   Dìlník: 10 

   Geodet: 2 

4.4.1.4 PROVÁDÌNÍ OPÌR 

Stavební postup etapy: 

 Pøi betoná�i opìr se nejdøíve provede betoná� døíku opìry. Výztu� se v místì 
pracovní spáry mezi základem a døíkem opìry natøe epoxidovou pryskyøicí. Spára mezi 
základem a døíkem se opatøí 1x penetraèním nátìrem ALP, pru�ným nátìrem, 2x 
asfaltovým nátìrem ALN a ochranou geotextílií (300g/m2). Kraje se vytìsní pru�ným 
tmelem. Betonáøská výztu� B 500B se po vyvázání dle RDS zaklopí systémovým 
bednìním PERI. Na viditelné stranì døíku bude povrch bednìní upraven z hoblovaných 
prken kladených svisle na pero a drá�ku. Fixaci prken zajistí vruty do bednìní. Provádìní a 
kontrola bednìní s výztu�í je toto�ná jako pøi betoná�i základù. Po kontrole rozmìrù 
bednìní a polohy výztu�e bude mo�no zaèít betoná�.  

 Èerstvý beton C 30/37 XF4/XD3, který bude na stavbu dová�en autodomíchávaèi z 
betonárny bude ukládán pomocí èerpadla betonu SCHWING S 24X. Ukládání bude  
provádìno po vrstvách tlou��ky 0,3m a hutnìno ponornými vibrátory aby nevznikla 
pracovní spára. Horní èást døíku bude svahována v pøedepsaném sklonu 4% smìrem k 
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 odvodòovacímu �lábku, který má sklon 2%. Dále bude následovat betoná� závìrné zídky, 
blokù pod lo�iska a køídel podle stejného postupu. 

 

Bilance zdrojù: 

Materiál: OP1 Beton døíku + záv. zeï C 30/37 XF4/XD3: 69,189m3 

   Beton køídla opìry C 30/37 XF4/XD3: 15,188m3 

   Beton bloku pod lo�iska C 30/37 XF4/XD3: 0,340m3 

   Výztu� døíku a køídel opìry B 500B: 13,22 tun 

  OP2 Beton døíku + záv. zeï C 30/37 XF4/XD3: 69,799m3 

   Beton køídla opìry C 30/37 XF4/XD3: 12,976m3 

   Beton bloku pod lo�iska C 30/37 XF4/XD3: 0,340m3 

   Výztu� døíku a køídel opìry B 500B: 13,22 tun 

Stroje:   Autodomíchávaè Stetter C3 BASIC LINE 

   Rypadlonakladaè JCB 4CX 

   Autoèerpadlo betonu SCHWING S 28X 

   Ponorný vibrátor  

Pracovníci:  Vedoucí pracovníci: 2 

   Strojník: 2 

   Dìlník: 10 

   Geodet: 2 

4.4.1.5 IZOLACE SPODNÍ STAVBY 

Stavební postup etapy: 

 Po vytvrdnutí betonu a následném odbednìní dojde k zpìtnému zásypu opìr a 
køídel vytì�eným materiálem, obohaceným o ztu�ující vápennou emulzi. Zásyp se provede 
po jednotlivých vrstvách tl. 30cm a ka�dá vrstva se bude hutnit. V prùbìhu zásypu opìry 
budou zhotoveny drená�ní trubky pro odvodnìní za rubem opìry, které budou ústit skrz 
opìru do volného prostoru pod mostem. Pøed tímto zásypem je nutné konstrukce opatøit 
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 penetraèním nátìrem 1xAlp + 2xAln. Nátìry budou chránìny vrstvou geotextílie a v 
místech pracovních spár i asfaltovými pásy. 

Bilance zdrojù: 

Materiál:  Lak ALP: 0,158 t 

   Lak ALN: 0,270 t 

Pracovníci:  Dìlník: 4  

4.4.1.6 MOSTNÍ LO�ISKA 

Stavební postup etapy: 

 Na mostì budou pou�ita hrncová lo�iska, která budou na stavbu dopravena z 
výrobny na paletách. Pøed osazením lo�isek se musí lo�iskové bloky oèistit a vytyèit 
umístìní lo�isek geodetem. Lo�iska budou ukládána do plastbetonu tl. 15mm, který se 
bude míchat na stavbì v míchaèce. Poté se lo�iska vyrovnají do vodorovné polohy pomocí 
vyrovnávacích �roubù a takto osazená lo�iska zamìøí geodet a zjistí se odchylky ulo�ení. 
Po dokonèení betoná�e nosné konstrukce se lo�iska uvolní odstranìním transportních 
�roubù. 

Bilance zdrojù: 

Materiál:  Lo�isko hrncové 5MN: 4ks 

Stroje:   Mobilní jeøáb AD20 

Pracovníci:  Vedoucí pracovníci: 2 

   Strojník: 1 

   Dìlník: 2 

   Geodet: 2 

4.4.2 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

4.4.2.1 PODPÌRNÁ KONSTRUKCE 

Stavební postup etapy: 

 Podpìrná konstrukce neboli skru� nám slou�í k tomu, abychom na ni mohli postavit 
bednìní mostovky a tu následnì vybetonovat. Nosná konstrukce skru�e bude tvoøena 
soustavou nosníkù IP 50 podepøených typizovanými podpìrami PI�MO. Tuto konstrukci 
musíme ukládat na rozná�ecí vrstvu z betonových panelù ulo�ených na vazbu. Ne� se usadí 
betonové panely, tak je nutné odhumusovat zeminu pod nimi a nahradit ji vrstvou �tìrku v 
tl. 20cm. Nosná konstrukce PI�MO se skládá z patky s náno�kou, na tu se ukládá døík a  
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 hlavice. Jednotlivé díly se k sobì �roubují. Nakonec se ulo�í nosníky IP 50 pomocí 
autojeøábu. Nosníky se zavìtrují a upevní k podpìrám spínacími tyèemi. Demontá� se 
provádí opaèným zpùsobem ne� montá�. 

Bilance zdrojù: 

Materiál:  Podpìrná konstrukce PI�MO 

Stroje:   Mobilní jeøáb AD20 

   Vibraèní válec Ammann ASC 

   Rypadlonakladaè JCB 4CX 

   Nákladní automobil Tatra 815 

Pracovníci:  Vedoucí pracovníci: 2 

   Strojník: 2 

   Dìlník: 8 

   Geodet: 2 

4.4.2.2 PROVÁDÌNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Stavební postup etapy: 

 Na nosníky podpùrné konstrukce bude ulo�en ro�t z bednících nosníkù a ty budou 
spojeny, aby nedo�lo k jejich pohybu. Na tento ro�t se umístí pøekli�ka, která bude tvoøit 
spodní èást bednìní nosné konstrukce (dále jen NK). Bednìní bokù bude takté� provedeno 
z pøekli�ek. Bednìní se opatøí odbedòovacím olejem. Pro dodr�ení BOZP se spolu s 
výstavbou bednìní provede døevìné zábradlí proti pádu osob.  

 Výztu� B 500B bude vázána v bednìní a spojována armovacím drátem dle RDS. 
Krytí výztu�e zaji��ují distanèní podlo�ky v min. poètu 1ks/m2. Výztu� nesmí být 
zneèi�tìna ani po�kozena. Polohu bednìní ovìøí geodet a TDI pøevezme vyvázání výztu�e. 
Potom mù�e pøijít na øadu betoná� NK. 

 Betoná� bude provedena z èerstvého betonu C 30/37 XF2/XD1 v jednom taktu. 
Èerstvý beton bude na stavbu dová�en autodomíchávaèi a ukládán pomocí èerpadla betonu 
SCHWING S 24X. Ukládání po vrstvách tlou��ky max. 0,3m a ka�dou vrstvu vibrovat 
ponorným vibrátorem. Horní povrch bude zarovnán latí a hladkým hladítkem. Po ukonèení 
betoná�e se NK pøekryje geotextílií, která se bude udr�ovat vlhká po dobu 5 dní. 

Bilance zdrojù: 

Materiál:  Beton NK C 30/37 XF2/XD1: 124,907m3 
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    Betonáøská výztu� NK B 500B: 22,484 tun 

   Povrchový dilataèní mostní závìr: 27,8m 

Stroje:   Mobilní jeøáb AD20 

   Autoèerpadlo betonu SCHWING S 28 X  

   Autodomíchávaè Stetter C3 BASIC LINE   

Pracovníci:  Vedoucí pracovníci: 2 

   Strojník: 2 

   Dìlník: 12 

   Geodet: 2 

4.4.2.3 MOSTNÍ ØÍMSY 

Stavební postup etapy: 

 Monolitické øímsy z betonu C 30/37 XF4/XD3 se mohou provádìt a� poté, co pod 
nimi bude provedena izolace. Øímsy se k NK kotví pomocí ocelových kotev. Ocelové 
kotvy se ukládají na izolaci a jsou kotveny k NK pomocí �roubù, které se vkládají do 
pøedvrtaných dìr hloubky min. 150mm a jejich fixaci zajistí chemická kotva. Na kotvu se 
nasadí kruhová podlo�ka, kotvou se provleèe ocelový pásek zvaný "motýlek" a upevní se 
maticí k podlo�ce. Osová vzdálenost kotev je 1m. Po montá�i kotev následují bednící a 
armovací práce. Betonáøská výztu� B 500B se provede dle RDS a po jejím vyvázání se do 
chodníkové øímsy umístí 2 chránièky kabelového vedení na ka�dé stranì. Bednìní bude 
provedeno z pøekli�kových desek a betoná� bude probíhat èerpadlem betonu do bednìní. 
Po 2m budou øímsy oddìleny dilataèní spárou tl. 15mm, které budou vyplnìny pru�ným 
tmelem. Povrch øíms se uhladí hladítkem a zdrsní se jutovou textilií v pøíèném smìru.  

Bilance zdrojù: 

Materiál:  Beton øíms C 30/37 XF4/XD3: 36, 188m3 

   Betonáøská výztu� øíms B 500B: 5,429 tun  

Stroje:   Mobilní jeøáb AD20 

   Autoèerpadlo betonu SCHWING S 28 X  

   Autodomíchávaè Stetter C3 BASIC LINE   

Pracovníci:  Vedoucí pracovníci: 2 

   Strojník: 2 



"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA REALIZACE STAVBY                                                                  BC. CUPL JIØÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

49 

 

    Dìlník: 10 

   Geodet: 2 

4.4.2.4 PØECHODOVÉ OBLASTI 

Stavební postup etapy: 

 Bìhem tvrdnutí mostovky se zaènou zavá�et pøechodové oblasti po vrstvách 0,3m 
do vý�ky drená�ního potrubí. Zde bude provedena tìsnící vrstva tl. 200mm se spádem 3% 
k drená�nímu potrubí. Hutnìní bude provedeno pomocí vibraèního válce na míru zhutnìní 
100% PS. U opìry se na zhutnìní pou�ije vibraèní deska. Do vzdálenosti pøechodové 
oblasti 6,5m od opìry se provede izolace podkladního pøechodového klínu pomocí 2 vrstev 
geotextílie a 1 vrstvy tìsnící folie HDPE. Na tuto izolaci bude provedena vrstva ze 
�tìrkodrtì fr. 0/63mm. Ukládáme po vrstvách 0,3m na míru zhutnìní 95% PS. Na 
zhutnìnou �tìrkodr� se provede podkladní beton C 8/10 X0 tlou��ky 150mm. Podkladní 
beton bude mít pøíèný sklon 2,5% a podélný sklon 10%. Dilatace od závìrné zídky bude 
provedena dvìma vrstvami asfaltových pásù. Na podkladní beton se provede bednìní 
pøechodových desek z pøekli�ek. Èerstvý beton C 25/30 XF1 bude ukládán èerpadlem 
betonu v tlou��ce 300mm a hutnìn ponorným vibrátorem. Povrch bude str�en latí a 
zahlazen døevìným hladítkem. 

Bilance zdrojù: 

Materiál:  Beton pøechod. desek C 25/30 XF1: 31,343m3 

   Betonáøská výztu� pøech. desek B 500B: 4,388 tun  

Stroje:   Mobilní jeøáb AD20 

   Autoèerpadlo betonu SCHWING S 28 X  

   Autodomíchávaè Stetter C3 BASIC LINE  

   Rypadlonakladaè JCB 4CX 

   Válec Ammann ASC 100 

   Nákladní automobil Tatra 815  

Pracovníci:  Vedoucí pracovníci: 2 

   Strojník: 4 

   Dìlník: 8 

   Geodet: 2 
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 4.4.2.5 KONSTRUKCE VOZOVKY 

Stavební postup etapy: 

Navr�ená skladba vozovky: 

Vrstva      návrh 

ACO 11 S,  spojovací postøik  40 mm 

ACL 16 S,  spojovací postøik  55 mm 

MA11 IV     35 mm 

NAIP,   peèetící nátìr      5 mm 

Celkem             135 mm 

 Mostovka mostu se musí napøed odbrokovat kovovými kulièkami od neèistot a 
zbytkù. Pokud bude teplota vy��í ne� +3°C a vlhkost nosné konstrukce ni��í ne� 6%, je 
mo�né provedení peèetící vrstvy z epoxidové pryskyøice. Ta se naná�í na podklad pomocí 
gumové stìrky a poté se pøeváleèkuje. Pro lep�í pøilnavost dal�í vrstvy se èerstvý povrch 
posype køemièitým pískem. Po aplikaci chráníme peèetící vrstvu proti vodì 24 hodin. Po 
vytvrdnutí se polo�í celoplo�ná izolace z natavovaných izolaèních pásù NAIP tl. 5mm. Ty 
se kladou v podélném smìru osy mostu s pøesahem 100mm ve smìru toku vody. Na izolaci 
pod øímsami navazuje izolace z pásù s hliníkovou vlo�kou. Následuje asfaltová zálivka 
podél øíms a provede se prou�ek z drená�ního plastbetonu.   

 Pøed ka�dou pokládkou vrstev se provede spojovací postøik z kationaktivní 
asfaltové emulze v mno�ství 0,2 kg/m2. Postøik provádí automobil urèený k rozstøikování 
�ivic. Na postøik bude aplikována první vrstva lo�ného asfaltového betonu v tl. 55mm. 
Vrstva bude rozprostírána fini�erem po polovinách �íøky mostu a hutnìna tandemovým 
oscilaèním válcem. Dále se provede dal�í vrstva spojovacího postøiku stejným zpùsobem. 
Poslední vrstvou je asfaltový beton tl. 40mm. Tato vrstva bude také provádìná po 
polovinách a hutnìna stejným zpùsobem. Asfaltová smìs bude dodávána zaplachtovanými 
nákladními automobili z nejbli��í obalovny Bohemia Asfalt v Dubí u Teplic vzdálené 
41km.  

Bilance zdrojù: 

Materiál:  Asfaltová emulze: 0,5656 t 

   Asfaltový beton lo�ná vrstva: 6,222m3 

   Asfaltový beton obrusná vrstva: 113,125m3 

   Litý asfalt: 1m3 
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 Stroje:   Fini�er Vogele super 1803-3 Asphalt paver 

   Tandemový válec Ammann AVH 

   Nákladní automobil Tatra 815  

Pracovníci:  Vedoucí pracovníci: 2 

   Strojník: 2 

   Dìlník: 8    

4.4.3 DOKONÈOVACÍ PRÁCE A MOSTNÍ VYBAVENÍ 

4.4.3.1 ZÁBRADELNÍ SVODIDLA  

Stavební postup etapy: 

 Most je vybaven dvojicí mostních zábradelních svodidel typu ZSNH4/H2. Sloupky 
budou kotveny do øíms pøes patní desky ètyømi �rouby do vývrtù. Patní desky se budou 
podmazávat plastbetonem min. tl. 10mm. Osová vzdálenost sloupkù svodidla je 2m. Na 
krajích svodidla bude svodnice navedena nábìhem do prvního sloupku silnièního svodidla. 
V místì mostního závìru bude osazen dilataèní kus madla a svodnice. Dilataèní prvky 
budou nastaveny na stejné hodnoty jako závìr mostu. 

Bilance zdrojù: 

Materiál:  Ocelové zábradelní svodidlo: 52,8m  

Pracovníci:  Vedoucí pracovníci: 2 

   Dìlník: 4 

4.4.3.2 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ 

Stavební postup etapy: 

 Mostní zábradlí bude pou�ité z pùvodního mostu a bude repasována svislá výplò. 
Pokud to bude nutné, svislá výplò se vymìní nebo doplní. Zábradlí se bude novì zinkovat 
a natírat. Kotvení bude provedeno na patky, které budou kotveny �rouby do øíms. 

4.5 BOZP 

 V�ichni pracovníci musí být pro práce na stavbì vybaveni vhodnými osobními a 
ochrannými pomùckami a musí je pou�ívat bìhem realizace stavby. Mezi tyto pomùcky 
patøí napø. ochranná pøilba, bezpeènostní vesta, pracovní rukavice, pracovní boty a dal�í 
pomùcky, které mohou být nutné pro specifické èinnosti. Musí mít platné profesní prùkazy 
a oprávnìní a musí být pravidelnì pro�kolováni z oblasti BOZP. O pro�kolení bude veden 
záznam s podpisy úèastníkù. Pohyb na staveni�ti bude umo�nìn pouze osobám v dobrém 
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 zdravotním stavu a platí zákaz u�ívání alkoholu nebo jiných omamných látek. 
Specializované práce mohou provádìt pouze pracovníci s patøièným pro�kolením a 
atestací. 

 Bìhem provádìní se budou dodr�ovat následující platné pøedpisy a zákony: 

· zákon è. 20/1966 Sb., o péèi a zdraví lidu, 
· zákon è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví, 
· zákon è. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

· zákon è. 183/2006 Sb., o územním plánování a správním øádu (stavební 
zákon), 

· zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

· zákon è. 309/2006 Sb., o zaji�tìní dal�ích podmínek bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci,, 

· naøízení vlády è. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bli��í po�adavky na bezpeèný 
provoz a pou�ívání strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí, 

· naøízení vlády è. 201/2010 Sb., o zpùsobu evidence úrazù, hlá�ení a zasílání 
záznamu o úrazu, 

· naøízení vlády è. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bli��í podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostøedkù, mycích, èistících a 
dezinfekèních prostøedkù, 

· naøízení vlády è. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístìní bezpeènostních 
znaèek a zavedení signálù, 

· naøízení vlády è. 362/2005 Sb., o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu 
zdraví pøi práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky, 

· naøízení vlády è. 101/2005 Sb., o podrobnìj�ích po�adavcích na pracovi�tì a 
pracovní prostøedí, 

· naøízení vlády è. 272/2011 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a 
vibrací, 

· naøízení vlády è. 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na 
bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích, 

· naøízení vlády è. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pøi 
práci, 

· smìrnice Ministerstva zdravotnictví è. 49/1967 Sb., o posuzování zdravotní 
zpùsobilosti k práci 
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5.1 ZPRÁVA ZAØÍZENÍ STAVENI�TÌ 

 Zpráva zaøízení staveni�tì se øídí vyhlá�kou è. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb. 

5.1.1 CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOØÁDÁNÍ STAVENI�TÌ, 
ODVODNÌNÍ 

 Staveni�tì je souèástí rekonstrukce Tyr�ova mostu v Litomìøicích. Nachází se na 
levém bøehu øeky Labe na pøilehlých plochách u hlavních stavebních objektù SO 201, SO 
202 a SO 205 cca 2 m nad hranou koryta øeky pod hladinou Q5. Nachází se zde náletové 
døeviny, které budou pøed zaèátkem výstavby staveni�tì zlikvidovány v dobì vegetaèního 
klidu a plochy budou patøiènì zpevnìny dle výkresové dokumentace. Na tomto pozemku 
jsou umístìny stavební buòky, kontejnery na odpad a skladovací plochy. Staveni�tì je 
odvodnìno gravitaènì a vyspádováno tak, aby voda samospádem odtékala do øeky Labe. 
Staveni�tì je oploceno plotem vý�ky 2m a pøístup zaji��ují 2 brány z køi�ovatky ulic 
Mlékojedská a �eletická. 

5.1.2 STANOVENÍ OBVODU STAVENI�TÌ, JEHO ZDÙVODNÌNÍ A ÚDAJE O 

POZEMCÍCH STAVENI�TÌ, VÈETNÌ POZEMKÙ, KTERÉ ZAJI��UJE 

STAVEBNÍK/OBJEDNATEL 

 Staveni�tì se nachází výhradnì na pozemcích vlastnìných investorem. Jedná se o 
parcelní èísla 4849/13,4849/2 a 4855/1. Stanovení obvodu staveni�tì je shodné s obvodem 
zdokumentovaném v situaèním výkrese uvedeném v pøíloze P.3 - Projekt zaøízení 
staveni�tì.  

5.1.3 ZÁSADY NÁVRHU ZAØÍZENÍ STAVENI�TÌ 

 Zaøízení staveni�tì je navrhnuto dle objemu provádìných prací a poètu pracovníkù 
tak, aby splòovalo bezpeènostní a hygienické po�adavky. Jednotlivé objekty zaøízení 
staveni�tì jsou zakresleny ve výkrese zaøízení staveni�tì. 

5.1.4 NÁVRH POSTUPU A PROVÁDÌNÍ STAVBY 

 Pøedpokládaný rozsah stavby je následující: 
- dopravní opatøení � objí�ïka 
- provedení provizorní lávky pro pì�í 
- odstranìní konstrukcí 
- provedení výkopù
- vybudování konstrukcí 
- odstranìní provizorní lávky pro pì�í 
- odstranìní dopravních opatøení 
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 5.1.5 OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNÌ DO PROVOZU 

(PØEDÈASNÉ U�ÍVÁNÍ) 

 Pro výstavbu mostní konstrukce nevy�adují �ádné objekty samostatné uvedení do 
provozu. 

5.1.6 MO�NÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE (VODA, ELEKTRICKÁ ENERGIE, PLYN, 
TELEKOMUNIKACE) 

 Staveni�tì bude pro své potøeby napojeno na zdroj vody a elektrické energie 
pomocí staveni�tních pøípojek dle výkresu zaøízení staveni�tì. Pøípojky budou provedeny 
ze stávajících sítí, které procházejí staveni�tìm. 

5.1.7 MO�NOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝSTAVBY 

 V prùbìhu výstavby bude vznikat stavební odpad. Jedná se pøedev�ím o zbytky 
betonu, døevìných odøezkù a zbytky ocelové výztu�e. Odpad bude ukládán do 
velkoobjemových kontejnerù umístìných v zaøízení staveni�tì a následnì bude odvá�en do 
sbìrných dvorù èi skládek. 

5.1.8 PØÍSTUPY NA STAVENI�TÌ 

 Hlavními pøístupy na staveni�tì v prùbìhu výstavby jsou 2 brány o �íøce 6 a 10m, 
které jsou pøístupné z køi�ovatky ulic Mlékojedská a �eletická. Jednotlivé pøístupy jsou 
zakresleny ve výkresu v pøíloze. Brány budou uzamykatelné s oznaèením zákazu vstupu. 

5.1.9 PO�ADAVKY NA ZABEZPEÈENÍ STAVENI�TÌ A JEHO OKOLÍ 

 Na staveni�ti se nebudou vyskytovat tøetí osoby, stavba bude oplocena staveni�tním 
oplocením. Zhotovitel stavby zaji��uje dodr�ení podmínek ve smyslu NV è. 591/2006 Sb. 
a ve smyslu zákona 309/2009 Sb. 

5.1.10 ZVLÁ�TNÍ PO�ADAVKY NA PROVÁDÌNÍ STAVBY, KTERÉ VY�ADUJÍ 
BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ 

 Tyto po�adavky mohou vzniknout napø. pøi nutné betoná�i nosných konstrukcí v 
noèních hodinách z dùvodu vysokých teplot a bylo by potøeba zajistit osvìtlení stavby. 
Pokud by tato situace nastala, je nezbytné zajistit vhodné osvìtlení staveni�tì dle NV. 
178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamìstnancù pøi práci. Na tuto 
situaci se také vá�e výjimka z obecnì závazné vyhlá�ky o noèním klidu.  

5.1.11 NÁVRH ØE�ENÍ DOPRAVY BÌHEM VÝSTAVBY 

 Stávající komunikace vedená pøes Tyr�ùv most bude uzavøena a vedená po 
náhradní trase viz 2.3 Objízdná trasa. 

5.1.12 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDÌNÍ STAVBY Z HLEDISKA 

BEZPEÈNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEÈNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ PØI PRÁCI NA STAVENI�TI PODLE ZÁKONA È. 



"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA REALIZACE STAVBY                                                                  BC. CUPL JIØÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

56 

 

 309/2006 SB., O ZAJI�TÌNÍ DAL�ÍCH PODMÍNEK BEZPEÈNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ PØI PRÁCI. 

 Pøed zahájením stavby bude dle zákona è. 309/2006 Sb. zpracován plán BOZP. 
Stavba bude dále provádìna dle NV è. 591/2006 Sb. 

5.2 OBJEKTY ZAØÍZENÍ STAVENI�TÌ 

 Bìhem provádìní stavby budou na staveni�ti umístìny následující objekty zaøízení 
staveni�tì: 

5.2.1 PROVOZNÍ OBJEKTY 

5.2.1.1 OBYTNÉ KONTEJNERY 

 Pro kanceláø stavbyvedoucího a mistra bude slou�it obytný kontejner. Kontejnery 
budou ulo�eny na betonových panelech s podkladní vrstvou ze �tìrkopísku tl. 150mm. 
Vytápìn bude integrovaným elektrickým radiátorem. 

Výpoèet plochy kanceláøe: 

1 pracovník na pozici stavbyvedoucího - 15m2 

1 pracovník na pozici mistra - 10m2 

1 stavbyvedoucí + 1 mistr = 1x15 + 1x10 = 25 m2 

Výpoèet mno�ství kanceláøí: 

1 buòka 6,0 x 2,4 = 14,4 m2 

25/14,4 = 1,73 = 2 ks 

Rozmìry kontejneru: 

- vnìj�í rozmìry: (d x � x v): 6058 x 2438 x 2591 mm 

- svìtlá vý�ka: 2300 mm 

- hmotnost: 2200 kg 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.2.1-1 Kontejner kancelá�e 

Obrázek 5.2.1-2 P�dorys kontejneru kancelá�e 
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 5.2.1.2 SKLAD 

 Pro skladování men�ích strojù a náøadí bude pou�it kontejnerový sklad. Kontejner 
je vybaven podlahou s nepropustnou vanou o objemu 2000l.  

Rozmìry kontejneru: 

- vnìj�í rozmìry: (d x � x v): 6058 x 2438 x 2591 mm 

- svìtlá vý�ka: 2300 mm 

- hmotnost: 2200 kg 

5.2.1.3 MOBILNÍ OPLOCENÍ 

 Oplocení okolo zastavìného území staveni�tì bude provedeno mobilním oplocením 
vý�ky 2m. Rozmìry pole oplocení jsou 3472x2000mm. Jednotlivá pole jsou usazena v 
betonových patkách o hmotnosti 35kg a jsou mezi sebou zaji�tìny pojistkami proti 
vyháknutí. Èásti oplocení urèené jako vjezdová brána jsou opatøeny koleèkem pro snaz�í 
otevírání brány.  

Technické parametry: 

- Rozmìr pole: 3472 x 2000 mm, 

- Prùmìr vodorovné trubky: 30 mm, 

- Prùmìr svislé trubky: 42 mm , 

- Povrchová úprava: �árový zinek. 

 

5.2.1.4 STAVENI�TNÍ KOMUNIKACE 

 Bude zaèínat za vjezdovou bránou a bude pokraèovat soubì�nì se stavebními 
objekty SO 201, SO 205 a SO 202. Dále se bude komunikace vìtvit ke skladovacím 
plochám a obytným kontejnerùm. Povrch komunikace bude tvoøit rostlý terén nebo 
zhutnìný makadam. 

 

Obrázek 5.2.1-4 Skladový kontejner Obrázek 5.2.1-3 P�dorys skladového kontejneru 

Obrázek 5.2.1-5 Mobilní oplocení 
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 5.2.1.5 ELEKTRICKÉ ROZVADÌÈE 

 Na staveni�ti budou 2 pøenosné rozvadìèe 63 A urèené k napájení ostatních objektù 
staveni�tì el. proudem. Elektøina bude po stavbì rozvádìna nadzemním vedením na mostní 
konstrukci.  

Hmotnost: 42 kg 

Jmenovité napìtí: 400 V 

Výstupní napìtí: 230, 400 V 

Krytí: IP 44/21 

Popis rozvadìèe: Výstupy 6x230 V, 4x400 V (16,32 A) 

 

 

5.2.1.6 ODPADNÍ KONTEJNER 

 Na staveni�ti budou umístìny celkem 3 velkoobjemové kontejnery pro odpad 
stavby. 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 SOCIÁLNÍ ZAØÍZENÍ 

5.2.2.1 WC, SPRCHY 

 Sprchy a umyvadla jsou zaøízeny pomocí kontejneru Sanitár combi. Uvnitø 
kontejneru se nachází 3x toaleta, 3x pisoár, 3x umyvadlo, 2x sprchový kout a boiler na 
2000l. Na staveni�ti bude umístìn jeden kontejner. Odpadní voda bude vyústìna do 
kanalizace. Vytápìní bude integrovanými elektrickými radiátory. 

Norma urèuje následující zásady návrhu hygienického zaøízení: 

10 pracovníkù - min. 1 umyvadlo 

15 pracovníkù - min. 1 sprchová kabina 

Obrázek 5.2.1-6 Rozvad�� 63 

A 

Obrázek 5.2.1-7 Odpadní kontejner 
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 10 pracovníkù - 1 sedadlové WC 

Výpoèet hygienického zaøízení: 

30 pracovníkù stavby                    3x umyvadlo, 2x sprchová kabina, 3x WC 

Navrhuji 1ks kontejneru Sanitár combi, uvnitø kterého se nachází vý�e zmínìné 
zaøizovací pøedmìty.  

Rozmìry kontejneru:  

- vnìj�í rozmìry: (d x � x v): 

 6058 x 2438 x 2591 mm 

- svìtlá vý�ka: 2300 mm 

- hmotnost: 2900 kg 

 

5.2.2.2 �ATNY 

 �atny pro pracovníky stavby jsou kontejnery stejného typu jako pro stavbyvedoucí 
a mistry. Budou vybaveny vì�áky a lavicemi se skøíòkami na odlo�ené osobní vìci. �atny 
budou celkem 3. Vytápìny budou integrovaným elektrickým radiátorem. 

Výpoèet plochy �aten: 

1 pracovník 1,25 m2 podlahové plochy + 0,5 m2 - slou�í-li ke konzumaci jídla 

20 pracovníkù (1,25+0,5) x 20 = 35 m2 

Výpoèet mno�ství �aten 

1 buòka 6,0 x 2,4 = 14,4 m2 

30/14,4 = 2,08 = 3 ks 

 

Rozmìry kontejneru: 

- vnìj�í rozmìry: (d x � x v): 6058 x 2438 x 2591 mm 

- svìtlá vý�ka: 2300 mm 

- hmotnost: 2200 kg 

 

Obrázek 5.2.2-1 P�dorys kontejneru Sanitár combi 

Obrázek 5.2.2-2 P�dorys kontejneru �aten 
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5.3 STANOVENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE 

 El. energie bude na staveni�ti provedena pøípojkou øe�enou podzemním vedením 
NN v ochranné trubici. Tato staveni�tní pøípojka bude pak zapojena do hlavního 
staveni�tního rozvadìèe, který je umístìn v prostoru bunìk a skladù. Odtud budou 
napojeny stavební rozvadìèe. Pøípojka hlavního stavebního rozvadìèe bude opatøena 
elektromìrem.  

Celkový pøíkon elektrické energie je urèen na základì poètu pou�ívaných spotøebièù a 
osvìtlení stavby.  

Výpoèet zdánlivého výkonu: 

S=1,1!(#1*P1+#2*P2+P3)2 + (#1*P1)2 

Kde:   1,1   koeficient rezervy na nepøedvídané zvý�ení pøíkonu 

  b1, b2 koeficient nároènosti 

  P1  instalovaný pøíkon elektromotorù na staveni�ti 

Tabulka 5.3-1 Stanovení p�íkon� spot�ebi�� a osv�tlení 
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   P2  instalovaný pøíkon osvìtlení vnitøních prostorù 

  P3  instalovaný pøíkon osvìtlení vnìj�ích prostorù 

Hodnoty dle ÈSN 34 1610 

!1=0,45 

!2=0,8 

S=1,1#(0,45*60,4+0,8*0,9704+2,5)2 + (0,8*60,4)2= 62,83 kW 

5.4 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 Pøívod vody bude zaji�tìn napojením na stávající vodovod DN 200 pomocí novì 
zbudované vodovodní pøípojky, je� bude opatøena vodomìrem na zaèátku výstavby. Pitná 
voda bude napojena do sanitárního kontejneru a bude pou�ita i pro o�etøování betonových 
konstrukcí po betoná�i a èi�tìní systémového bednìní. 

 Výsledné potøebné mno�ství na den pro o�etøování betonu je hodnota 111800 litrù a 
je to mno�ství litrù potøebné za celou dobu výstavby SO 201 a SO 202. Jedná se o 
betoná�e, které se budou provádìt v prùbìhu výstavby a proto nemù�eme s touto hodnotou 
poèítat jako s denní spotøebou. Pro tyto úèely pou�ijeme hodnotu, kterou vypoèteme z 
nejvìt�ího objemu betoná�e jednotlivých SO, co� znamená betoná�e opìr a mostních 
køídel. U SO 201 je to objem 176m3 a u SO 202 to je 336m3. Z toho nám vyjde prùmìrná 
spotøeba na 5m3 pro SO 201 a 10m3 pro SO 202. 

Tabulka 5.4-1 Spot�eba vody 
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 Výpoèet spotøeby vody pro hygienické úèely:  
 
Qb= (Pp*Ns*k)/(t*3600) [l/s] 
 

kde  Qb = spotøeba vody [l/s]  

  Pp = poèet pracovníkù ve smìnì 

  Ns = norma spotøeby vody na osobu a den  

  kn = koeficient nerovnomìrnosti odbìru 

  t = doba odbìru vody [h] 

Qb = (30*50*2,7)/10*3600=0,1125 l/s 

Spotøeba vody odpovídá pøípojce o svìtlosti !� (20mm). 

5.5 PO�ÁRNÍ VODA 

 Po�ární voda bude v prùbìhu výstavby zaji�tìna z hydrantù umístìných v okolí 
stavby. 

5.6 BOZP 

 V�ichni pracovníci musí být pro práce na stavbì vybaveni vhodnými osobními a 
ochrannými pomùckami a musí je pou�ívat bìhem realizace stavby. Mezi tyto pomùcky 
patøí napø. ochranná pøilba, bezpeènostní vesta, pracovní rukavice, pracovní boty a dal�í 
pomùcky, které mohou být nutné pro specifické èinnosti. Musí mít platné profesní prùkazy 
a oprávnìní a musí být pravidelnì pro�kolovány z oblasti BOZP. O pro�kolená bude veden 
záznam s podpisy úèastníkù. Pohyb na staveni�ti bude umo�nìn pouze osobám v dobrém 
zdravotním stavu a platí zákaz u�ívání alkoholu nebo jiných omamných látek. 
Specializované práce mohou provádìt pouze pracovníci s patøièným pro�kolením a 
atestací. 

 Bìhem provádìní se budou dodr�ovat následující platné pøedpisy a zákony: 

· zákon è. 20/1966 Sb., o péèi a zdraví lidu, 
· zákon è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví, 
· zákon è. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

· zákon è. 183/2006 Sb., o územním plánování a správním øádu (stavební 
zákon), 

· zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

· zákon è. 309/2006 Sb., o zaji�tìní dal�ích podmínek bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci,, 

· naøízení vlády è. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bli��í po�adavky na bezpeèný 
provoz a pou�ívání strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí, 
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· naøízení vlády è. 201/2010 Sb., o zpùsobu evidence úrazù, hlá�ení a zasílání 

záznamu o úrazu, 

· naøízení vlády è. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bli��í podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostøedkù, mycích, èistících a 
dezinfekèních prostøedkù, 

· naøízení vlády è. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístìní bezpeènostních 
znaèek a zavedení signálù, 

· naøízení vlády è. 362/2005 Sb., o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu 
zdraví pøi práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky, 

· naøízení vlády è. 101/2005 Sb., o podrobnìj�ích po�adavcích na pracovi�tì a 
pracovní prostøedí, 

· naøízení vlády è. 272/2011 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a 
vibrací, 

· naøízení vlády è. 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na 
bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích, 

· naøízení vlády è. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pøi 
práci, 

· smìrnice Ministerstva zdravotnictví è. 49/1967 Sb., o posuzování zdravotní 
zpùsobilosti k práci 
 

5.7 ÈASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE OBJEKTÙ ZS 

 Pøedpokládaná lhùta výstavby:  10 mìsícù 

 Termín zahájení:    1.3.2016 

 Termín ukonèení:    11.12.2016 

 Termín zøízení zaøízení staveni�tì:  1.3.2016 

 Termín likvidace zaøízení staveni�tì:  6.11.2016 

5.8 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 Bìhem provádìní stavby bude vznikat stavební odpad. Proto budou na staveni�ti 
umístìny kontejnery, do kterých se bude odpad tøídit a následnì se odveze do sbìrného 
dvora èi na skládku. Odpad, který nese znaèku �e je nebezpeèný bude na staveni�ti pouze 
po nezbytnou dobu ulo�en v kovovém nepropustném kontejneru a následnì odvezen na 
pøíslu�né místo dle druhu odpadu. 
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 Legenda kategorie odpadu: 

O- ostatní odpad  

N- nebezpeèný odpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5.8-1 Kategorie odpadu dle vyhlá�ky �. 381/2001 Sb. 
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6.1 HLAVNÍ STAVEBNÍ STROJE 

6.1.1 VRTNÁ SOUPRAVA SOILMEC SR-40 

P�edpokládané pou�ití stroje: 

 Vrtná souprava SOILMEC SR-40 bude pou�ita pro vrtání pilot hlubinného zalo�ení 
mostních objektù.  

Technické údaje stroje: 

Provozní hmotnost vozidla  50 t  

Pracovní délka   8 000 mm  

Transportní délka   14 181mm 

Celková �íøka    3 000 mm 

Celková vý�ka   21,210 m 

Max. �íøka piloty   1 500 mm 

Max. hloubka piloty   61 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.1.1-1 Vrtná souprava SOILMEC SR-40 
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 6.1.2 KOLOVÉ RYPADLO CATERPILLAR M315D 

P�edpokládané pou�ití stroje: 

 Kolové rypadlo bude pou�ito pro hloubení základových jam základù pod opìrami 
mostních objektù, pro výkopy a úpravu svahù bøehù okolo mostních objektù.   

Technické údaje stroje: 

Provozní hmotnost:    16,5 t 
MOTOR 

  Výkon motoru:   100 kW 
     Zdvih. objem:      4.400 cm3 

DOSAH 

Max. vodorovný dosah:  9,0 m 

Max. hloubkový dosah:  5,5 m 
 Max. vý�kový dosah:  10,0 m 

ROZMÌRY 
 Celková délka:   8,5 m 
 Celková �íøka:   2,5 m 
 Celková vý�ka:   3,0 m 

        Objem lopaty:         0,38 m3~ 1,26 m3 
  Rypná síla:    95 kN 

 

 

 

Obrázek 6.1.2-1 6.1.2 Kolové rypadlo CATERPILLAR M315D 
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 6.1.3 RYPADLONAKLADAÈ JCB 4CX ECO 

P�edpokládané pou�ití stroje: 

 Rypadlonakladaè bude pou�it pro pomocné zemní práce, napø. násypy za opìrami, 
obsypy opìr, zásypy rýh a jam.   

   Technické údaje stroje: 

  Max. hloubka hloubení    5880 mm 

  Max. nakládací vý�ka    4730 mm 

  Max. pracovní vý�ka     6260 mm 

  Rypná síla lopaty     62,28 kN 

  Rypná síla násady     39,03 kN 

  Vodorovný dosah od støedu kol   7880 mm 

   Parametry rypadlonakladaèe 

  Nakládací vý�ka     3180 mm 

  Výsypná vý�ka     2690 mm 

Obrázek 6.1.3-1 6.1.3 Rypadlonaklada! JCB 4CX ECO 
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   Nosnost do max. vý�ky    4378 kg 

  Max. rychlost stroje     38,1 km/h 

  Provozní hmotnost     8660 kg 

6.1.4 AUTODOMÍCHÁVAÈ STETTER C3 BASIC LINE 

P�edpokládané pou�ití stroje: 

 Autodomíchávaè bude v prùbìhu výstavby dová�et èerstvý beton pro betoná�e 
mostních konstrukcí (základy, opìry, køídla, nosné konstrukce, øímsy, pøechodové desky). 

Technické údaje stroje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.1.4-1 6.1.4 Autodomícháva� STETTER C3 BASIC LINE 
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 6.1.5 AUTOÈERPADLO BETONU SCHWING S 28 X 

P�edpokládané pou�ití stroje: 

 Autoèerpadlo betonu bude pou�ito pro èerpání èerstvého betonu do mostních 
konstrukcí.  

 

Obrázek 6.1.5-1 Auto!erpadlo betonu SCHWING S 28 X 

Technické údaje stroje: 

Délka         9 855 mm 

Vý�ka         3 775mm 

Pracovní �íøka       4 700 mm 

Vý�kový dosah     27,7 m 

Dálkový dosah     23,7 m 

Dopravní potrubí DN 125 

 

 

 

 

 

 Obrázek 6.1.5-2 Parametry dosahu auto!erpadla betonu SCHWING 28 

X 
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 6.1.6 MOBILNÍ JEØÁB TATRA AD20 

P�edpokládané pou�ití stroje: 

 Mobilní jeøáb bude na stavbì pou�it k manipulaci s tì�kými bøemeny, jako je napø. 
skládání materiálù, spou�tìní armoko�ù pilot pøi betoná�i, manipulace s bednìním a 
podpìrnou konstrukcí PI�MO. 

 

Obrázek 6.1.6-1Mobilní je�áb TATRA AD20 

 

Technické údaje stroje: 

Délka   10 530 mm 

�íøka   2 500 mm 

Pracovní �íøka 4 600 mm 

Vý�ka   3 750 mm 

Hmotnost  24 560 kg 

Max. délka  

výlo�níku  20 900 mm 

Nosnost  20 t 

 

Obrázek 6.1.6-2 Diagram nosnosti je�ábu Tatra AD20 
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 6.1.7 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA 815 6X6 

P�edpokládané pou�ití stroje: 

 Nákladní automobil TATRA bude slou�it k pøemístìní vytì�ené zeminy na 
mezideponii a zpìt pro zásypy opìr a bude pou�it pro dopravu asfaltové smìsi z obalovny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Technické údaje stroje: 

   Pohotovostní hmotnost  11 300 kg  
   U�iteèná hmotnost   10 700 kg 
   Celková hmotnost vozidla  22 000 kg 
   Maximální hmotnost pøívìsu 18 000 kg 
   Maximální rychlost   80 km/hod 
   Pohon     6 x 6 
   Délka     7 400 mm 
 
 

Obrázek 6.1.7-1 Nákladní automobil TATRA 815 6X6 

Obrázek 6.1.7-2 Rozm!ry TATRA 815 6X6 
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 6.1.8 VIBRAÈNÍ VÁLEC AMMANN ASC 100 

P�edpokládané pou�ití stroje: 

 Vibraèní válec se bude pou�ívat pro hutnìní zásypù za opìrami a pro konstrukèní 
vrstvy komunikace pod mostem SO 201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Technické údaje stroje: 

   Délka    5 630 mm 

   �íøka    2 250 mm 

   Vý�ka    3 027 mm 

   �íøka válce   2 130 mm 

   Hmotnost   10 120 kg 

   Prùmìr válce   1 500 mm 

   Síla vibrace   277 kN 

   Amplituda vibrace  1,85 mm 

   Frekvence vibrace  32 Hz 

 

 

 

Obrázek 6.1.8-1 Vibra!ní válec AMMANN ASC 100 
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 6.1.9 ASFALTOVÝ FINI�ER VOGELE SUPER 1800-3 

P�edpokládané pou�ití stroje: 

 Asfaltový fini�er bude pokládat podkladní a obrusnou vrstvu nosné konstrukce 
asfaltovým betonem. 

 

Obrázek 6.1.9-2 Asfaltový fini�er VOGELE SUPER 1800-3 

Obrázek 6.1.9-1 Rozm!ry asfaltového fini�eru VOGELE SUPER 1800-3 
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   Technické údaje stroje: 

   Délka    6 100 mm 

   Vý�ka     3 860 mm 

   �íøka     3 265 mm 

   Pracovní �íøka   2,55 - 8m 

   Rychlost pokládky   18 m/min 

   Kapacita zásobníku   13 t 

   Výkon    700 t/hod 

   Hmotnost    17,8 t 

6.2 DROBNÁ MECHANIZACE 

6.2.1 VIBRAÈNÍ VÁLEC JE�KOVÝ BOMAG  BMP 8500 

P�edpokládané pou�ití stroje: 

 Vibraèní je�kový válec bude pou�íván pro hutnící práce zásypù za opìrami mostù, 
pro hutnìní stavebních rýh a jam. 

 

 

 
 
 
 

Obrázek 6.2.1-1 Vibra�ní je�kový válec BOMAG  BMP 8500 
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ROZMÌRY :  
A � Rozvor = 1 000 mm D � Prùmìr válcù= 520 mm H � Vý�ka = 1275 mm K � Svìtlost 
= 222 mm L � Délka = 1 897 mm S � vý�ka trnù= 25 mm W � �íøka = 850 (610) mm  

   Technické údaje stroje: 

   Hmotnost:    1595 kg 
   Frekvence:    42 Hz 
   Rozmìry(dx�xv):   850 x 1897 x 1275 mm 
   Odstøedivá síla:   72/36 kN 
   Ovládání:    dálkovì ovládaný 
   PHM:     nafta 
   Pohon:    naftový motor 
   Pojezd:    obousmìrný 
   Pracovní rychlost max.:  42 m/min 
   �íøka válce:    850 mm 

6.2.2 VIBRAÈNÍ PÌCH BOMAG BT 65 

P�edpokládané pou�ití stroje: 

 Vibraèní pìch bude pou�íván pro pìchování ménì pøístupných míst zejména pøi 
hutnìní zásypù opìry mezi køídly. 

 

 

 

 

Obrázek 6.2.1-2 Rozm!ry válce BOMAG  BMP 8500 
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Technické údaje stroje: 

Hmotnost:    68 kg 

Frekvence:    11,8 Hz 

Rozmìry (dx�xv): noha -  280x335 mm 

PHM:     Natural 95 

Pohon:    benzinový motor 

Hloubkový úèinek max.:  65 cm 

Síla úderu:    17 N 

 

 

 

6.2.3 PONORNÝ VIBRÁTOR PERLES AV 514 

P�edpokládané pou�ití stroje: 

 Ponorný vibrátor bude pou�íván pøi betoná�i pro hutnìní èerstvé betonové smìsi. 
Na stavbì musí být bìhem betoná�e v záloze jeden rezervní ponorný vibrátor vèetnì 
mìnièe kvùli pøípadné poru�e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.2.2-1 Vibra!ní p�ch BOMAG BT 65 

Obrázek 6.2.3-1 Hadice vibrátoru Obrázek 6.2.3-2 M�ni! vibrátoru 
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Technické údaje stroje:     Technické údaje stroje:  
     

Otáèky:   12000 min-1    Hmotnost: 35 kg 

Výrobce:   PERLES    Vstupní napìtí: 380V 

Hmotnost:   13 kg     Poèet výstupù: 2 

Vstupní napìtí: 42 V 

Frekvence:   200 Hz 

Odstøedivá síla:  3,2 kN 

Prùmìr hlavice:  50 mm 

Vibraèní rádius:  100 cm 

Vibraèní výkon: 30 m3/hod 

Délka hadice:   5m 
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  Èasový plán hlavního stavebního objektu SO 201 je souèástí pøílohy P.4 - Èasový 

harmonogram SO 201. 
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8.1 DOTÈENÉ OBJEKTY 

 Plán zaji�tìní materiálových zdrojù se bude týkat monolitických konstrukcí. Mezi 

tyto monolitické konstrukce patøí tyto stavební objekty: SO 201, SO 202, SO 204. Tyto tøi 

objekty jsou monolitické �elezobetonové mosty, které se po demolici pùvodních mostù 

staví nové. V pøípadì SO 201 a SO 202 jsou mosty zcela nové a SO 204 z èásti nový 

(opìry + nosná konstrukce). 

8.2 POU�ITÉ MATERIÁLY 

 Vzhledem k tomu, �e se jedná o �elezobetonové mosty, tak hlavním materiálem 

bude èerstvý beton. Z betonu se na mostech staví jejich zalo�ení, základy, opìry, køídla, 

nosné konstrukce, øímsy a pøechodové desky. Ka�dá z tìchto èástí se bude stavìt z jiného 

druhu betonu. Celkové mno�ství betonovaných konstrukcí je 1971 m3, co� znamená  velké 

mno�ství betonu, pro který je nutné zajistit dodávky betonu na stavbu. Èerstvý beton bude 

na stavbu dodáván pomocí autodomíchávaèù z dostupných betonáren v okolí stavby v 

závislosti na èasovém harmonogram budované èásti konstrukce. Jednotlivé mosty budeme 

tedy betonovat po èástech. 

 Druhým dùle�itým materiálem pro �elezobetonové mosty je betonáøská výztu�. Do 

mostních konstrukcí ji pøijde celkem 264 tun. Ta bude na stavbu dodávána v prùbìhu 

výstavby v dostateèném èasovém pøedstihu a ukládána na skladovou plochu. Dostateèný 

pøedstih musí být takový, aby bylo mo�né výztu� vyvázat v bednìní a poté provést 

betoná�. 

Tabulka 8.2-1 Rozd�lení betonu dle konstruk�ní �ásti 
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8.3 ZDROJE MATERIÁLÙ 

8.3.1 BETON 

 Jeliko� je nutné jednotlivé èásti konstrukce mostù vybetonovat v celku, tak je nutné 

mít dva zdroje betonu v blízkosti stavby, aby nemohlo dojít k problémùm se souvislou 

betoná�í.  

 Hlavní betonárnou byla zvolena betonárna Cemex Lovosice - Prosmyky, která je od 

stavby vzdálená 3,2 km.  

Tabulka 8.2-1 Rozd�lení betoná!ské výztu�e dle konstruk�ní �ásti 

Tabulka 8.3-2 Dopravní trasa �erstvého betonu 
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  Betonárna je typu Stetter 2,0 m! s hodinovým výkonem 65 m! èerstvého betonu. Je 

zde celoroèní automatický, poèítaèem øízený provoz. Betonárna je pro zimní období 

vybavena zaøízením pro ohøev zámìsové vody. Betonárna je vybavena zaøízením pro 

pøedehøev kameniva. Souèástí betonárny je i recyklaèní zaøízení pro zpracování 

zbytkového betonu. 

 Zálohovou betonárnou byla zvolena betonárna DK-beton, která se nachází 8,4 km 

od stavby. Betonárna je typu H1 Stetter s hodinovým výkonem 60m3 èerstvého betonu. Má 

øadový zásobník a komory se plní kolovým nakladaèem. 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.3.1-1 Betonárna Lovosice - Prosmyky 
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Obrázek 8.3.1-2 Dopravní trasa betonárny DK - beton 

Obrázek 8.3.1-3 Betonárna DK - beton 
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 8.3.2 BETONÁØSKÁ VÝZTU� 

 Betonáøskou výztu� je mo�né skladovat v urèitém mno�ství na staveni�ti. Na 

stavbu se bude dodávat pomocí nákladních automobilù z Liberce, kde vyrábí betonáøskou 

výztu� firma Ferona.  Na stavbu bude tedy dodávána v pravidelných závozech dle postupu 

výstavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.3.2-1 Dopravní trasa betoná�ské výztu�e 



"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA REALIZACE STAVBY                                                                  BC. CUPL JIØÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

87 

 

 
VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ 
 BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ØÍZENÍ 
STAVEB 
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  

  
 
 
 
 

"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA 
REALIZACE STAVBY 
"TYR�ÙV BRIDGE" LITOMERICE, PREPARATION OF IMPLEMENTATION  

 

9 TECHNOLOGICKÝ PØEDPIS PRO REALIZACI 

OPÌRNÉ ZDI SO 205 A MONOLITICKÉ �B 

KONSTRUKCE SO 201 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. JIØÍ CUPL  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2016  



"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA REALIZACE STAVBY                                                                  BC. CUPL JIØÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

88 

 

 
9.1 TECHNOLOGICKÝ PØEDPIS PRO ZHOTOVENÍ SO 205 - OPÌRNÁ ZEÏ Z 

GABIONOVÉ KONSTRUKCE 

9.1.1 IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE STAVBY 

Stavba:                          I/15 Litomìøice, mosty ev.è. 15-040, 15-041, 15-042 
     a 15-043 

Katastrální obec:    Litomìøice 

Obec:      Litomìøice 

Kraj:      Ústecký 

Objednatel:     Øeditelství silnic a dálnic ÈR 

     Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4 

Investor:     Øeditelství silnic a dálnic ÈR 

     Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4 

Zástupce investora:   Øeditelství silnic a dálnic ÈR, správa Chomutov 

     Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

Nad�ízený orgán investora: Ministerstvo dopravy 

                Nábøe�í Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 

Zhotovitel dokumentace:   Pontex s. r. o. 

     Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

     IÈO 40763439, DIÈ CZ40763439 

Podzhotovitelé:    Zeman � Ingeo s. r. o. 

     Mláde�e 410/4, 169 00 Praha 6 � Bøevnov 

     GT ATELIER GEODEZIE, s. r. o. 

     Nad Obcí II 30, 140 00 Praha 4 � Krè 

     Elektrizace �eleznic Praha, a. s. 

     Nám. Hrdinù 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle 
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 9.1.2 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 Stavba se nachází v intravilánu Litomìøic. Mosty a zemní tìlesa pøevádìjí silnici 
I/15 pøes Labe, pøilehlé inundaèní území, místní komunikaci a �eleznièní tra� Dìèín - 
V�etaty. 

 Na zaèátku stavby u køi�ovatky silnic I/15 a III/00815 se vlevo i vpravo od silnice 
nachází budovy. Dále pokraèuje na levém bøehu Labe nezastavìné inundaèní území 
pokryté pøirozenì rostoucí zelení tvoøenou pøevá�nì keøi a ojedinìle rostoucími stromy. Od 
silnice vlevo je cvièi�tì HZS. 

 Na pravém bøehu na tzv. Støeleckém ostrovì je pod Tyr�ovým mostem zøízeno 
veøejné parkovi�tì a skatepark. Napravo od mostu je prùmyslový areál mlýnù firmy 
UNIMILLS. Ostatní plocha má parkovou úpravu. Od Litomìøic oddìluje Støelecký ostrov 
koryto mlýnského náhonu. Za mlýnským náhonem je zpevnìná plocha a násypové tìleso 
�eleznièní trati. 

 V oblasti staveni�tì se nacházejí in�enýrské sítì. Labe slou�í jako plavební cesta. 
Záplavové území na levém bøehu Labe je významným krajinným prvkem. Stavba le�í v 
ochranném pásmu mìstské památkové rezervace Litomìøice. 
 
9.1.3 POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 205 

 Opìrné zdi z gabionù umo�ní roz�íøení násypového tìlesa komunikace I/15 mezi 
mosty ev.è. 15-040 a 15-041. Toto øe�ení je zvoleno z toho dùvodu, �e umo�ní roz�íøení pøi  
zachování stávajícího pùdorysu díla. Opìrné zdi jsou tvoøeny gabiony s vyskládanou èelní 
plochou. Vý�ka gabionu je mezi 3,0 a 3,5m. Zalo�ení zdi je plo�né na vyrovnávací vrstvì 
ze �tìrkopísku. 

Délka :   159,044 m 

Vý�ka :  3 - 3,5 m 

Objem kameniva: 1010 m3 

Zalo�ení 

 Je navr�eno plo�né zalo�ení. Samotná gabionová konstrukce bude ulo�ena na 
vyrovnávací vrstvì ze �tìrkopísku. Pøed zahájením prací na zalo�ení opìrné zdi vlevo 
budou vykáceny náletové døeviny kolidující s konstrukcí zdi. Kácení øe�í samostatný 
objekt PD.  

Døík zdi 

 Døík zdi je tvoøen gabiony s vyskládanou èelní plochou. 
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 Izolace 

 Zakryté plochy zdi budou ochránìny separaèní geotextilií. Vozovka nad zdí je 
øe�ena v samostatném objektu (SO 101). 

Svodidla 

 Svodidlo je souèástí komunikace I/15 na násypovém tìlese (SO 101). Svodidlo není 
konstrukènì spojeno se zdí. 

Zábradlí 

 Na vrcholku zdi je navr�eno lankové zábradlí. 

In�enýrské sítì 

 Zeï neobsahuje in�enýrské sítì 

9.1.4 V�EOBECNÝ POPIS GABIONOVÝCH KOSNTRUKCÍ 

 Gabion je drátkokamenný prvek tvaru krychle èi kvádru, vyrobený ze svaøovaných 

sítí a vyplnìný pøírodním nebo lomovým kamenem. Gabiony nachází vyu�ití  pøi stavbì 

opìrných a protierozních konstrukcí, protihlukových clon, obkladních zdí apod. Obvyklá 

vý�ka a �íøka jednoho vázaného ko�e je 1m, délka je pak násobkem 1m. U svaøovaných 

gabionù mohou být rozmìry libovolné. 

9.1.5 TECHNICKÉ NORMY A PØEDPISY 

ÈSN 03 8157 Ochrana proti korozi. V�eobecné po�adavky 

ÈSN EN ISO 1401-1 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizaèní pøípojky a 

stokové sítì ulo�ené v zemi 

ÈSN 42 6403 Ta�ené ocelové dráty kruhového prùøezu 

ÈSN 42 6406 Pozinkování ta�ených ocelových drátù 

ÈSN 42 6410 Ta�ený ocelový drát pro v�eobecné úèely 

ÈSN 42 6426 Ocelový drát ta�ený za studena 

ÈSN EN 10002-1 Kovové materiály. Zkou�ka tahem 

ÈSN ISO 1463 Kovové a oxidové povlaky 
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 ÈSN 72 1151 Zkou�ení pøírodního stavebního kamene 

ÈSN 72 1152 Odbìr vzorkù pøírodního stavebního kamene 

ÈSN 72 1153 Petrografický rozbor pøírodního stavebního kamene 

ÈSN 72 1154 Stanovení mìrné a objemové hmotnosti, hutnosti a pórovitosti pøírodního  

                       stavebního kamene 

ÈSN 72 1156 Stanovení odolnosti pøírodního stavebního kamene proti mrazu 

ÈSN 72 1159 Stanovení odolnosti pøírodního stavebního kamene proti vlivu povìtrnosti 

ÈSN 72 1163 Stanovení pevnosti v tlaku pøírodního stavebního kamene  

ÈSN 72 1170 Zkou�ení kameniva pro stavební úèely 

ÈSN 72 1174 Stanovení vlhkosti a nasákavosti kameniva 

ÈSN 72 1175 Stanovení mechanických vlastností kameniva 

ÈSN 72 1176 Stanovení trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu 

ÈSN 72 1185 Zkou�ení kameniva pro stavební úèely. V�eobecné po�adavky 

TKP 1            V�eobecnì  

TKP 30          Speciální zemní konstrukce  

TP 124       Základní ochranná opatøení pro omezení vlivù bludných proudù na mostní 

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemích komunikací 

9.1.6 MATERIÁL 

SÍTÌ A SPOJOVACÍ PRVKY: 

Prùmìr drátu     4 ± 0,08 mm 

Povrchová úprava     ZnAl 

Ta�nost        8% 

Tahová pevnost drátu     400 MPa 
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Tahová pevnost sítì - pøi osnovì 100 mm   40 kNm-1 

Tahová pevnost sítì - pøi osnovì 50 mm   80 kNm-1 

Pevnost sváru ve smyku     4 kN 

Tlou��ka pozinkování     300 gm-2 

Odolnost proti korozi     850 hod 

Specifikace: 

 bodovì svaøované sítì s velikostí oka 10x10 cm, 10x5 cm a 5x5 cm 

 spojovací spirály a distanèní spony rohové a pøíèné 

 sítì jsou dodávány v následujících základních modulových rozmìrech [cm]: 

50x100 

70X100 

100x100 

120x100 

150x100 

180x100 

200x100 

250x100 

300x100 

50x50 

70x50 

100x50 

120x50 

150x50 

180x50 

200x50 

250x50 

300x50

 

 Pro tvarovì slo�itìj�í a nároènìj�í stavbu je mo�no dodat sítì v polotovaru, který se 
pøímo na stavbì upraví do po�adovaného rozmìru. Velikost støíhané sítì je omezena 
pouze velikostí oka. 

 spojovací spirály mají stoupání jednoho závitu 10cm, dodávají se v základních 

rozmìrech délka/prùmìr závitu: 

(1100/25, 1100/17 a 1500/25, 1500/17 mm). 

 distanèní spony rohové - délka 500 mm; distanèní spony pøíèné - délka 1000 mm. 

VÝPLÒOVÉ KAMENIVO: 

 Pro výplò gabionù mohou být pou�ity pouze pevné úlomky hornin nebo valouny, 
které nepodléhají povìtrnostním vlivùm, neobsahují vodou rozpustné soli a nejsou køehké. 
Z hlediska trvanlivosti musí kámen splòovat podmínky uvedené v projektové dokumentaci 
a TKP 30 tab. C4. Jako vnìj�í kamenivo nesmí být pou�it lomový drcený kámen. Pøednost 
mají horniny s vy��í mìrnou hmotností a nízkou pórovitostí. Rozmìry horninových 
úlomkù musí být vìt�í, ne� je prùmìr oka v pletivu (síti), aby nedocházelo k vypadávání 
kamene. Nejvhodnìj�í jsou úlomky o min. velikosti rovné 1,5 a� 2 násobku prùmìru oka. 
Je mo�né pou�ít i kameny o vìt�ích rozmìrech. Úlomky men�í ne� prùmìr oka pletiva 
mohou být pou�ity v mno�ství nepøesahujícím 10 % celkového objemu pro výplò mezer a 
uklínování vìt�ích kamenù uvnitø gabionù (mimo líc). Pro úèely opìrné konstrukce je 
nutné pou�ít kámen èistý, bez pøímìsi jemnozrnné zeminy. Kámen pro gabiony bude brán 
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 z kamenolomu KUBO v Malých �ernosekách. Drená� z frakce 8/16 a do gabionu frakce 
není lomem pøesnì specifikována (jedná se o nepøedrcený kámen do velikosti 150 � 
200mm) do líce a pohledových stìn gabionové konstrukce, �vnitøek� konstrukce bude z 
kameniva 63/90. 

9.1.7 STROJE A NÁØADÍ POTØEBNÉ K REALIZACI 

· stroj vhodný na zemní práce a plnìní prvkù kamenivem nebo zeminou (jeden stroj 

je schopen obslou�it pracovní skupinu èítající cca 6-12 dìlníkù  dle velikosti 

stroje) 

· hutnící pìch nebo vibraèní desku na hutnìní základové spáry a zpìtného zásypu za 
objektem 

· le�enáøské trubky délky 6 m 

· vázací drát o minimální síle 0,8 mm a maximální síle 2 mm na montá�ní spoje a 
pøipevnìní le�enáøských trubek 

· bì�né náøadí na ruèní zemní práce 

· kle�tì s velkými èelistmi 

· ruèní pákové nù�ky 
 

9.1.8 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ 

 Gabiony se sestavují pøímo na místì stavby v rozmìrech urèených dokumentací. 

První etapa zahrnuje zøízení základù pod gabiony. Druhá etapa zahrnuje montá� a 

vyskládání køídla gabionu. Tøetí etapa pokraèuje zásypem rubu gabionových køídel. 

ZÁKLADOVÁ SPÁRA 

 Základová spára bude zhutnìna na 95%PS. Tvar v podélném a pøíèném smìru je 

dán RDS. Na úrovni plánì pod základovou spárou se rozhrne materiál základové spáry o 

vý�ce odpovídající cca tl. základové spáry. Tento materiál se urovná do tvaru sklonu spáry 

a za pou�ití hutnící techniky se pøechutní (vibraèní deska). Následuje pøemìøení vý�ek 

základové spáry a pøípadné dosypání, urovnání a pøehutnìní dokud se nedosáhne 

po�adované nivelety. 

STAVBA GABIONOVÉ KONSTRUKCE 

Montá� gabionù 

 Gabiony se usazují na základovou spáru a navzájem se spojují vázacím drátem v 

místech styku svislých hran, buï kontinuálnì, nebo ve vý�kovém intervalu 150 mm. 
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 Pokud se ukládají na ji� usazenou a vyplnìnou vrstvu gabionù, spojují se je�tì navíc s 

podkladem v místech styku kolmých stìn gabionù s víky spodních gabionù. Vázací drát 

musí mít min. stejnou tlou��ku a kvalitu jako drát pou�itý na konstrukci gabionu. 

Gabionové sítì se spojují do jednotlivých celkù pomocí spirál. 

1. Sítì tvoøící dno se k sobì se�ijí spirálami a souèasnì (tou samou spirálou) se pøi�ívají 
pøíslu�né pøíèky. 

2. Vzápìtí se pøi�ijí zbylé pøíèky. Pokud není stanoveno jinak, u gabionového systému se 
pøíèky kladou v�dy po jednom metru. 

 

Obrázek 9.1.8-1 Postup stavby gabionu 
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 3. Je vhodné �ít v rozlo�eném stavu rubové a lícové sítì zatím nese�íváme k sobì. 

4. Zvednutí a  pøi�ití rubových a lícových sítí k pøíèkám. 

 

Obrázek 9.1.8-3 Postup stavby gabionu 

 

Obrázek 9.1.8-2 Postup stavby gabionu 
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 5. Je-Ii øada bunìk bez vík pøipravena v základové spáøe nebo na ji� naplnìné øadì 
gabionù, vkládáme do ka�dé buòky distanèní spony. Rohové distanèní spony mají délku 50 
cm, pøíèné spony pak 100 cm. Tyto spony slou�í k zabezpeèení a zachování tvarové 
stability ko�ù gabionové konstrukce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aby spony pøi následném plnìní bunìk kamenivem nevypadly, je nutné jejich konce 
peèlivì zahnout pøes svár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9.1.8-4 Rozmíst�ní dilata�ních spon 

Obrázek 9.1.8-5 Rozmíst�ní a upevn�ní spon 
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 7. Pro zachování tvarové stability ko�ù gabionové konstrukce pøi jejich plnìní kamenivem 
se ihned po rozmístìní distanèních spon pøipevòují k lícové stranì le�enáøské trubky. Na 
èelní stranu se vázacím drátem uchytí dvì øady �estimetrových trubek nad sebe. Nejlépe na 
pátý vodorovný drát odspodu a tøetí vodorovný drát odshora Trubky na lícové stranì se pro 
lep�í udr�ení roviny celé øady ko�ù pøekládají pøes sebe s pøesahem cca 0,5 a� 2 metry. Po 
naplnìní ko�ù kamenivem se trubky sejmou a pou�ijí se ke stabilizaci dal�ího úseku øady. 
Pou�ití le�enáøských trubek zaji��uje tvarovou stabilitu pohledové strany i celé konstrukce 
a tím zkvalitòuje, zrychluje a usnadòuje dal�í montá�, zejména na�ívání dal�í vrstvy 
gabionù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Plnìní (skládání) gabionu je provádìno kombinovanì, v líci a z pohledových stran bude 
konstrukce vyskládávána ruènì, �vnitøek� konstrukce bude vysypán strojnì. U ruèního 
plnìní je mo�né dosáhnout ni��í mezerovitosti výplnì a estetiètìj�ího vzhledu líce gabionu. 
Pøi plnìní musí zhotovitel neustále sledovat pøípadné deformace líce gabionu a vyrovnávat 
je vypínáním drátìného pletiva. Pøípadnì je mo�né pou�ít provizorní konstrukci, napø. z 
le�enáøských trubek. Plnìní bude probíhat po pøibli�ných tøetinách gabionu, jak skládání, 
tak sypání. Po tìchto tøetinách se bude gabion vyztu�ovat. 

 

 

 

Obrázek 9.1.8-6 P�ipevn�ní le�ená�ských trubek 
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Stavba zdi o více vrstvách nad sebou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9.1.8-7 Pln�ní gabionu 

Obrázek 9.1.8-8 Postup montá�e p!i více vrstvách 
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 9.1.9 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 

 Na staveni�tì je obvykle dodáváno ji� hotové pletivo/sítì na paletách. Ka�dý balík 

palet musí být oznaèen visaèkou s oznaèením rozmìru rozlo�eného gabionu, tlou��ky 

pou�itého drátu a tlou��ky pozinkování. Souèástí dodávky je i pøimìøený poèet spirál (pro 

ka�dou hranu jedna spirála), výztu�ných drátù (do ka�dého gabionu  min.2 ks) a vázací 

drát, který se dodává ve svitku.  

Pletivo/sítì musí být skladováno tak, aby nemohlo dojít k jeho po�kození a zneèi�tìní. V 

pøípadì pou�ití více druhù pletiva/sítì, musí být ka�dý materiál zøetelnì oznaèen, pøípadnì 

skladován oddìlenì. Kámen pro výplò gabionù mù�e být skladován na otevøené skládce         

s upraveným povrchem tak, aby nemohlo dojít k jeho zneèi�tìní. 

9.2 OCHRANA ZDRAVÍ PØI PRÁCI 

 V�echny práce, které budou provádìny dle technologického postupu, musí být 

provádìny v souladu se zákony èíslo 262/2006 Sb., 183/2006 Sb., 309/2006 Sb., vyhlá�kou 

èíslo 499/2006 Sb. a naøízeními vlády èíslo 591/2006 Sb., 101/2005 Sb. 361/2007 Sb.,, 

362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 168/2002 Sb., 495/2001 Sb. 201/2010 Sb. a 163/2002 Sb. 

V�ichni zamìstnanci budou s tímto pøedpisem jasnì a prokazatelnì seznámeni, co� stvrdí 

svým podpisem. 

Tabulka rizik: 

RIZIKO OPATØENÍ 

Stabilita a únosnost podpìrné  

konstrukce 

-stavìt podle projektu 
- kontrola jednotlivých èástí k-cí a detailù napojení 
- zaji�tìní konstrukcí proti ne�ádoucímu pohybu 
- nepøetì�ovat podlahy 

Pád pracovníkù z vý�ky - odpovídající kvalifikace pracovníkù s platným 
le�enáøským prùkazem 

- dostateèné mno�ství a únosnost pracovních plo�in 
- ohrazení pracovi�� zábradlím 
- pou�ívání osobního zaji�tìní 
- zaji�tìní otvorù v pracovních plo�inách (zábradlí, 

únosné poklopy) 
- prùbì�ný úklid pracovních ploch 
- pou�ívání osobního ji�tìní pøesnì stanovit kotevní   
   místa (urèí stavbyvedoucí nebo mistr) 

Pád pracovníka pøi výstupu a - bezpeèná pøístupová cesta bude jasnì stanovena (jiný   
   vstup na pracovi�tì není povolen 
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 sestupu na zvý�ená místa práce - pøístupová cesta bude bezpeèná se zábradlím a pevnou  
   podlahou bez mo�nosti propadnutí 

Pád pøedmìtù z vý�ky - stanovení manipulaèní plochy jeøábu  
- nezdr�ovat se pod zavì�eným bøemenem 
- pou�ívat ochranné pøilby 
- pravidelná kontrola vázacích prostøedkù 
- vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem    

práce ve vý�ce 
- vylouèení prací nad sebou 
- bezpeèné a stabilní ulo�ení materiálu mimo kraj 
- zará�ky v pracovních plo�inách 

Poranìní rukou - pou�ívat pracovní rukavice 

 

9.3 OCHRANA �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ 

 V�echny práce vèetnì skladování materiálu a jeho likvidace budou provádìny tak 

aby byly splnìny zákony a ÈSN týkající se ochrany �ivotního prostøedí a to zejména 

ochrany vod, odpadového hospodáøství a obalù, ochrany ovzdu�í, nakládání s chemickými 

látkami, ochrany pøírody, pùdy a lesù. 

9.4 KONTROLNÍ A ZKU�EBNÍ PLÁN 

 Kontrolní a zku�ební plán je souèástí kapitoly 10 - Kontrolní a zku�ební plán SO 

205 
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  Kontrolní a zku�ební plán SO 205 je zpracován v pøíloze P.5 - Kontrolní a zku�ební 

plán SO 205. 
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  Polo�kový rozpoèet SO 201 je zpracován v pøíloze P.6 - Polo�kový rozpoèet SO 

201. 
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  Schéma postupu výstavby  je zpracováno v pøíloze P.7 - Schéma postupu výstavby  

SO 201. 
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11.3.1  Identifikaèní údaje 

Stavba:    I/15 Litomìøice, mosty ev.è. 15-040, 15-041, 15-042 a 15- 
   043 

Katastrální obec:   Litomìøice 

Obec:     Litomìøice 

Kraj:     Ústecký 

Objednatel:    Øeditelství silnic a dálnic ÈR 

    Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4 

Investor:    Øeditelství silnic a dálnic ÈR 

    Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4 

Zástupce investora:   Øeditelství silnic a dálnic ÈR, správa Chomutov 

    Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

    Nadøízený orgán investora: Ministerstvo dopravy 

    Nábøe�í Ludvíka Svobody 12/1222. 110 15 Praha 1 

Zhotovitel dokumentace:  Pontex s. r. o. 

    Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

    IÈO 40763439, DIÈ CZ40763439 

11.3.2  Technické øe�ení stavby 

 Pøedmìtem projektové dokumentace je návrh rekonstrukce komunikace, zemního 

tìlesa a mostních objektù na soumostí Tyr�ova mostu v Litomìøicích. Øe�ený úsek 

komunikace le�í pøevá�nì na mostních objektech, konkrétnì mostech ev.è.15-040 (SO 

201), 15-041 (SO 202), 15-042 (SO 203, Tyr�ùv most) a 15-043 (SO 204), v men�í míøe na 

násypovém tìlese. Pøi rekonstrukci dojde k nahrazení mostù ev.è. 15-040 a 15-041 

novostavbami stejné svìtlosti, na mostì ev.è. 15-042 bude vymìnìna vozovka a na mostì 

ev.è. 15-043 bude nahrazena nosná konstrukce a èástí podpìr. Bude upraveno zemní tìleso 

mezi mosty ev.è. 15-040 a 15-041. Tìleso bude roz�íøeno s pou�itím gabionù. Novì 

navr�ená trasa komunikace v maximální mo�né míøe respektuje trasu stávající silnice I/15. 

�íøka vozovky a chodníkù zùstává zachována. 
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11.3.3  Bilance zemin 

 K podstatnìj�ím zemním pracím dochází pouze v oblasti zemního tìlesa mezi 

mosty ev.è. 15-040 a 15-041. Byly vyèísleny kubatury výkopu a násypu v oblasti zemního 

tìlesa, tj. od km 0.162000 do km 0.233000. Do objemu násypù nebyl uva�ován objem 

gabionù ani �tìrkopískové lo�e pod gabiony. Byla spoètena hmotnice, která vykazuje 

nedostatek násypù v mno�ství cca 150  

 

 

 

 

Obrázek 9.1.9-1 Schéma výkopu a násypu 
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Tabulka 0-1 Výpo�et hmotnice 

Obrázek 9.1.9-2 Pr�b�h hmotnice 
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11.4.1 V�eobecnì 

Projekt údr�by mostu tvoøí souhrn prací nestavebního a stavebního charakteru, 
kterými se most udr�uje v øádném bezpeèném, provozuschopném, technickém stavu za 
v�ech povìtrnostních a bì�ných dopravních podmínek. Údr�ba zahrnuje také nále�itý 
dozor nad stavem mostu a opatøeními chránícími most pøed po�kozením. K údr�bì mostu 
patøí péèe o mostní vybavení a komunikaci pøed a za mostní konstrukcí 50 m od mostního 
závìru. 

V záruèní lhùtì a po celou dobu �ivotnosti objektu se bude kromì bì�né údr�by 
provádìt kontrola v�ech pøedpokládaných a nepøedvídaných zmìn proti pøedpokladùm 
uva�ovaným v RDS. Pøi zji�tìní závady je nutné okam�itì informovat projektanta 
mostního objektu a vyzvat ho k posouzení zji�tìných skuteèností, pøípadnì objednatel 
zahájí reklamaèní øízení. 

Základním legislativním pøedpisem pro prohlídky a údr�bu mostù je zákon èíslo 
13/1997 Sb.o pozemních komunikacích. Podrobnosti zákonné úpravy stanovuje provádìcí 
vyhl. 104/1997 Sb. 

11.4.1.1 Identifikaèní údaje mostu 

Stavba:   I/15 Litomìøice, mosty ev.è. 15-040, 15-041, 15-042 a 15- 
    043 
 
Katastrální obec:   Litomìøice 
 
Obec:    Litomìøice 
 
Kraj:     Ústecký 
 
Objednatel:    Øeditelství silnic a dálnic ÈR 
    Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4 
 
Investor:    Øeditelství silnic a dálnic ÈR 
    Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4 
 
Zástupce investora:   Øeditelství silnic a dálnic ÈR, správa Chomutov 
    Kochova 3975, 430 01 Chomutov 
 
Nad�ízený orgán investora:  Ministerstvo dopravy 
    Nábøe�í Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 
 
Zhotovitel dokumentace:  Pontex s. r. o. 
    Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
 
Podzhotovitelé:   Zeman � Ingeo s. r. o. 
    Mláde�e 410/4, 169 00 Praha 6 � Bøevnov 
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    GT ATELIER GEODEZIE, s. r. o. 
    Nad Obcí II 30, 140 00 Praha 4 � Krè 
    Elektrizace �eleznic Praha, a. s. 
    Nám. Hrdinù 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle 
 

11.4.1.2 Základní údaje 

 

Charakteristika mostu V podélném smìru jednopólový most, kde nosnou kci 
tvoøí �B deska o jednom poli, spoleèná nosná konstrukce 
pro oba pasy pozemní komunikace, ulo�ení na hrncových 
lo�iskách lo�iskách, zalo�ení hlubinné na 
velkoprùmìrových pilotách 

Druh pøemos�ovaných 
komunikací a pøeká�ek 

Záplavové území øeky Labe 

Místní komunikace 

Úhel køí�ení  00 

Rozpìtí polí: 11,2m 

Konstrukèní vý�ka NK 0,9m (v niveletì)  

�íøka mostu 13,9m  

Délka pøemostìní 12,5m 

Délka nosné konstrukce v ose (L) 22,5 m 

Plocha mostu  173,75m2 

Zatí�ení mostu Zatì�ovací tøída A dle ÈSN 73 6203 

 
Údaje o pøevádìné komunikaci: 
�íøkové uspoøádání S 6,5/50 

Smìrové pomìry v místì mostu Pøímá 

Vý�kové pomìry v místì mostu Stoupá 3,18% 

Klopení pøíèného øezu jednostranné 2,5%  

 

Údaje o køí�ujících pøeká�kách: 
Záplavové území Labe 

 

Místní komunikace �=3m 

 

11.4.1.3 Charakteristika mostu a území 

 
Zalo�ení 
 Je navr�eno hlubinné zalo�ení na velkoprùmìrových pilotách. 
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 Spodní stavba 
 Opìry jsou masivní �elezobetonové. Je navr�en pøedsazený døík s kruhovým 
zaoblením svislých hran. Tvar døíku vychází z tvarù opìry Tyr�ova mostu. Køídla jsou 
rovnobì�ná zavì�ená. Na pravé køídlo u opìry 1 navazuje úhlová zídka, øe�ící stabilitu 
chodníku u pøilehlé budovy. 
 
Nosná konstrukce 
 Nosnou konstrukci tvoøí �elezobetonová deska o jednom poli. 
 
Lo�iska 
 Nosná konstrukce je na obou podpìrách ulo�ena na dvojici hrncových lo�isek. Na 
opìøe 1 je navr�eno jedno lo�isko pevné a jedno v�esmìrnì pohyblivé, na opìøe 2 je 
navr�eno jedno lo�isko pøíènì pevné a jedno lo�isko v�esmìrnì pohyblivé. 
 
Mostní závìry 
 Jsou navr�eny povrchové mostní závìry. 
 
Vozovka a izolace 
 Na mostì je navr�ena tøívrstvá vozovka ve skladbì: 
Vrstva      návrh 
ACO 11 S,  spojovací post�ik  40 mm 
ACL 16 S,  spojovací post�ik  55 mm 
MA11 IV     35 mm 
NAIP,   pe!etící nát�r      5 mm 
Celkem             135 mm 
 
Øímsy 
 Øímsy jsou monolitické. Na obou øímsách je navr�en veøejný chodník �íøky  
1.125 m. �íøka chodníku je pøizpùsobena �íøce chodníku na Tyr�ovì mostì. 
 
Odvodòovaèe 
 Vzhledem k rozmìrùm konstrukce nejsou na mostì odvodòovaèe navr�eny. 
 
Odvodnìní za opìrami 
 Odvodnìní u opìr je øe�eno pomocí silnièních kanalizaèních vpustí. 
 
Svodidla 
 Na levé i pravé øímse je navr�eno ocelové svodidlo se stupnìm zadr�ení H2. 
 
Zábradlí 
 Na vnìj�ím okraji obou øíms je navr�eno ocelové zábradlí. Na mostì bude zpìtnì 
pou�ito repasované zábradlí ze stávajícího mostu. Chybìjící a nevratnì po�kozené èásti 
stávajícího zábradlí budou nahrazeny replikou. 
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 Schodi�tì 
 Revizní schodi�tì není navr�eno. Pøístup pod most je mo�ný z pøilehlé komunikace. 
In�enýrské sítì 
 V levé i pravé øímse je navr�ena dvojice chránièek PE 110/94. Most pøevádí 
kabelové vedení VO a kabelové vedení mìøení hladiny. 
 
Cizí zaøízení na mostì 
 Na mostì je kabelové vedení VO a kabelové vedení mìøení hladiny. 
 

11.4.1.4 Zatì�ovací zkou�ka 

 
V souladu se ZTKP byla na mostì provedena statická zatì�ovací zkou�ka. Zkou�ka 

slou�ila k ovìøení souladu mezi chováním postaveného mostu a pøedpoklady statického 
výpoètu.  
 

11.4.2 Sledování mostu bìhem provozu 

11.4.2.1 Elektrická a geofyzikální mìøení 

 
Most byl podle korozního prùzkumu zaøazen podle tabulky 1 v TP 124 do 3. stupnì  

ochranných opatøení a postaèuje tudí� primární ochrana, popø. sekundární ochrana a 
pøíslu�ná konstrukèní opatøení bez propojení výztu�e. Primární ochrana, která se provedla 
dle èl. 5.1 v TP 124, spoèívá v navr�eném druhu betonu a pou�itém typu cementu, 
konstrukèní opatøení spoèívaly u nosné konstrukce v dodr�ení pøedepsaného krytí a 
oddìlení nosné konstrukce od spodní stavby vrstvou izolaèního plastbetonu pod lo�isky a 
elektricky izolovanými dilataèními závìry. 
 �ádná elektrická a geofyzikální mìøení nejsou na mostì pøedepisována. 
 

11.4.2.2 Sledování deformací základových konstrukcí a nosné konstrukce 

 

 Rozmístìní a stabilizace sledovaných bodù 

 
Jako sledované body jsou vyu�ity nivelaèní znaèky osazené do døíku mostu na 

obou stranách. Pou�ity jsou nivelaèní znaèky z korozivzdorné oceli. Na ka�dé opìøe je 
stabilizována v�dy 1 znaèka na boèní stranì opìr cca 1,7 m nad terénem. 

 Mìøení vertikálních posunù 

Sledování vertikálních posunù (souøadnice Z) bude provádìno metodou pøesné 
nivelace se smìrodatnou kilometrovou odchylkou !0 = 0,7 mm, hodnota mezní odchylky 
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 mìøení svislého posunu nesmí pøekroèit hodnotu �v=2,5 mm. Pøesnost mìøení je stanovena 
na ±1,0 mm.  

Vý�ky pozorovaných bodù budou urèeny v základní etapì opakovanou pøesnou 
nivelací (celkem dvì nezávislá mìøení) z bodù vytyèovací mikrosítì mostu. Z vý�ek bodù 
dosa�ených v dal�ích etapách budou urèeny rozdíly od základní a pøedcházející etapy. Pøi 
vyhodnocování výsledkù vertikálních posunù budou vyhodnoceny i vzájemné svislé 
posuny sousedních podpìr. Dále budou sledovány a vyhodnocovány svislé deformace 
nosné konstrukce. 

 Geodetické sledování deformací pøed uvedením do provozu 

Po úplném dokonèení mostu pøed uvedením do provozu bude provedeno mìøení 
deformací spodní stavby a základní mìøení deformací (svislých prùhybù) nosné 
konstrukce. Toto mìøení bude provedeno pomocí pøesné nivelace z bodù vytyèovací 
mikrosítì mostu. Mìøení metodou pøesné nivelace bude provedeno opakovanì. Mìøení se 
bude provádìt na osazených geodetických znaèkách a sledovaných bodech. 

 Postup geodetického sledování deformací bìhem provozu 

Na základì výsledkù mìøení sledování deformací spodní stavby bìhem výstavby 
ka�dého mostu a zji�tìných skuteèností z doby výstavby bude provedena analýza 
dosavadních výsledkù. Po analýze dosavadních výsledkù sledování z doby výstavby bude 
rozhodnuto, v jakých intervalech bude následovat sledování bìhem provozu do ukonèení 
záruèní doby mostu. Pøi pøekroèení pøedpokládaných hodnot posunù a deformací mohou 
být naøízeny mimoøádné etapy. 

Po uvedení mostu do provozu bude sledování plynule navazovat øádnými etapami. 
Po ukonèení záruèní doby mostu bude opìt provedena analýza dosavadních výsledkù a 
stanovena frekvence na dal�í mìøení a sledování deformací spodní stavby mostu a nosné 
konstrukce bìhem provozu a �ivotnosti mostu. 
 
Pøedpokládané etapy mìøení sledování bìhem provozu: 
 � 0. etapa � pøed uvedením mostu do provozu (celkem dvì nezávislá mìøení) 
 � 1. etapa � po 2 letech od uvedení mostu do provozu 
 � 2. etapa � po 4 letech od uvedení mostu do provozu 
 � 3. etapa � na konci záruèní doby mostu 
 � 4. etapa a dal�í � v intervalu hlavních prohlídek mostu 

 

 Nutné podmínky pro provádìní mìøení a sledování deformací 

Pøi ka�dém mìøení bude nutné mìøit teplotu vzduchu, teplotu betonu opìry a nosné 
konstrukce v dobì provádìní mìøení. Souèasnì bude zaznamenán i stav osvìtlení nosné 
konstrukce sluncem èi jeho zastínìní. Dále se provede ètení na mìrkách lo�isek a mìøení 
dilataèních mezer mezi lamelami mostních závìrù. Mìøení vertikálních posunù spodní 
stavby bude provádìno za provozu na mostì, mìøení vertikálních posunù NK (na øímsách) 
bude provádìno za vylouèeného provozu na dané mostní konstrukci, kdy provoz bude 
pøeveden na druhou nosnou konstrukci, pøíp. mìøení bude probíhat za omezeného provozu, 



"TYR�ÙV MOST" LITOMÌØICE, PØÍPRAVA REALIZACE STAVBY                                                                  BC. CUPL JIØÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

117 

 

 kdy budou uzavøeny patøièné jízdní pruhy a v provozovaných jízdních pruzích bude 
sní�ena rychlost na 50 km/hod. 

Pro mìøení a sledování deformací mostu bìhem provozu bude poloha bodù 
vytyèovací sítì revidována v pravidelných intervalech. Je tedy nezbytné sladit údr�bu sítì 
s mìøením posunù tak, aby øádné etapy byly mìøeny bezprostøednì po geodetické údr�bì 
bodù vytyèovací sítì. Z dùvodù kontinuity mìøení a vypovídací schopnosti výsledkù 
dùraznì doporuèujeme aplikovat pro mìøení stejné postupy pøi mìøení (v optimálním 
pøípadì i stejný nivelaèní pøístroj a la�) i matematickém zpracování výsledkù. Dodavatel 
geodetických prací pro potøeby sledování doplní mìøickou sí� dal�ími stabilizovanými 
body tak, aby byly dodr�eny po�adavky na pøesnost mìøení a vazba na výchozí body 
mikrosítì. 

 Stanovení mezních hodnot oèekávaných posunù a metod jejich 
sledování 

V souladu se ZTKP bylo pøedepsáno sledování mostu bìhem výstavby. Sledování 
mostu spoèívalo v mìøení svislých posunù (sedání) v�ech podpìr (pilíøù a opìr). 
Vyhodnocení mìøení se provádí zvlá�� pro levý most a pro pravý most. Projektant mostu 
s ohledem na uvedené geologické podmínky pro zakládání stanovil mezní hodnoty 

vertikálního posunu jednotlivých podp�r a mezní rozdíly ve vertikálním posunu 

sousedních podp�r od po�áte�ní etapy, resp. od zahájení výstavby jednotlivých 

konstruk�ních �ástí. 

 
Mezní hodnoty vertikálních posunù nosné konstrukce: 

Mìøené hodnoty na nosné konstrukci jsou silnì závislé na klimatických 
podmínkách a na hodnotách posunù spodní stavby, které se zapoètou do výsledných 
hodnot deformací. Mezní hodnoty se tudí� li�í pro daný sledovaný øez a umístìní bodu. 

Pro sledování je stanovena metoda pøesné nivelace (!o= 0,7 mm, "v# 2,5 mm). 
Pøekroèení mezní odchylky vertikálního posunu �v musí být neprodlenì oznámeny 
odpovìdným pracovníkùm investora, správce a projektanta, následnì musí být pøijato 
rozhodnutí o dal�ím postupu. 

Výchozí pro sledování budou body vytyèovací mikrosítì stavby mostu, u kterých je 
apriornì odhadována smìrodatná souøadnicová odchylka �xy=2,5 mm a urèení vý�ek 
metodou pøesné nivelace se smìrodatnou kilometrovou odchylkou �0=0,7 mm. Poloha a 
vý�ka bodù sítì musí být v prùbìhu výstavby revidována v pravidelných intervalech 
úøednì oprávnìným zemìmìøickým in�enýrem objednatele stavby. Dodavatel 
geodetických prací pro potøeby sledování doplní mìøickou sí� dal�ími stabilizovanými 
body tak, aby byly dodr�eny po�adavky na pøesnost mìøení a vazba na výchozí body 
mikrosítì.  
 
Sledování vertikálních posunù bude provádìno s apriorní smìrodatnou kilometrovou 
odchylkou �0=0,7 mm. 
Pøi dosa�ení tìchto hodnot pøi mìøení v etapì, bude smìrodatná odchylka vertikálního 
posunu �v=1 mm 
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 Pøi pou�ití koeficientu spolehlivosti up=2.5 dostaneme mezní odchylku vertikálního 
posunu �v=2,5 mm. 

 Dokumentace a interpretace dosa�ených hodnot 

Výsledky dosa�ené v jednotlivých etapách budou prezentovány ve formì tabulek, 
pøípadnì grafù. V tabulce 1 budou prezentovány vý�ky bodù namìøené v jednotlivých 
etapách a rozdíly vý�ek mezi aktuální a pøedchozí etapou a mezi aktuální a 0. etapou, resp. 
etapou mìøení po zahájení stavby (u spodní stavby). Dále zde bude uvedena diference mezi 
posuny sousedních podpìr, která je zásadní pro posouzení chování vìt�í èásti mostního 
celku. V tabulce 2 budou uvedeny hodnoty teplot vzduchu, pilíøù a mìøených bodù v dobì 
mìøení a té� údaje o oslunìní èi zastínìní pilíøù. 
 
Posuny uvedené v tab. 1 se testují prostøednictvím testu statistické hypotézy: 

· Posun není mìøením prokázán, je-li hodnota rozdílu vý�ek mezi realizovanou (n-
tou) a základní (0.) etapou - (en-eo) men�í ne� jeho smìrodatná odchylka !v,

 (en-eo) " !v,  (en-eo) ! 1 mm. 

· Je-li rozdíl vý�ek mezi realizovanou (n-tou) a základní (0.) etapou - (en-eo) vìt�í ne� 

jeho smìrodatná odchylka !v, a souèasnì men�íne� mezní odchylka #v, 
!v<(en-eo) " #v, 

lze posun pøipustit (ne v�ak prokázat) 1mm <(en-eo) ! 2,5 mm. 

· Posun je pova�ován za prokázaný,dosahuje-li rozdíl vý�ek mezi realizovanou (n-
tou) a základní (0.) etapou - (en-eo) hodnoty mezní odchylky #v a vy��í  
 #v" (en-eo), (en-eo) " 2,5 mm. 

Pravdìpodobností prokázání posunu pøi pou�ití tohoto kritéria je cca 97,5%. 

Dokumentace o mìøení posunù v jednotlivých etapách bude obsahovat technickou 
zprávu s popisem mìøení, charakteristikami pøesnosti a interpretací dosa�ených výsledkù. 

Písemná dokumentace mìøení jednotlivých etap a závìreèná zpráva budou ovìøeny 
Úøednì oprávnìným zemìmìøickým in�enýrem dle §13, odst. 1 písm. c) zákona 
è. 200/1994 Sb. 

Pøi pøípravì, realizaci i zpracování budou respektovány platné pøedpisy, zejména 
pak ÈSN 73 0405 a ÈSN ISO 4463-2 (73 0411). 

11.4.2.3 Sledování posunù lo�isek 

V souladu se ZTKP se bude provádìt sledování posunù hrncových lo�isek ètením 
na mìrkách posunù. Pøesnost mìøení (ètení) je ±1,0 mm. Odeèet posunù se bude provádìt 
ve shodných etapách s geodetickým sledováním deformací spodní stavby a nosné 
konstrukce a výsledky se budou zapisovat do pøíslu�né tabulky. Poèátek mìøení je 
stanoven na etapu è. 1 � tzn. po dokonèení mostu pøed uvedením mostu do provozu. 

Ètení posunù lo�isek by se mìlo provádìt v ranních hodinách, kdy se pøedpokládá 
ustálená teplota betonù spodní stavby i nosné konstrukce a pøi ka�dém mìøení bude nutné 
mìøit teplotu vzduchu, teplotu betonu pilíøe a nosné konstrukce v dobì mìøení. Souèasnì 
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 bude zaznamenán i stav osvìtlení pilíøe a nosné konstrukce sluncem èi jeho zastínìní, pøi 
mìøení v ranních hodinách se toto eliminuje. 

11.4.2.4 Sledování posunù a polohy mostních závìrù 

 
V rámci sledování mostu se bude provádìt i sledování a kontrola mostních závìrù a 

to pøedev�ím èistota a �íøka mezer mezi jednotlivými lamelami. Dilataèní spáru na obou 
opìrách kryjí povrchové, tìsnìné lamelové mostní závìry pro posuny 80 mm. Tìsnící 
gumové profily jsou u vnìj�ích øíms zata�eny do svislého líce øíms. Tvar závìru respektuje 
pøíèný øez mostu vèetnì lomù v odvodòovacím �lábku a zmìnu sklonu u øíms, v místì 
lomu u obrubníkových èástí øíms jsou pøidány ocelové atrapy. Odeèet rozevøení spár 
mostních závìrù se bude provádìt ve shodných etapách s geodetickým sledováním 
deformací spodní stavby a nosné konstrukce a výsledky se budou zapisovat do pøíslu�né 
tabulky. Poèátek mìøení je stanoveno na etapu è. 1 � tzn. po dokonèení mostu pøed 
uvedením mostu do provozu. 

Mostní závìry jsou navr�eny pro rozevøení jedné spáry 10÷80 mm. Dùle�itým 
podkladem pro pøedpokládané rozevøení spár mostních závìrù jsou urèité údaje z výstavby 
mostu, dále pak teplota NK a vzduchu a konkrétní hodnoty pøednastavení MZ pøi jejich 
osazování.  

11.4.3 Prohlídky a diagnostický prùzkum 
 

Pøed uvedením mostu do provozu je nutno pøi pøejímacím øízení a kolaudaci zjistit 
vady a nedodìlky a pøedepsat postup pøi jejich odstranìní.  

Po uvedení do provozu se budou na mostì provádìt prohlídky bì�né, hlavní, 
kontrolní a mimoøádné. 

11.4.3.1 Bì�né prohlídky 

Provádí: odborní pracovníci správce 

Termín: podle ÈSN 73 6221, min. l x za rok, jinak podle stavebního stavu 

Prohlí�ejí se v�echny pøístupné èásti mostu bez pou�ití mobilních plo�in z hlediska 
jejich bezpeènosti a pou�itelnosti, zejména: 

1. Spodní stavba - viditelné sedání a naklonìní, výskyt trhlin, mokrých skvrn, výluhù, 
drolení povrchu a hran, vizuální kontrola krytí a koroze výztu�e, pøípadnì odtr�ení 
krycí vrstvy betonu, funkènost odvodnìní úlo�ného prahu. 

2. Nosná konstrukce - nadmìrné vibrace, výskyt trhlin, mokrých skvrn, výluhù, 
drolení povrchu a hran, vizuální kontrola krytí a koroze výztu�e, pøípadnì odtr�ení 
krycí vrstvy betonu. 

3. Lo�iska - vychýlení pøi extrémních teplotách, èistota. 

4. Mostní závìry - funkènost pøi extrémních teplotách, hluènost pøi pøejezdu vozidel, 
èistota a stav gumových vlo�ek, vodotìsnost. 
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 5. Povrch øíms a vozovky - vizuálnì èistota a stav povrchu, celkové opotøebení, pøíèný 
sklon, nerovnosti, výtluky, stav tìsnících zálivek mezi øímsou a vozovkou, odvod 
povrchových vod, výskyt uchycené vegetace a neèistot. 

6. Odvodòovací systém � funkènost a èistota odvodòovaèù, kontrola 
napojení odvodòovacích trubièek. 

7. Kanalizaèní potrubí� stav uchycení a koroze kovových souèástí, tìsnost potrubí, 
stav kompenzátorù. 

8. Svodidla � stav nátìrù, koroze. 

9. Zábradlí - stav nátìrù, koroze. 

10. Dopravní znaèení - svislé i vodorovné, evidenèní èíslo mostu, oznaèení mostu, 
letopoèet výstavby. 

11. Území pod mostem � èistota, stav dlá�dìní. 

Pøi bì�né prohlídce se sepí�e záznam, v nìm� se uvedou pøípadné poruchy a vady 
s návrhem na nezbytná opatøení (vèetnì pøíp. návrhu na zaji�tìní hlavní nebo mimoøádné 
prohlídky). Kopie záznamu budou evidovány a ulo�eny do mostní knihy objektu. 

11.4.3.2 Hlavní prohlídky 

Provádí: fyzická osoba oprávnìná k výkonu hlavních a mimoøádných prohlídek   
    mostù pozemních komunikací 

Termín: podle ÈSN 73 6221, pøi uvedení do provozu a dále v�dy min. po 6 letech, jinak    
   podle stavebního stavu. 

Provádí se v souladu s ÈSN 73 6221 s dále uvedenými upøesnìními. 

Dùkladnì se provìøí toté� co pøi bì�ných prohlídkách, úplnost a správnost údajù 
minulých prohlídek a plnìní opatøení z nich vyplývajících. Prohlédnou se i nepøístupné 
èásti mostu za pou�ití mobilních plo�in. Provìøují se v�echny èásti mostu z hlediska jejich 
spolehlivosti. V rámci hlavní prohlídky se zejména prohlédne:  

1. Spodní stavba - vizuálnì pøípadnì mìøením se zkontroluje sedání a naklonìní. 
Vy�etøuje se, zda se netvoøí podélné èi pøíèné trhliny, mokvající místa a výkvìty na 
okrajích trhlin, výluhy, drolení povrchu a hran. Trhliny, které nejsou pouze 
povrchové, se pøi prohlídce zamìøí a zakresli do náèrtku nebo se poøídí 
fotodokumentace, aby pøi dal�í prohlídce bylo mo�né ovìøit, zda nedochází ke 
zvìt�ení jejich poètu èi rozmìrù. Kontroluje se krytí a stav koroze výztu�e, 
pøípadnì odtr�ení krycí vrstvy betonu. Zkontroluje se funkènost odvodnìni 
úlo�ného prahu opìr. 

2. Nosná konstrukce - pozoruje se chování konstrukce za jízdy vozidel po mostì. 
Provádí se kontrola vnìj�ích povrchù nosné konstrukce. Zji��uje se výskyt trhlin, 
mokrých skvrn, výluhù, drolení povrchu a hran hlavnì v okolí pracovních spár, stav 
koroze výztu�e, pøípadnì odtr�ení krycí vrstvy betonu. Trhliny, které nejsou pouze 
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 povrchové, se pøi prohlídce zamìøí a zakreslí do náèrtku nebo se poøídí 
fotodokumentace, aby pøi dal�í prohlídce bylo mo�né ovìøit, zda nedochází ke 
zvìt�ení jejich poètu èi rozmìrù. 

3. Lo�iska - sleduje se jejich funkènost, po�kození, zneèi�tìní nebo koroze, stav 
ochranných man�et a nastavení lo�isek s ohledem na teplotu prostøedí nosné 
konstrukce. Jejich okolí se pøekontroluje z hlediska výskytu trhlin. 

4. Mostní závìry - kontroluje se stav upevnìní závìru, deformace jeho jednotlivých 
èástí, stav a uchycení gumových vlo�ek, vodotìsnost a stav zrezivìní jeho 
ocelových èástí. Urèí se vý�kové zmìny mostních závìru vzhledem k pøilehlému 
povrchu vozovky nebo øímsy. 

5. Povrch øíms - kontrola povrchu, výskytu trhlin, drolení hran, stav koroze výztu�e. 
Trhliny, které nejsou pouze povrchové, se pøi prohlídce zamìøí a zakreslí do 
náèrtku nebo se poøídí fotodokumentace. 

6. Povrch vozovky - bude provedena dùkladná prohlídka stavu konstrukce vozovky a 
to na èistém pøípadnì omytém povrchu vozovky. Zvlá�tní pozornost je nutno 
vìnovat poru�eným místùm (trhliny, bubliny, vydrolení, výtluky a pod.), poøídit 
fotodokumentaci tìchto míst a pøípadnì odebrat vzorky. Je nutno vìnovat 
pozornost styku vozovky s betonem øíms a s ocelovými èástmi mostních závìru. 
Tyto spáry mají být vyplnìny trvale pru�nou zálivkou, poru�ení zálivky je v�dy 
místem vzniku poruchy vozovky. 

7. Odvodòovací systém - po vyèi�tìní a propláchnutí se kontroluje stav 
odvodòovaèù. Kontroluje se stav trubního odvodnìní, pry�ových kompenzátorù 
dilataèních pohybù. Kontrola vyústìní a napojení odvodòovacích trubièek. 

8. Kanalizaèní potrubí� stav uchycení a koroze kovových souèástí, tìsnost potrubí, 
stav kompenzátorù. 

9. Svodidla - kontroluje se jeho stav, poloha, funkènost a nevodivá úprava dilataèních 
prvkù. Kontroluje se stav protikorozní ochrany a pøípadnì stupeò koroze svodidla. 
Zji��uje se jeho po�kození po eventuálním nárazu vozidla. 

10. Dopravní znaèení - kontroluje se svislé i vodorovné dopravní znaèení, evidenèní 
èíslo mostu, oznaèení mostu a té� tabulka s letopoètem výstavby mostu. 

11. Nivelaèní znaèky - provede se jejich kontrola. 

12. Území pod mostem - kontroluje se stav dlá�dìní.  
 
V pøípadì zji�tìní závady z vizuální prohlídky je nutno zajistit podrobnou kontrolu 

poru�eného místa, poøídit fotodokumentaci, pøípadnì odebrat vzorky nebo zajistit 
nedestruktivní mìøení. U betonových èástí nosné konstrukce a pøíslu�enství mostu se 
doporuèuje stanovit hloubku karbonatace povrchových vrstev betonu a obsah chloridových 
iontù na exponovaných místech. Zpráva o výsledcích mìøení je souèástí záznamu o 
prohlídce. 
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 Pøi ka�dé hlavní prohlídce se vypracuje záznam, v nìm� se uvede popis skuteèného 
stavu jednotlivých èásti mostu a zji�tìné závady. Provede se porovnání s pøedchozími 
prohlídkami, hodnocení péèe o most a kvalita práce pøi údr�bì a opravách. Uvedou se 
opatøení pro údr�bu a opravy, údaje o stavu mostu, pøípadnì nutnost nového urèení 
zatí�itelnosti mostu a specifikují se pøípadné po�adavky na diagnostický prùzkum. 
Souèásti záznamu je fotodokumentace a pøípadné zprávy o výsledku doplòujících zkou�ek 
a diagnostického prùzkumu. 

11.4.3.3 Kontrolní prohlídky 

Provádí: dle èl. 5.5 ÈSN 73 6221pøíslu�ný silnièní správní orgán, prohlídka je souèásti     
    výkonu státního odborného dozoru. 

Termín : jedenkrát za 4 roky, v�dy 2 roky po hlavní prohlídce, nejdéle v�ak po 6 letech 

Dùkladnì se provìøí toté�, co pøi bì�ných prohlídkách, tedy souèasnì úplnost a 
správnost údajù tìchto prohlídek a plnìní opatøení z nich vyplývajících. Pøi kontrolní 
prohlídce se prohlí�ejí pøístupné èásti mostu a hodnotí se technický stav mostu, úroveò 
jeho údr�by (vèasnost, komplexnost a kva1ita údr�bových prací) a provádìní bì�ných, 
hlavních nebo mimoøádných prohlídek vèetnì plnìní pøíslu�ných opatøení. 

11.4.3.4 Mimoøádné prohlídky 

 Provádí odborní pracovníci správce nebo jimi povìøená odborná organizace 
v pøípadech uvedených v èl. 5.4. ÈSN 73 6221. Rozsah mimoøádné prohlídky je stejný 
jako u hlavní prohlídky. 

11.4.3.5 Diagnostický prùzkum 

Pokud se na mostì vyskytnou vady a poruchy, bude proveden diagnostický 
prùzkum, který stanoví jejich pøíèiny a následnì opatøení pro jejich odstranìní. 
Diagnostický prùzkum urèí podklady pro zpracování dokumentace oprav nebo 
rekonstrukce mostu, pøípadnì pro stanovení zatí�itelnosti mostu nebo její zmìny. 
Diagnostický prùzkum zajistí správce mostu na základì závìrù prohlídek mostu. 
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11.4.4 Údr�ba mostu bìhem provozu 

11.4.4.1 Popis èinností údr�by mostu 

V rámci technické péèe o most se budou provádìt tyto druhy údr�by a oprav: 
a) nestavební údr�ba 
b) stavební údr�ba 
c) opravy 

Nestavební údr�ba 

Nestavební údr�ba zahrnuje zejména: 

1. Pravidelné èi�tìní (ometení, o�krabání, ostøíkání) povrchu vozovek, krajnic, 
zvý�ených obrub a zábradlí. 

2. Pravidelné èi�tìní øíms. 

3. Pravidelné èi�tìní dopravního znaèení. 

4. Èi�tìní gumových vlo�ek mostních závìrù, 

5. Èi�tìní trubního odvodnìní 2x roènì. 

6. Èi�tìní kanalizaèního potrubí 2x roènì  

7. Odstraòování uchycené vegetace ze v�ech èástí mostu. 

8. Provádìní zimní údr�by, 

9. Pravidelné èi�tìní a odstraòování posypových prostøedkù po skonèení zimního 
období. 

 
U ocelových svodidel a zábradlí se provádí: 
1) Pravidelné èi�tìní vèetnì izolaèních spojù a kontroly vzduchové mezery nad 

mostními závìry (viz TP 124), resp. izolaèních svodnic svodidel. 
2) Kontrola zakotvení sloupkù zábradlí a svodidel. 
3) Kontrola kompletnosti konstrukce zábradlí a svodidel a její opravy (u ocelových 

prvkù se podle rozsahu po�kození jednotlivých èástí provádí oprava buï výmìnou, 
nebo opìtným pou�itím po vyrovnání). 

4) Kontrola stavu PKO a její opravy (odstranìní koroze a obnovení povlaku). 

Stavební údr�ba 

Ke stavební údr�bì patøí ve�keré práce malého rozsahu, zejména: 

1. Vysprávky krytu vozovky, obnova tìsnìní spár mezi vozovkou a øímsou, obnova 
tìsnìní spár podél mostních závìrù. 

2. Obnova nátìrù zábradlí. 

3. Oprava svodidel, po naru�ení dopravní nehodou nebo jiným zpùsobem se opraví 
neprodlenì. 
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 4. Obnova vodorovného a svislého dopravního znaèení, obnova letopoètu. 

5. Výmìna gumových vlo�ek a obnova nátìrù kovových èástí dilataèních závìrù. 

6. Výmìna pry�ových spojek trubního odvodnìní. 

7. Výmìna tìsnìní kanalizaèního potrubí. 

8. Výmìna po�kozených pry�ových kompenzátorù dilataèních pohybù potrubí 
odvodnìní a kanalizace. 

9. Oprava podélného potrubí odvodnìní. 

10. Údr�ba slu�ebních schodi�� a dlá�dìní svahù pod mostem. 

Opravy 

V této kategorii technické péèe se mohou vyskytnout zejména tyto opravy: 

1. Oprava vozovky vèetnì hydroizolace v omezeném nebo celém rozsahu, opravená 
místa musí dodr�et pùvodní vý�kovou úroveò vozovky. 

2. Výmìna mostních závìrù. 

3. Oprava betonových èástí øíms (vèetnì vybourání poru�ených míst). 

4. Výmìna lo�iska, oprava plastbetonové izolaèní vrstvy pod lo�isky, rektifikace pøi 
nadmìrném nerovnomìrném sedání. 

5. Oprava podélných a svislých svodù odvodnìní. 

6. Oprava kanalizaèního potrubí. 

7. Výmìna zábradlí. 

8. Výmìna svodidel. 

9. Oprava míst s oddìlenou krycí vrstvou výztu�e. 

10. Oprava trhlin ve spodní stavbì a nosné konstrukci. 

11. Ochranné nátìry opravených betonových povrchù vystavených chemickým vlivùm. 

 

11.4.4.2 Plán údr�by � èasový rozvrh 

Zvlá�tní po�adavky na údr�bu soustøedí zhotovitel mostu a pøedá je objednateli v 
rámci první hlavní prohlídky. Jde zejména o mostní závìry, lo�iska, odvodòovaèe a trubní 
systém odvodnìní a kanalizace, hydroizolace mostovky. Dále se jedná o vozovku, øímsy, 
svodidla a ochranu dal�ích ocelových souèásti. 

Pøi údr�bì a opravách mostu musí být dodr�ována opatøení, která zamezují 
zneèi��ování prostoru pod mostem. Pøi údr�bì a opravách mostu je nutno dodr�ovat 
ustanovení pøíslu�ných bezpeènostních pøedpisù. Stavební údr�bou a opravami nesmí být 
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 poru�en jednotný vzhled mostu ani jeho èástí. O stavební údr�bì a opravách mostu se 
provede záznam, jeho� originál se zalo�í v mostní evidenci. 

11.4.4.3 Výmìna lo�isek 

 
V�echna lo�iska na mostì jsou hrncová. Seznam lo�isek, jejich typ, popis a hodnoty 

zatí�ení jsou uvedeny v RDS, kde je rovnì� patrné jejich rozmístìní.  
Pøi výmìnì lo�isek na opìrách je tøeba pou�ít min 2 lisù s únosnosti cca 2 MN, které 

budou umístìné pod stìnami komory (vnì lo�iskových blokù) na ose ulo�ení na lo�iskách.  
Pøi výmìnì lo�isek na pilíøích je tøeba pou�ít 4 lisy únosnosti min 4 MN, které budou 

ulo�eny na opìøe. 
V kontaktu s betonem musí být pou�ity rozná�ecí desky. Dùle�ité je, aby zvedání 

konstrukce probíhalo synchronnì, max. hodnota zvednutí je 8 mm. Výmìna lo�isek musí 
být provádìna za vylouèeného provozu na mostì. 

11.4.4.4 Výmìna mostních závìrù 

 
Dilataèní spáru na obou opìrách kryjí povrchové, tìsnìné lamelové mostní závìry 

pro posuny 80 mm. Tìsnící gumové profily jsou u vnìj�ích øíms zata�eny do svislého líce 
øíms. Tvar závìru respektuje pøíèný øez mostu vèetnì lomù v odvodòovacím �lábku a 
zmìnu sklonu u øíms, v místì lomu u obrubníkových èástí øíms jsou pøidány ocelové 
atrapy. Zpùsob osazení mostních závìrù pøi výmìnì musí být v souladu s pøíslu�nými 
pasá�emi RDS. Výmìna bude probíhat za vylouèeného provozu na dané mostní 
konstrukci, kdy provoz bude doèasnì pøelo�en na druhou neopravovanou mostní 
konstrukci. Pro výmìnu celých mostních závìrù nebo jejich dílèích èástí bude nutné pou�ít 
mechanizaci a strojní vybavení podle TePø dodavatele a výrobce mostních závìrù, pro 
výmìnu celých mostních závìrù bude nutné navíc pou�ít strojní vybavení a náøadí na 
demontá� èástí mostního vybavení a dále bourací a øezací techniku a jeøáb s patøiènou 
nosností pro manipulaci s demontovanými èástmi mostních závìrù a pro manipulaci a 
osazení nových èástí mostního závìru � podrobnosti stanoví TePø a RDS na výmìnu 
mostních závìrù. 
 
 Postup pøi výmìnì gumových tìsnìní mostních závìrù 

Výmìna gumových tìsnìní mezi jednotlivými lamelami mostních závìrù bude 
probíhat standardním zpùsobem podle provádìcího pokynu výrobce a dodavatele mostních 
závìrù. Nejdøíve dojde k demontá�i pøíslu�ných èástí mostních závìrù, které výmìnì brání 
� jedná se o atrapy u obrubníkových èástí v�ech øíms. Dále následuje samotná výmìna 
gumových tìsnìní. 
 
 Postup pøi výmìnì celých mostních závìrù 

Výmìna celých mostních závìrù dané konstrukce bude probíhat standardním 
zpùsobem podle provádìcího pokynu výrobce a dodavatele mostních závìrù. Nejdøíve 
dojde k demontá�i v�ech èástí mostních závìrù, sloupkù ocelových svodidel a zábradlí a 
svodnic ocelových svodidel, které lze demontovat bez bouracích prací a které výmìnì 
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 brání. Z odstraòovaných èástí mostních závìrù se jedná o atrapy u obrubníkových èástí 
v�ech øíms. Dále se odfrézují pøilehlé èásti vrstev vozovky na vzdálenost cca 1,0 m od 
krajního ocelového profilu mostního závìru a mohou být zahájeny bourací práce na 
pøíslu�ných èástech øíms, pøilehlých dílù betonových svodidel a èástí NK a závìrné zídky. 
Po bouracích pracích bude stávající mostní závìr demontován a rozdìlen na èásti pro 
odvoz do �rotu. Nový mostní závìr bude namontován v souladu s provádìcím pøedpisem 
montá�e a pøíslu�ných pasá�í RDS týkající se mostních závìrù. Po osazení nových 
mostních závìrù mohou být dobetonovány pøíslu�né èásti NK, závìrných zídek a následnì 
i èásti øíms a provedeny vrstvy vozovky. Na závìr budou zpìtnì osazeny v�echny 
demontované èásti mostního vybavení, izolované spoje svodidel a zábradlí. 

 

11.4.5 Bezpeènost práce 

Pøi provádìní prací na staveni�tích je tøeba dodr�ovat právní a ostatní pøedpisy 
k zaji�tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, ustanovení technických norem (ÈSN), 
bezpeènostních a hygienických pøedpisù. 

Právní a ostatní pøedpisy k zaji�tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci 
(vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona è. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce)  jsou pøedpisy na ochranu �ivota a zdraví, pøedpisy hygienické a protiepidemické, 
technické pøedpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební pøedpisy, dopravní 
pøedpisy, pøedpisy o po�ární ochranì a pøedpisy o zacházení s hoølavinami, výbu�ninami, 
zbranìmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými pøípravky a jinými 
látkami �kodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany �ivota a zdraví. 
 

Pokud pøi stavební èinnosti dochází ke støetu se silnièní, �eleznièní, pì�í nebo vodní 
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pøijmout potøebná opatøení k zabránìní 
ohro�ení veøejnosti. Pøi stavebních a udr�ovacích pracích na dálnicích a silnicích za 
provozu je nutné pøijmout potøebná preventivní opatøení k zabránìní ohro�ení osob 
pohybujících se na staveni�ti (pracovi�ti) veøejnou dopravou. 
 
Nìkteré základní právní pøedpisy: 
 
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. 
Zákon è. 309/2006 Sb., kterým se upravují dal�í po�adavky bezpeènosti a ochrany zdraví 
pøi práci v pracovnìprávních vztazích a o zaji�tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi 
èinnosti nebo poskytování slu�eb mimo pracovnìprávní vztahy (zákon o zaji�tìní dal�ích 
podmínek bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci). 
Naøízení vlády è.591/2006Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpeènost a 
ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích. 
Naøízení vlády è. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádìní zkou�ek z odborné 
zpùsobilosti. 
Naøízení vlády è. 362/2005 Sb., o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi 
práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky. 
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 Naøízení vlády è. 101/2005 Sb., o podrobnìj�ích po�adavcích na pracovi�tì a pracovní 
prostøedí. 
Naøízení vlády è. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístìní bezpeènostních znaèek 
a zavedení signálù. 
Naøízení vlády è. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pøi práci. 
Naøízení vlády è. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bli��í po�adavky na bezpeèný provoz a 
pou�ívání strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí. 
Naøízení vlády è. 201/2010 Sb., o zpùsobu evidence úrazù, hlá�ení a zasílání záznamu o 
úrazu. 
Naøízení vlády è. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bli��í podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostøedkù, mycích, èisticích a dezinfekèních prostøedkù. 
Zákon è. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
Zákon è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících 
zákonù. 
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  Vybrané stavebnì technologické detaily jsou zpracovány v pøíloze P.8 - Stavebnì 
technologické detaily. 
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10.1 POPIS ÚLOHY 

 Posouzení stability SO 205 se týká posouzení gabionové opìrné zdi, která se 
nachází mezi mosty ev.è. 15-040 a 15-041 a slou�í pro roz�íøení násypového tìlesa pøi 
zachování stávajícího pùdorysu. Viz. kapitola 9,11.3.  

 Opìrná zeï se bude posuzovat na posunutí, pøeklopení, únosnost základové pùdy, 
posouzení plo�ného základu a posouzení stability svahu. Tato posouzení byla modelována 
v programu GEO 5 a výsledky jsou prezentovány v pøilo�ených protokolech.  

 Zatí�ení bylo zadáno jako promìnné z chodníku + doprava na komunikaci. Pro 
posouzení se pou�il zatì�ovací stav LM 01, který byl nejménì pøíznivý. Jednotlivé stupnì 
zatí�ení jsou patrné ve výsledném protokolu. 

Model posuzované konstrukce z programu GEO 5: 
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 Boèní pohled posuzované konstrukce: 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 POSOUZENÍ GABIONU NA POSUNUTÍ A PØEKLOPENÍ 

Výpoèet gabionu 

Vstupní data 
Projekt  
Akce : Diplomová práce 
Èást : Statický výpoèet 
Popis : Posouzení stability gabionové konstrukce 
Autor : Bc. Jiøí Cupl 
Datum : 5.1.2016  
Nastavení 

Èeská republika - EN 1997, pøedbì�ný návrh 
Výpoèet zdí  
Výpoèet aktivního tlaku : Coulomb (ÈSN 730037) 
Výpoèet pasivního tlaku : Caquot-Kerisel (ÈSN 730037) 
Výpoèet zemìtøesení : Mononobe-Okabe 
Tvar zemního klínu : poèítat �ikmý 
Metodika posouzení : výpoèet podle EN1997 
Návrhový pøístup : 1 - redukce zatí�ení a materiálu  

Souèinitele redukce zatí�ení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Kombinace 1 Kombinace 2 

  Nepøíznivé Pøíznivé Nepøíznivé Pøíznivé 

Stálé zatí�ení : gG = 1,35 [�] 1,00 [�] 1,00 [�] 1,00 [�] 

Promìnné zatí�ení : gQ = 1,50 [�] 0,00 [�] 1,30 [�] 0,00 [�] 

Zatí�ení vodou : gw = 1,35 [�]   1,00 [�]   
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Souèinitele redukce materiálu (M) 

Trvalá návrhová situace 

  Kombinace 1 Kombinace 2 

Souèinitel redukce úhlu vnitøního tøení : gf = 1,00 [�] 1,25 [�] 

Souèinitel redukce efektivní soudr�nosti : gc = 1,00 [�] 1,25 [�] 

Souèinitel redukce neodv. smykové pevnosti : gcu = 1,00 [�] 1,40 [�] 

Souèinitel redukce Poissonova èísla : gv = 1,00 [�] 1,00 [�] 
 

Kombinaèní souèinitele pro promìnná zatí�ení 
Trvalá návrhová situace 

Souèinitel kombinaèní hodnoty : y0 = 0,70 [�] 

Souèinitel èasté hodnoty : y1 = 0,50 [�] 

Souèinitel kvazistálé hodnoty : y2 = 0,30 [�] 
 
Materiály blokù - výplò  

Èíslo Název 
g j c 

[kN/m3] [°] [kPa] 

1 Výplòové kamenivo, pletivo 19,00 30,00 0,00 
 
Materiály blokù - pletivo  

Èíslo Název 

Pevnost Vzdálenost Únosnost 

sítì svislých sítí èelního spoje 
Rt [kN/m] b [m] Rs [kN/m] 

1 Výplòové kamenivo, pletivo 40,00 1,00 40,00 
 
Geometrie konstrukce  

Èíslo 
�íøka Vý�ka Odskok 

Materiál 
b [m] h [m] a [m] 

4 1,00 0,50 0,00 Výplòové kamenivo, pletivo 

3 1,50 1,00 0,00 Výplòové kamenivo, pletivo 

2 2,00 1,00 0,00 Výplòové kamenivo, pletivo 

1 2,50 1,00 - Výplòové kamenivo, pletivo 
 
Sklon gabionu = 5,70 °     
Celková vý�ka = 3,48 m     
Celk. objem zdi = 6,50 m3/m     
 
Parametry zemin 
 
Tøída F3, konzistence tuhá 
Objemová tíha : g = 17,80 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitøního tøení : jef = 25,00 °  
Soudr�nost zeminy : cef = 14,00 kPa  
Tøecí úhel kce-zemina : d = 16,00 °  
Zemina : soudr�ná  
Poissonovo èíslo : n = 0,35   
Obj.tíha sat.zeminy : gsat = 17,80 kN/m3  

  
Tøída S3, ulehlá 
Objemová tíha : g = 17,30 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitøního tøení : jef = 30,00 °  

Soudr�nost zeminy : cef = 0,00 kPa  
Tøecí úhel kce-zemina : d = 20,00 °  
Zemina : soudr�ná  
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 Poissonovo èíslo : n = 0,30   
Obj.tíha sat.zeminy : gsat = 17,30 kN/m3  
  
Geologický profil a pøiøazení zemin  

Èíslo 
Vrstva 

Pøiøazená zemina Vzorek 
[m] 

1 4,15 Tøída S3, ulehlá 
 

2 1,85 Tøída F3, konzistence tuhá 
 

3 6,50 Tøída S3, ulehlá 
 

4 - Tøída S3, ulehlá 
  

Tvar terénu  

Èíslo 
Souøadnice Hloubka 

x [m] z [m] 

1 0,00 0,00 

2 4,20 -2,74 

3 19,20 -2,74 

4 20,20 -2,74 
 
Poèátek [0,0] je v umístìn v pravém horním rohu konstrukce. 
Kladná souøadnice +z smìøuje dolù. 
  
Vliv vody 

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 
  
Zadaná plo�ná pøití�ení  

Èíslo 
Pøití�ení 

Pùsob. 
Vel.1 Vel.2 Poø.x Délka Hloubka 

nové zmìna [kN/m2] [kN/m2] x [m] l [m] z [m] 

1 ANO  promìnné 3,00  4,70 1,93 na terénu 

2 ANO  promìnné 18,80  6,63 3,00 na terénu 

3 ANO  promìnné 8,20  9,63 3,00 na terénu 

4 ANO  promìnné 4,80  12,63 3,00 na terénu 

5 ANO  promìnné 2,50  15,63 1,05 na terénu 

6 ANO  promìnné 3,00  16,68 1,93 na terénu 
 

Èíslo Název 

1 Zatí�ení promìnné: LM 01 

2 Zatí�ení promìnné: LM 02 

3 Zatí�ení promìnné: LM 03 

4 Zatí�ení promìnné: LM 04 

5 Zatí�ení promìnné: LM 05 

6 Zatí�ení promìnné: LM 06 
 
Odpor na líci konstrukce 

Odpor na líci konstrukce není uva�ován. 
  
Nastavení výpoètu fáze 

Návrhová situace : trvalá 
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 Posouzení èís. 1  
Výpoèet aktivního tlaku za konstrukcí - mezivýsledky  

Vrst. Mocnost a jd cd g dd Ka Pozn. 

èís. [m] [°] [°] [kPa] [kN/m3] [°]   

1 1,31 0,00 30,00 0,00 17,30 30,00 0,297  

2 0,05 0,00 30,00 0,00 17,30 30,00 0,297  

3 1,00 0,00 30,00 0,00 17,30 30,00 0,297  

4 0,05 0,00 30,00 0,00 17,30 30,00 0,297  

5 1,00 0,00 30,00 0,00 17,30 30,00 0,297  

6 0,05 0,00 30,00 0,00 17,30 30,00 0,297  

7 1,00 -5,70 30,00 0,00 17,30 20,00 0,259  
 
Prùbìh aktivního tlaku za konstrukcí (bez pøití�ení)  

Vrst. Poè. [m] sZ sW Tlak Slo�ka vod. Slo�ka sv. 

èís. Kon. [m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

1  
-0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,50 22,65 0,00 20,82 18,03 10,41 

2  
0,50 22,65 0,00 20,82 18,03 10,41 

0,55 23,51 0,00 21,07 18,25 10,54 

3  
0,55 23,51 0,00 21,07 18,25 10,54 

1,54 40,72 0,00 26,19 22,68 13,09 

4  
1,54 40,72 0,00 26,19 22,68 13,09 

1,59 41,58 0,00 26,44 22,90 13,22 

5  
1,59 41,58 0,00 26,44 22,90 13,22 

2,59 58,80 0,00 31,56 27,33 15,78 

6  
2,59 58,80 0,00 31,56 27,33 15,78 

2,64 59,66 0,00 31,81 27,55 15,91 

7  
2,64 59,66 0,00 27,69 26,83 6,84 

3,63 76,87 0,00 32,14 31,14 7,94 
 
Spoètené síly pùsobící na konstrukci   

Název Fvod Pùsobi�tì Fsvis Pùsobi�tì Koef. Koef. Koef. 

 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] pøekl. posun. napìtí 
Tíh.- zeï 0,00 -1,37 123,50 1,14 1,000 1,000 1,350 

Tíh.- zemní klín 0,00 -2,61 43,60 2,15 1,000 1,000 1,350 

Aktivní tlak 89,40 -1,46 42,31 2,58 1,350 1,350 1,350 

Zatí�ení promìnné: LM 01 1,61 -1,70 0,81 2,58 1,500 1,500 1,500 

Zatí�ení promìnné: LM 02 10,35 -1,62 5,10 2,58 1,500 1,500 1,500 

Zatí�ení promìnné: LM 03 2,61 -0,92 1,14 2,57 1,500 1,500 1,500 

Zatí�ení promìnné: LM 04 0,39 -0,06 0,10 2,52 0,000 1,500 1,500 

Zatí�ení promìnné: LM 05 0,00 -4,20 0,00 2,59 0,000 0,000 0,000 

Zatí�ení promìnné: LM 06 0,00 -4,20 0,00 2,59 0,000 0,000 0,000 
 
Posouzení celé zdi 

Posouzení na pøeklopení 
Moment vzdorující Mvzd = 409,23 kNm/m    
Moment klopící Mkl = 209,72 kNm/m    
 
Zeï na pøeklopení VYHOVUJE 
 
Posouzení na posunutí 
Vodor. síla vzdorující Hvzd = 143,18 kN/m    
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 Vodor. síla posunující Hpos = 119,10 kN/m    
 
Zeï na posunutí VYHOVUJE 
 
Celkové posouzení - ZEÏ VYHOVUJE 
 
Maximální napìtí v základové spáøe : 166,24 kPa 
  

10.3 ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ PÙDY  

Únosnost základové pùdy 
Síly pùsobící ve støedu základové spáry  

Èíslo 
Moment Norm. síla Pos. síla Excentricita Napìtí 
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [m] [kPa] 

1 82,98 306,20 112,03 0,33 166,24 

2 92,37 248,00 117,81 0,44 153,88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimenzace èís. 1  
Spoètené síly pùsobící na konstrukci - kombinace 1  

Název Fvod Pùsobi�tì Fsvis Pùsobi�tì Koef. Koef. Koef. 

 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] pøekl. posun. napìtí 

Tíh.- zeï 0,00 -1,00 76,00 0,95 1,000 1,000 1,350 

Tíh.- zemní klín 0,00 -1,89 20,02 1,77 1,000 1,000 1,350 

Aktivní tlak 52,24 -1,00 22,67 2,08 1,350 1,350 1,350 

Zatí�ení promìnné: LM 01 1,25 -1,14 0,57 2,08 1,500 1,500 1,500 

Zatí�ení promìnné: LM 02 7,69 -1,08 3,47 2,08 1,500 1,500 1,500 

Zatí�ení promìnné: LM 03 1,05 -0,21 0,27 2,03 0,000 1,500 1,500 

Zatí�ení promìnné: LM 04 0,00 -2,94 0,00 2,09 0,000 0,000 0,000 

Zatí�ení promìnné: LM 05 0,00 -2,94 0,00 2,09 0,000 0,000 0,000 

Zatí�ení promìnné: LM 06 0,00 -2,94 0,00 2,09 0,000 0,000 0,000 
 

Obrázek 9.1.9-1 Síly p�sobící ve st�edu základové spáry 
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 Posouzení pracovní spáry nad blokem èís.: 1 

Posouzení na pøeklopení 
Moment vzdorující Mvzd = 183,68 kNm/m    
Moment klopící Mkl = 85,14 kNm/m    
 
Spára na pøeklopení VYHOVUJE 
 
Posouzení na posunutí 
Vodor. síla vzdorující Hvzd = 81,36 kN/m    
Vodor. síla posunující Hpos = 71,86 kN/m    
 
Spára na posunutí VYHOVUJE 
 
  
Spoètené síly pùsobící na konstrukci - kombinace 2  

Název Fvod Pùsobi�tì Fsvis Pùsobi�tì Koef. Koef. Koef. 

 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] pøekl. posun. napìtí 
Tíh.- zeï 0,00 -1,00 76,00 0,95 1,000 1,000 1,000 

Tíh.- zemní klín 0,00 -1,89 20,02 1,77 1,000 1,000 1,000 

Aktivní tlak 67,28 -1,02 23,07 2,08 1,000 1,000 1,000 

Zatí�ení promìnné: LM 01 1,60 -1,15 0,58 2,08 1,300 1,300 1,300 

Zatí�ení promìnné: LM 02 10,00 -1,11 3,58 2,08 1,300 1,300 1,300 

Zatí�ení promìnné: LM 03 2,74 -0,78 0,88 2,07 1,300 1,300 1,300 

Zatí�ení promìnné: LM 04 0,49 -0,12 0,09 2,02 0,000 1,300 1,300 

Zatí�ení promìnné: LM 05 0,00 -2,94 0,00 2,09 0,000 0,000 0,000 

Zatí�ení promìnné: LM 06 0,00 -2,94 0,00 2,09 0,000 0,000 0,000 
 
Posouzení pracovní spáry nad blokem èís.: 1 

Posouzení na pøeklopení 
Moment vzdorující Mvzd = 169,06 kNm/m    
Moment klopící Mkl = 87,88 kNm/m    
 
Spára na pøeklopení VYHOVUJE 
 
Posouzení na posunutí 
Vodor. síla vzdorující Hvzd = 77,21 kN/m    
Vodor. síla posunující Hpos = 73,64 kN/m    
 
Spára na posunutí VYHOVUJE 
 
 
Posouzení bloku gabionu na maximální napìtí: 
Maximální napìtí na spodní blok = 111,24 kPa 
Souè.redukce odskokem hor.bloku = 1,00  
Prùmìrná hodnota tlaku na èelo = 50,29 kPa 
Smyková síla pøená�ená tøením = 100,67 kN/m  
 
Únosnost na boèní tlak: 
Únosnost spoje = 40,00 kN/m 
Spoètené namáhání = 25,02 kN/m  
Posouzení na boèní tlak VYHOVUJE 
 
Posouzení spáry mezi bloky: 
Únosnost materiálu sítì = 40,00 kN/m 
Spoètené namáhání = 25,02 kN/m  
Spára mezi bloky VYHOVUJE 
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10.4 POSOUZENÍ PLO�NÉHO ZÁKLADU 

Posouzení plo�ného základu 

Vstupní data 
Nastavení 

Èeská republika - EN 1997, pøedbì�ný návrh 
Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Souèinitele EN 1992-1-1 : standardní  
Sedání  
Metoda výpoètu : ÈSN 73 1001 (Výpoèet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformaèní zóny : pomocí strukturní pevnosti  
Patky 
 
Výpoèet pro odvodnìné podmínky : standardní postup 
Metodika posouzení : výpoèet podle EN1997 
Návrhový pøístup : 1 - redukce zatí�ení a materiálu  

Souèinitele redukce zatí�ení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Kombinace 1 Kombinace 2 

  Nepøíznivé Pøíznivé Nepøíznivé Pøíznivé 

Stálé zatí�ení : gG = 1,35 [�] 1,00 [�] 1,00 [�] 1,00 [�] 
 

Souèinitele redukce materiálu (M) 

Trvalá návrhová situace 

  Kombinace 1 Kombinace 2 

Souèinitel redukce úhlu vnitøního tøení : gf = 1,00 [�] 1,25 [�] 

Souèinitel redukce efektivní soudr�nosti : gc = 1,00 [�] 1,25 [�] 

Souèinitel redukce neodv. smykové pevnosti : gcu = 1,00 [�] 1,40 [�] 

Souèinitel redukce pevnosti horniny : gv = 1,00 [�] 1,40 [�] 
 
Základní parametry zemin   

Èíslo Název Vzorek 
jef cef g gsu d 

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Tøída F3, konzistence tuhá 
 

25,00 14,00 17,80 7,80 16,00 

2 Tøída S3, ulehlá 
 

30,00 0,00 17,30 7,30 20,00 

 
Parametry zemin pro výpoèet tlaku v klidu  

Èíslo Název Vzorek 
Typ j n OCR Kr 

výpoètu [°] [�] [�] [�] 

1 Tøída F3, konzistence tuhá 
 

soudr�ná -  0,35 -  -  

2 Tøída S3, ulehlá 
 

soudr�ná -  0,30 -  -  

 
Parametry zemin  
Tøída F3, konzistence tuhá 
Objemová tíha : g = 17,80 kN/m3  
Úhel vnitøního tøení : jef = 25,00 °  
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 Soudr�nost zeminy : cef = 14,00 kPa  
Edometrický modul : Eoed = 10,50 MPa  
Koef. strukturní pevnosti : m = 0,10   
Obj.tíha sat.zeminy : gsat = 17,80 kN/m3  
  
Tøída S3, ulehlá 
Objemová tíha : g = 17,30 kN/m3  
Úhel vnitøního tøení : jef = 30,00 °  
Soudr�nost zeminy : cef = 0,00 kPa  
Edometrický modul : Eoed = 28,50 MPa  
Koef. strukturní pevnosti : m = 0,30   
Obj.tíha sat.zeminy : gsat = 17,30 kN/m3  

  
Zalo�ení 

Typ základu: základový pas 
Hloubka od pùvodního terénu hz = 0,75 m 
Hloubka základové spáry d = 0,75 m 
Tlou��ka základu t = 0,50 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 
 
Objemová tíha zeminy nad základem = 17,50 kN/m3 
  
Geometrie konstrukce 

Typ základu: základový pas 
Celková délka pasu  = 50,00 m 
�íøka pasu (x)  = 2,88 m 
�íøka sloupu ve smìru x  = 0,10 m 
Objem pasu  = 1,44 m3/m  
Zadané zatí�ení je uva�ováno na 1bm délky pasu. 
  
Materiál konstrukce 

Objemová tíha g = 20,00 kN/m3 
Výpoèet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton : C 12/15 
Válcová pevnost v tlaku fck = 12,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 1,60 MPa 
Modul pru�nosti Ecm = 27000,00 MPa 
 
Ocel podélná : B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Ocel pøíèná: B500 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 
 
Geologický profil a pøiøazení zemin  

Èíslo 
Vrstva 

Pøiøazená zemina Vzorek 
[m] 

1 4,15 Tøída S3, ulehlá 
 

2 1,85 Tøída F3, konzistence tuhá 
 

3 6,50 Tøída S3, ulehlá 
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Èíslo 
Vrstva 

Pøiøazená zemina Vzorek 
[m] 

4 - Tøída S3, ulehlá 
  

Zatí�ení  

Èíslo 
Zatí�ení 

Název Typ 
N My Hx 

nové zmìna [kN/m] [kNm/m] [kN/m] 

1 ANO  Zatí�ení è. 1 U�itné 303,16 114,31 -114,65 
 
Celkové nastavení výpoètu 

Typ výpoètu : výpoèet pro odvodnìné podmínky 
  
Nastavení výpoètu fáze 

Návrhová situace : trvalá 
  

Posouzení èís. 1  
Posouzení zatì�ovacích stavù  

Název 
Vl. tíha ex ey s Rd Vyu�ití 

Vyhovuje 
pøíznivì [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

Zatí�ení è. 1 Ano -0,16 0,00 133,92 137,08 97,70 Ano 

Zatí�ení è. 1 Ne -0,16 0,00 133,92 137,08 97,70 Ano 
 
Výpoèet proveden s automatickým výbìrem nejnepøíznivìj�ích zatì�ovacích stavù. 
  
Spoètená vlastní tíha pasu G = 28,80 kN/m 
Spoètená tíha nadlo�í Z = 12,16 kN/m 
 
 
Posouzení svislé únosnosti 1.MS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tvar kontaktního napìtí : obdélník 
Nejnepøíznivìj�í zatì�ovací stav èíslo 1. (Zatí�ení è. 1) 
 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 4,34 m 
Dosah smykové plochy lsp = 12,81 m 
 
Výpoètová únosnost zákl. pùdy Rd = 137,08 kPa 
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 Extrémní kontaktní napìtí s = 133,92 kPa 
 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
  
Posouzení vodorovné únosnosti 

 
Nejnepøíznivìj�í zatì�ovací stav èíslo 1. (Zatí�ení è. 1) 
 
Zemní odpor: klidový 
Výpoètová velikost zemního odporu Spd = 2,16 kN 
Úhel tøení základ-základová spára y = 30,00 ° 
Soudr�nost základ-základová spára a = 0,00 kPa  
Horizontální únosnost základu Rdh = 161,11 kN 
Extrémní horizontální síla H = 114,65 kN  
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
  

Posouzení èís. 1  
Sednutí a natoèení základu - vstupní data 

Výpoèet proveden s automatickým výbìrem nejnepøíznivìj�ích zatì�ovacích stavù. 
Výpoèet proveden s uva�ováním koeficientu k1 (vliv hloubky zalo�ení). 
Napìtí v základové spáøe uva�ováno od upraveného terénu. 
  
Spoètená vlastní tíha pasu G = 28,80 kN/m 
Spoètená tíha nadlo�í Z = 12,16 kN/m  
Sednutí støedu délkové hrany = 4,8 mm  
Sednutí støedu �íøkové hrany 1 = 9,5 mm  
Sednutí støedu �íøkové hrany 2 = 7,4 mm   
(1-hrana max.tlaèená; 2-hrana min.tlaèená) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sednutí a natoèení základu - 
výsledky 
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 Tuhost základu: 
Spoètený vá�ený prùmìrný modul pøetvárnosti Edef = 17,98 MPa 
Základ je ve smìru délky tuhý (k=7,86) 
Základ je ve smìru �íøky tuhý (k=187,70) 
 
Celkové sednutí a natoèení základu: 
Sednutí základu = 10,4 mm 
Hloubka deformaèní zóny = 5,07 m  
Natoèení ve smìru �íøky = 0,747 (tan*1000) 
 

Dimenzace èís. 1  
Výpoèet proveden s automatickým výbìrem nejnepøíznivìj�ích zatì�ovacích stavù. 
  
Posouzení podélné výztu�e základu ve smìru x 
 
Profil vlo�ky = 16,0 mm 
Poèet vlo�ek = 6  
Krytí výztu�e = 40,0 mm 
�íøka prùøezu = 1,00 m 
Vý�ka prùøezu = 0,50 m  
Stupeò vyztu�ení r = 0,27 % > 0,13 % = rmin 
Poloha neutrálné osy x = 0,08 m < 0,28 m = xmax 
Moment na mezi únosnosti MRd = 219,88 kNm > 209,72 kNm = MEd 
 
Prùøez VYHOVUJE. 
  
Posouzení patky na protlaèení  
Profil ohybu = 10,0 mm 
Poèet ohybù = 4,00  
Úhel sklonu ohybù = 45,00 °  
Normálová síla v sloupu = 303,16 kN 
  
Tlaková diagonála na obvodu sloupu 
 
Síla pøenesená rozná�ením do zákl. pùdy  = 10,53 kN 
Síla pøená�ená smykovou pevností �B   = 292,63 kN 
Uva�ovaný obvod sloupu u0 = 1,36 m 
Smykové napìtí na obvodu sloupu vEd,max = 2,16 MPa 
Únosnost tlakové diagonály na obvodu sloupu vRd,max = 2,28 MPa 
 
Kritický prùøez se smykovou výztu�í  
Síla pøenesená rozná�ením do zákl. pùdy  = 105,69 kN 
Síla pøená�ená smykovou pevností �B   = 197,47 kN 
Vzdálenost prùøezu od sloupu  = 0,45 m 
Délka prùøezu ucr = 2,00 m 
Smykové napìtí na prùøezu vEd = 0,33 MPa 
Únosnost vyztu�eného prùøezu vRd,c = 0,52 MPa 
 
vEd < vRd,c => PRÙØEZ VYHOVUJE 
  
Kritický prùøez bez smykové výztu�e (vzdálenost od sloupu > 2.d) 
 
Síla pøenesená rozná�ením do zákl. pùdy  = 246,64 kN 
Síla pøená�ená smykovou pevností �B   = 56,52 kN 
Vzdálenost prùøezu od sloupu  = 1,24 m 
Délka prùøezu ucr = 1,00 m 
Smykové napìtí na prùøezu vEd = 0,21 MPa 
Únosnost nevyztu�eného prùøezu vRd,c = 0,32 MPa 
 
vEd < vRd,c => Výztu� není nutná 
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 Patka na protlaèení VYHOVUJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 9.1.9-1 V\ztu�ení patky 
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10.5  POSOUZENÍ STABILITY SVAHU 

 Byl provedeno posouzení kritické smykové plochy pro ovìøení stability svahu. 

Výpoèet byl proveden metodou dle Bishopa. Výstup z GEO 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9.1.9-1 Pr�b�h kritické smykové plochy 
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ZÁVÌR 

 Dle zadání diplomové práce jsem zpracoval vybrané èásti stavebnì 
technologického projektu výstavby rekonstrukce Tyr�ova mostu v Litomìøicích. V prùbìhu 
zpracování jsem vypracoval v�echny pøílohy k zadání diplomové práce. 

 Pro STP jsem vypracoval technickou zprávu, ve které jsem zpracoval základní 
údaje stavby a charakterizoval jsem jednotlivé stavební objekty. Pro celou stavbu jsem 
narýsoval koordinaèní situaci, ve které jsem zakreslil stavební objekty a in�enýrské sítì. 
Dále jsem vytvoøil èasový a finanèní harmonogram a studii realizace hlavních 
technologických etap vybraného objektu. Projekt zaøízení staveni�tì jsem z rozsahových 
dùvodù navrhnul pro ji�ní èást stavby, kde se nachází nejvíce stavebních objektù. 
Zohlednil jsem zátopové území øeky Labe tak, aby zaøízení staveni�tì co nejlépe 
vyhovovalo potøebám stavby a zajistilo plynulost výstavby. Navrhl jsem hlavní stavební 
stroje a mechanismy nutné pro výstavbu a vytvoøil jsem plán zaji�tìní materiálových 
zdrojù pro monolitické konstrukce. V èásti technologického postupu a KZP jsem se 
zamìøil na provádìní opìrných zdí z gabionové konstrukce, proto�e je tato etapa velice 
dùle�itá z hlediska kvality, �ivotnosti a také vzhledu, který v podstatì prodává tento 
stavební objekt. Zpracoval jsem polo�kový rozpoèet vybraného objektu, nakreslil 
schematický postup výstavby vybraného objektu, spoèítal jsem bilance zemních prací a 
vypracoval jsem plán pro údr�bu a sledování mostu. V pøíloze zadání ze specializace 
oblasti jsem vyu�il znalostí získaných pøi studiu oboru Konstrukce a dopravní stavby a v 
programu GEO 5 jsem namodeloval opìrnou zeï z gabionù, u které jsem ovìøil její 
stabilitu. 

 V diplomové práci jsem uplatnil znalosti získané pøi studiu na Fakultì stavební v 
Brnì, ale i zku�enosti získané bìhem odborné praxe, za kterou jsem velice vdìèný. 
Ukázala mi realitu výstavbového procesu a nastínila mi cestu mého budoucího povolání, 
ve kterém se budu zabývat dopravním stavitelstvím. 
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