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Abstrakt: 

Hlavním cílem této práce bylo porovnat různé varianty přístupu k pilířům 

Barrandovského mostu, na nichž probíhala kompletní sanace na základě provedené 

diagnostiky. Sanovány byly všechny pilíře v celé své délce, přičemž sanace byla 

naplánována do dvou etap, které byly rozděleny na sanovanou část pod vodou a nad 

ní. V této práci se budu zabývat částí nad vodou, neboť druhá etapa oprav proběhne 

až na jaře r. 2021, tedy po odevzdání diplomové práce. Na základě možných 

přístupů k jednotlivým pilířům tak, aby mohla proběhnout plnohodnotně a 

v odpovídající kvalitě jejich sanace, budou porovnány tři technologie, ze kterých by 

mohla být sanace provedena. Bude se jednat o přístup z lešení, ze speciální plošiny a 

z pontonů na vodní hladině. Tyto varianty budou porovnány z technologického, 

časového a ekonomického hlediska. Nebude opomenuto ani hledisko BOZP týkající 

se každé navržené metody a vliv na omezení provozu. 

Klíčová slova: Barrandovský most, sanace, spodní stavba, prostorové lešení, 

speciální plošina, ponton 

Abstract: 

The main goal of this work was to compare different variants of access to the 

pillars of the Barrandov Bridge, on which a complete rehabilitation was carried out 

on the basis of diagnostics. All pillars were rehabilitated along their entire length, 

but the rehabilitation was planned in two stages, which were divided into the 

rehabilitated part under water and above it. In this work I will deal with the part 

above the water, because the second stage of repairs will take place in the spring of 

2021, ie after the submission of the thesis. On the basis of possible approaches to 

individual pillars so that it can take place in full and in the appropriate quality of 

their remediation, I will compare three technologies from which the remediation 

could be carried out. It will be access from scaffolding, a special platform and 

pontoons on the water surface. These variants were compared from a technological, 

time and economic point of view. The OSH aspect of each proposed method and the 

impact on traffic restrictions will not be overlooked either. 

Keywords: Barrandov bridge, rehabilitation, substructure, spatial scaffolding, 

special platform, pontoon 
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Úvod 

V poslední době se opakovaně hovoří o havarijních stavech mostů jak v České 

republice, tak v celé Evropě. Po zřícení mostu u italské Aully mezi Janovem a Florencií 

se rozvířila diskuse, v jakém stavu jsou nejen pražské mosty, ale mosty po celé České 

republice. ŘSD ČR se v posledních letech velmi intenzivně věnovalo kontrolám všech 

stavebních objektů a jejich stavu, a to jak z pohledu plnění běžných, hlavních prohlídek, 

tak i v plnění závěru v nich zjištěných. Od roku 2015 byla rozvinuta jednoznačná 

tendence navyšovat počet každoročních oprav mostů, přičemž např. v roce 2018 bylo 

opraveno 81 mostů. Řešena byla celková oprava mostu, nikoliv jen například výměna 

vozovkového souvrství. 

Mezi mosty ve špatném stavu patří i proslulý a jeden z dopravně nejvytíženějších 

mostů, a to Barrandovský most. Po provedeném monitoringu a diagnostice byly zjištěny 

závažné skutečnosti týkající se zejména nepřípustného stavu předpínací výztuže a bylo 

konstatováno, že Barrandovský most je v horším stavu, než se očekávalo, a tak byla 

naplánována velká oprava poměrně v brzké době. Tím, jak se o alarmujícím stavu u 

pražských mostů hovořilo, jsem se začala nejen v médiích zajímat o nové informace. 

Dále se mi naskytla možnost nahlédnout do problematiky související s opravou 

Barrandovského mostu, a z tohoto důvodu jsem se rozhodla zabývat se v diplomové 

práci právě plánovanou sanací spodní stavby Barrandovského mostu, respektive zvolení 

vhodného přístupu k pilířům. 

V teoretické části se budu zabývat nejprve historií silničních pražských mostů, dále 

se budu věnovat dělení mostů dle jednotlivých typů, diagnostikou mostů, poté přiblížím, 

jakým způsobem probíhá předúprava podkladu a proč je tento úkon tak důležitý, dále 

přejdu ke stanovení požadavků na přístupové konstrukce, z čehož vyplynou varianty 

přístupů k sanaci, které následně popíši.  

V praktické části se budu zabývat jednotlivými alternativami možných přístupů ke 

spodní stavbě Barrandovského mostu. Tři navržené varianty umožňující přístup pro 

realizaci sanace následně porovnám a vyhodnotím. Mezi zvolené varianty patří 

provedení sanace z lešení kotveného do konstrukce mostu, využití speciální plošiny 

a lešení stojící na pontonech a kotvené do mostního pilíře. Tyto možnosti budou 

porovnány a poznatky následně vyhodnoceny z technologického a ekonomického 

hlediska, dále budou vyhodnocena rizika spojená s BOZP, a omezení provozu.  
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1. Historie silničních mostů v Praze 

Původně přes řeku Vltava vedl brod v místech, kde v 9. století vyrostl Pražský 

hrad. V některých úvahách se hovoří ještě o existenci dřevěného mostu. První kamenný 

pražský most byl Juditin most, který nechal postavit Vladislav II. ve 12. století. Juditin 

most byl ve 14. století stržen povodní, a tak byl nahrazen Karlovým mostem za dob 

Karla IV. Tento most zůstal až do 19. století jediným mostem přes řeku Vltavu. 

Výstavba dalších mostů byla nucena rozvojem města spojeným s průmyslovou revolucí. 

První byl řetězový most Františka I. z let 1839-1841, druhý obloukový Negrelliho 

viadukt dokončený 1849 a sloužící pro potřeby nové železniční dopravy. Další dva 

mosty byly postaveny až v letech 1868 – 1869, Most Františka Josefa I. a Rudolfova 

lávka. V letech 1871-1872 druhý železniční most pod Vyšehradem. Dalším byl 

Palackého most, který byl dostaven 1878 a původně byl vyzdoben Myslbekovými 

sousošími. Nicméně z těchto starších mostů jsou zachovány Karlův most, Negrelliho 

viadukt a upravený most Palackého. [1] 

 

Obrázek 1- Ukázka historického řetězového Mostu Františka I. [2] 
 

Na přelomu 19. a začátkem 20. století pražské mosty prošly proměnnou souběžně 

s pražskými nábřežími, kde byla dokončena regulace. Nevyhovující mosty byly zbořeny 

nebo přestavěny a další byly naopak postaveny. [1] 
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Tabulka 1 - Pražské silniční mosty přes řeku Vltavu [1] 

 

Tabulka č. 1 se zabývá pouze silničními mosty, které vedou přes Vltavu. Z tabulky 

je patrné, že v Praze se nachází 5 mostů, které pro překonání vodního toku slouží 

automobilové dopravě a chodcům. Dále 2 mosty mají stejné využití, jen je zde vyhrazen 

ještě pruh pro cyklodopravu.  A 8 mostů slouží k přepravě automobilové a tramvajové 

dopravy včetně pěších.                                        
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1.1 Nejvýznamnější mosty v hlavním městě 

Mezi nejdůležitější mosty hlavního města Praha a zároveň mezi nejvytíženější 

dopravní uzly patří Barrandovský a Nuselský most. Barrandovský most spojuje čtvrť 

Braník na pravém břehu a Hlubočepy na levém břehu a dále je součástí Městského 

okruhu, objíždějící užší centrum Prahy. [3] Oproti tomu Nuselský most propojuje 

Pankrác a vzdálenější jihovýchodní části města s Karlovem a se středem města. Tento 

most nezajišťuje dopravu jen automobilovou, ale uvnitř mostu je umístěn tubus pro 

metro, kterým denně cestuje statisíce lidí. Po mostovce Nuselského mostu každodenně 

projede téměř sto tisíc automobilů a dále je zde hojně využívána doprava MHD. Přes 

Barrandovský most, ještě před dokončením jižní části Pražského okruhu, projížděla 

většina tranzitu ve směru východ – západ včetně spojení dálnice D1 z Brna a dálnice D5 

z Plzně. Po vyloučení kamionové dopravy na Pražský okruh v r. 2010 zátěž klesla, 

avšak jen krátkodobě, na 80 000 vozidel. Později v r. 2014 se opět zvýšila na 136 000 

automobilů denně, čímž se Barrandovský most stal nejvytíženější českou komunikací.                   

[4] 

1.2 Nuselský most – jeho historie 

Díky rozvoji Prahy a rostoucí dopravě vznikla potřeba překonat přirozenou 

historickou obrannou linii města – Nuselské údolí. Nuselský most je znám pod 

původním názvem jako most Klementa Gottwalda. O jeho výstavbě se uvažovalo již 

počátkem 20. století. Návrh železobetonového mostu byl vypracován Stanislavem 

Bechyní po vzniku Československa. Roku 1927 byla vypsána soutěž, na kterou bylo 

podáno 28 návrhů, ale až r. 1932 se v návrhu počítalo s možností zřízení spodní 

mostovky pro rychlodráhu. [4] 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Jeden z původních návrhů mostu [5] 
 

Výstavba mostu přes Nuselské údolí začala být aktuální až v době, kdy se na 

pankrácké pláni začala stavět sídliště, a proto bylo rozhodnuto, že celá oblast bude 
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spojena s centrem podpovrchovou tramvají, která povede v tubusu mostu.  Na dně 

Nuselského údolí bylo 17 domů, a aby mohla začít výstavba mostu, bylo potřeba zahájit 

práce demolicí velkého bloku domů. S příchodem pražského jara r. 1968 byl koncept 

podpovrchové tramvaje změněn na metro. První vozy, odpovídající parametrům 

Nuselského mostu, byly vyrobeny a zároveň odzkoušeny na Kačerově. Z politických 

důvodů bylo bohužel rozhodnuto o využití těžkých ruských vagónů, na jejichž hmotnost 

však nebyl most navržen, a proto musela být nosná konstrukce zesílena speciálním 

ocelovým roznášecím roštem. Roku 1970 byla provedena statická zatěžovací zkouška 

66 tanky T55. Následně most vyhověl i dynamickým zkouškám prováděným pomocí 

raketových motorů. [4] 

 

 

 

 

 

     Obrázek 3 - Provádění statické zatěžovací zkoušky [6]              Obrázek 4 - Provádění dynamické zkoušky [7] 

1.3 Popis Nuselského mostu 

Nuselský most je dlouhý 485 metrů a 26,5 metru široký. Jedná se o železobetonovou 

trámovou konstrukci s komorovým průřezem a čtyřmi pilíři. Tři pole mostu mají rozpětí 

115,5 m a dvě pole jsou o rozpětí 68,5 m. Průměrná výška mostu je 42,5 m nad údolím. 

Vnitřní tubus lichoběžníkového průřezu, který je určen pro metro linky C, má výšku 

téměř 6,5 m a tloušťka stěn se pohybuje od 30 – 110 cm. Nuselský most svými 

parametry patří k jedněm z největších mostů v celém Česku. Na mostovce je 

šestiproudá vozovka, chodníky pro pěší a možnost cyklodopravy. [4] 

1.4 Rekonstrukce Nuselského mostu 

Životnost mostu ovlivnil především intenzivní provoz, který postupně opotřebovává 

konstrukci mostu. Což pochopitelně vyvolává potřebu pravidelné údržby a oprav. 

Dalším ovlivňujícím faktorem jsou i klimatické podmínky, kde jednu z největších rolí 

hraje srážková voda, která má na některé části konstrukcí v zimním období devastující 

účinky. A z tohoto důvodu již krátce po uvedení mostu do provozu musely být 
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provedeny nové hydroizolace vozovky. Práce si tehdy vyžádaly kompletní uzavírku 

silničního provozu na mostovce. Další oprava proběhla až v roce 1988, když se na 

mostovce vyskytly únavové trhliny vlivem intenzivního provozu těžkých vagónů metra 

a extrémním nárůstem dopravy. Komplexní rekonstrukci mostu odstartovala událost 

z listopadu 2010, kdy přes dilatační spáru na mostní opěře Karlov zatekla srážková voda 

do elektroinstalace a tím byl na několik hodin vyřazen i provoz metra. 

Rekonstrukce mostu byla podle závažnosti závad rozřazena do dvou etap. V první 

etapě byl v roce 2011 řešen havarijní stav dilatačních závěrů jejich komplexní výměnou, 

čímž byl zajištěn problém pronikání srážkové vodě na čela nosné konstrukce a průsaky 

vody do prostor kolejiště metra. Druhá etapa oprav řešila kompletní výměnu mostního 

svršku a sanaci betonových ploch spodní stavby a betonové konstrukce. Tato 

rekonstrukce mostu probíhala v letech 2012 – 2017 a to nejzásadnější na tom bylo, že 

oprava probíhala za plného provozu na mostě. [8] 

Obrázek 5- Konečná podoba Nuselského mostu [9] 

V současné době je Nuselský most jednou z páteřních dopravních staveb hlavního 

města, a proto ho nebylo možné vyřadit z provozu. Z tohoto důvodu během oprav 

zůstaly zprovozněny pokaždé dva jízdní pruhy v každém směru a současně i jeden 

průchozí chodník pro pěší a cyklistický provoz. 

Během léta roku 2013 proběhla rekonstrukce středové římsy. Po vyrovnání mostovky 

byla provedena nová hydroizolace a betonáž římsy a dále instalace nového moderního 

osvětlení. Dále v létě roku 2014 postupovala rekonstrukce v obou směrech opravami 

rychlých a středních pruhů. Při této opravě byla vyměněna celá konstrukční vrstva 

vozovky. Poté probíhala potřebná sanace nosné konstrukce a spodní stavby mostu ve 

směru do centra, což vyvolalo dlouholeté omezení provozu. Oprava skončila v červenci 
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r. 2016. Poslední fáze rekonstrukce se týkala sanace směru z centra. Sanace betonových 

ploch a chodníků byly provedeny ze tří pracovních lávek zavěšených pod mostem, které 

měly několik pracovních pater a jejich hmotnost činila okolo 60 – ti tun. Z lávek 

probíhaly prakticky veškeré přípravné činnosti, jako např.: posunutí lávky do pracovní 

pozice, demontáž stávajících chodníkových panelů v pracovním prostoru lávky, očištění 

přístupových betonových ploch vysokotlakým vodním paprskem s následným 

mechanickým dočištěním, provedení diagnostiky stávající předpínací výztuže, sanace 

ploch dle rozsahu poškození s finálním ochranným nátěrem a osazení nových 

prefabrikovaných chodníkových panelů, hydroizolaci chodníkových konzol a přesun 

lávky do navazující pracovní pozice. Celá rekonstrukce probíhala jen při částečném 

omezení provozu na vlastním mostě s maximální snahou minimalizovat doby těchto 

omezení. Veškeré činnosti byly omezovány pouze klimatickými podmínkami. 

V případě, že by se rekonstrukce neudělala tímto způsobem, bylo by nutné do 10 – ti let 

most úplně uzavřít, což by pro Prahu při neexistenci městského okruhu znamenalo 

nepředstavitelný dopravní kolaps. [4] [8] 
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2. Dělení typů mostů 

Mosty rozlišujeme podle čtyř hledisek, mezi které se řadí typy konstrukce, použitý 

materiál, účel a výška mostu. 

2.1 Dělení mostů podle konstrukce 

 Konzolový most – jedná se o most postavený z vyčnívajících nosníků 

horizontálně do prostoru podepřených jen na jednom konci [10] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Konzolový most Forth Bridge [11] 

 Visutý most –  konstrukční systém je založen na volně visícím laně s pevně 

zajištěným nehybným koncem 

 tento typ mostu lze postavit z přírodních materiálů na 

příhodných místech, vyžaduje však dostatečné zakotvení na  

obou koncích, lano mostu je namáháno výhradně tahem[10]   

 

 

 

 

 

  
Obrázek 7 - Nejdelší visutý most na světě [12] 

 Zavěšený most – mostovka je zavěšena na lanech upevněných v jednom či 

více pevných bodech, od visutého mostu se liší tím, že tam jsou pevnými 

body natažená lana, na kterých visí mostovka [10] 
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Obrázek 8 - Zavěšený most Ramy VIII v Bangkoku [13] 

 Obloukový most – jedná se o jeden ze tří základních typů mostních 

konstrukcí, kde v ideálním případě je klenba namáhána pouze tlakem 

      - jedná se o most s opěrnými pilíři na každém konci ve 

tvaru oblouku a tyto mosty fungují přenášením hmotnosti 

mostu a jeho zátěže především na horizontální tlak držený 

opěrnými pilíři po stranách [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 – Žďákovský ocelový most [14] 

 Trámový most – jde o jeden z nejrozšířenějších druhů mostů s prvkovými 

mostovkami používající se k překlenutí překážek o max. délce 33 m, 

s deskovými mostovkami se používají i pro delší rozpětí, využívá se 

především pro železniční dopravu [10] 
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Obrázek 10- Ocelový jednokolejný trámový most [15] 

 Pohyblivý most  - v minulosti měl tento typ mostu především obranný účel, 

aby přerušil cestu útočníkům, dnes se staví tehdy, pokud překonává vodní 

tok sloužící jako vodní cesta a nebylo by možné anebo efektivní jej stavět 

vysoký, aby nekolidoval s lodní dopravou 

Pohyblivé mosty se dělí na: 

 Sklopný most 

 Otočný most 

 Zásuvný most 

 Ponorný most 

 Skládací most 

 Svinovací most 

 Naklápěcí most                                                               [10]    

2.2 Dělení mostů podle použitého materiálu 

Z hlediska materiálu mosty dělíme následovně: 

 Dřevěné (trám, věšadlo, vzpěradlo, oblouk) 

 Kamenné (klenba) 

 Ocelové (trám – příhradový či plnostěnný nosník, oblouk, visutý nebo 

zavěšený) 

 Ocelobetonový (mostovka se vybetonuje na ocelové trámové nosníky [10] 
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 Beton (klenba) 

 Železobeton (klenba, trám) 

 Předpjatý beton (trám) 

 Plast – kompozitní materiál 

 

2.3 Dělení mostů podle účelu 

Dle způsobu používání mosty dále dělíme na: 

 Železniční 

 Silniční popřípadě dálniční 

 Lávky pro chodce a cyklisty 

 Ekodukty - přechody pro zvěř 

 Průmyslové instalace (dopravníky pro IS – potrubní a 

kabelové lávky) 

 Akvadukty 

 Inundační 

 

2.4 Dělení mostů podle výšky 

Posledním způsobem dělení mostů je z hlediska výšky mostovky. 

 Vysokovodní most - umožňuje vodní dopravu pod mostem 

o Podjezdná výška je minimálně standardních 5,25 m 

 Nízkovodní most – naopak neumožňuje vodní dopravu pod mostem 

o Podjezdná výška nedosahuje minima 5,25 m                            [16] 

Podjezdná výška je na každé řece rozdílná. Zcela vyhovující podjezdná výška je 6,5 

m a této hodnoty dosahují pouze mosty na Dolním Labi od Mělníka po státní hranici. 

Oproti tomu např. na Vltavě dosahuje podjezdná výška nedostatečných 4,5 m a na 

Středním Labi dokonce jen katastrofálních 3,7 m. Což ekonomické využívání těchto 

vodních cest mimořádně omezuje a je to i hlavní důvod proč se nadměrné náklady ze 

severomoravských hutí přepravují po silnici, i když paralelně existuje vodní cesta. 

Export výrobků je zbytečně prodražován, a navíc způsobuje nepříjemnosti místním 

obyvatelům a zvyšuje opotřebení místních silnic. [17]                                                                                     
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3. Diagnostika mostů 

Jak komunikace, tak i mosty je potřeba v rámci správy pravidelně kontrolovat a 

provádět rovněž jejich prohlídky. Zpravidla prohlídky mostů se provádí v souladu 

s Metodickým pokynem schváleným 22.11.2016, který navazuje na ustanovení 

vyhlášky č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23.4.1997, kterou se 

provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

a ČSN EN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací. Výstupem prohlídek je 

protokol z provedené prohlídky, který hodnotí v souladu s ČSN EN 73 6221 nejen vady 

či zjištěné poruchy mostního objektu, ale v případě hlavní nebo mimořádné prohlídky 

hodnotí také spolehlivost mostu. 

Spolehlivost mostu hodnotí odolnost mostu či odolnost jeho částí a prvků z hlediska 

zatížitelnosti a stavebního stavu mostu. Jednotlivé klasifikační stupně jsou shrnuty 

v následující tabulce č.2. [18] 

Tabulka 2 - Klasifikační stupně stavebního stavu [18]  

Klasifikační 

stupeň  

Stav 

konstrukce 

Vady a poruchy konstrukce Popis stavebního 

stavu 

I Bezvadný 
bez jakýchkoliv zjevných závad, 

skrytých vad, poruch anebo nedodělků 

bez zjevných závad 

a poruch 

II 
Velmi 

dobrý 

pouze vzhledové vady neovlivňující 

zatížitelnost (např. prohnuté, ale 

dostatečně pevné zábradlí, nerovnost 

v římse, stékající povrchové 

nečistoty, skvrnitost omítky beze 

stop po vzlínající nebo prosakující 

vlhkosti, trhlinky v ozdobné omítce, 

poškozené architektonické prvky 

mostu, atd...) 

lokální vzhledové 

závady a poruchy 

nepředstavující 

zvýšené riziko z 

hlediska zajištění 

dlouhodobé 

spolehlivosti mostu 

(nad 10 let) 

III Dobrý 

větší vady, které však neovlivňují 

zatížitelnost (např. poškozené 

zábradlí, odprýsknutá ochranná 

omítka, porušený kryt vozovky, 

uchycená vegetace v malé míře, 

poškozené římsy, poškozená 

povrchová úprava konstrukcí z 

lehkých slitin nebo jejich zoxidovaný 

povrch, neobnovené nátěry s 

prvními stopami rezavění ocelové 

kce, sednutí zemního tělesa oproti 

nosné kci) 

závady a poruchy 

většího rozsahu 

ovlivňující 

spolehlivost 

konstrukce, avšak 

představují zvýšené 

riziko z hlediska 

jejího zajištění v 

časovém horizontu 

do 10 let 
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Klasifikační 

stupeň  

Stav 

konstrukce 

Vady a poruchy konstrukce Popis stavebního 

stavu 

IV Uspokojivý 

vady a poruchy nemající okamžitý 

nepříznivý vliv na zatížitelnost, které 

však mohou zatížitelnost ovlivnit v 

budoucnu (např. silnější povrchová 

rezavění nosné konstrukce, 

prosakování vody, obnažená 

výztuž, zakořeněná vegetace, 

lokálně vydrolená spárová malta, 

trhliny v nosné kci 2), 

postřehnutelná trvalá deformace 

nosné kce nebo podpěr bez 

viditelných trhlin, poručená 

funkce posuvných ložisek, 

porušená kysličníková vrstva v 

nepřístupných místech hliníkových 

kcí, nadměrné kmitání nosné 

kce...) 

závady a poruchy 

nemající významný 

vliv na spolehlivost 

kce, avšak 

představují zvýšené 

riziko z hlediska 

zajištění v časovém 

horizontu do 5 let 

V Špatný 

vady a poruchy ovlivňující 

zatížitelnost, ale jsou odstranitelné 

ještě bez větších zásahů (např. 

zrezavění zrnitého charakteru bez 

většího oslabení napadnutých 

průřezů, povrchová hniloba 

dřevěných kcí 1), (povrchové 

trhliny a praskliny ŽB kcí šířky do 

1mm a hloubky do 25mm, trhliny 

předpjatých konstrukcí šířky do 

0,2mm, uchycený plíseň, 

postřehnutelná deformace klenby 

bez trhlin, značně vydrolená 

spárová malta na většině míst, 

prasklé spáry, uvolněné kameny, 

trhliny a praskliny 2), uvolněné 

nýtové, šroubové a jiné spoje, 

vychýlená nebo vyšinutá ložiska 

nebo úložné prahy, viditelná 

deformace gumových příp. 

neoprenových ložisek, podpěry 

podemleté do hloubky nejvýše 

rovné třetině tloušťky podpěry, 

větší odchylky v líci spár 

montovaných podpěr atd...) 

závady a poruchy 

mající významný vliv 

na spolehlivost 

konstrukce, jsou však 

odstranitelné bez 

významných zásahů 

do nosné konstrukce 

mostu 
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Klasifikační 

stupeň  

Stav 

konstrukce 

Vady a poruchy konstrukce Popis stavebního 

stavu 

VI 
Velmi 

špatný 

vady a poruchy ovlivňující 

zatížitelnost a jsou odstranitelné 

pouze velkou opravou zahrnující 

důležité části kce (např. oslabení 

průřezu rzí či hnilobou 1 nejvýše o 

30%, ale bez děr či ručně 

dosažitelného rozrušení zbytku, 

trhliny a praskliny 2, vypadlé 

kameny, zborcené, nakloněné nebo 

pokleslé podpěry s dostatečnou 

soudržností, pobořená čela kleneb, 

zřícené průčelí zdi, značná trvalá 

deformace klenby přes čtvrtinu 

tloušťky, odtržené lepené spoje kcí 

z lehkých slitin, trhliny 

předpjatých kcí šířky větší než 

0,2mm atd...) 

závady a poruchy 

mající zásadní vliv na 

spolehlivost 

konstrukce a jsou 

odstranitelné jen 

významnými zásahy 

do nosné konstrukce 

mostu 

VII Havarijní 

vady a poruchy ovlivňující 

zatížitelnost takovou měrou, že 

vyžadují okamžitou nápravu pro 

odvrácení, hrozící katastrofy, popř. 

uzavření mostu (např. naprostá 

zchátralost průřezu rzí nebo 

hnilobou (oslabení průřezu o více 

než 30%), pobořené části nosné 

kce nebo podpěr, nadměrné 

průhyby, chvění nebo vlnění mostu 

atd...) 

závady a poruchy 

ovlivňující 

spolehlivost 

konstrukce tak 

zásadně, že vyžadují 

okamžitá opatření pro 

odvrácení havárie - 

např. uzavření či 

podepření mostu 

        

Poznámky: 1) 

při poškození dřeva hnilobou se uváží možnost pokračování 

procesu hniloby a případně se redukuje pevnost zdánlivě 

zdravého dřeva v oblasti poškození 

  
2) 

trhliny a praskliny je nutné vždy posoudit z hlediska vlivu 

na zatížitelnost mostní konstrukce 
 

Tabulka 3- Obvyklé hodnoty součinitele stavebního stavu dle klasifikačního stupně [19] 

Klasifikační stupeň 

stavebního stavu 

Stavební stav Součinitel 

stavebního stavu α  

I Bezvadný 1.0 

II Velmi dobrý 1.0 

III Dobrý 1.0 

IV Uspokojivý 0.8 

V Špatný 0.6 

VI Velmi špatný 0.4 

VII Havarijní 0.2 
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Součinitel stavebního stavu mostu je jedním z parametrů ovlivňující výpočet při 

stanovení zatížitelnosti mostu pozemních komunikací odhadem. 

𝑃 = 𝑠 ∗ 𝑧 ∗
10𝑣

𝐿
∗ 100 ∗ [1,0 + ℎ(1,2 + 0,32ℎ)] 

kde        P…je výjimečná, výhradní nebo normální zatížitelnost v tunách [t] 

              s…je součinitel stavebního stavu mostu 

              z…je druhový součinitel zatížitelnosti 

              v…je výškový rozměr hlavní nosné konstrukce v metrech [m] 

              L…je světlost mostního otvoru v metrech [m] 

              h…je výška případné přesypávky v metrech [m] 

[19] 

3.1 Druhy zatížitelnosti 

Rozlišujeme tři druhy zatížitelnosti, kdy jedním z nich je normální zatížitelnost, dále 

výhradní a výjimečná. 

3.1.1 Stanovení zatížitelnosti 

Zatížitelnost se stanovuje čtyřmi způsoby: 

 Zatížitelnost se převezme z projektové dokumentace u mostů navržených 

podle ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí  ČSN EN 1991 – 1 -1 

Zatížení konstrukcí – Část 1-1_ Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní 

tíha a užitná zatížení pozemních staveb; ČSN EN 1991 – 1 – 3 Zatížení 

konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem; ČSN EN 1991 – 1 

– 4 Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem; ČSN 

EN 1991 – 1 – 5 Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení 

teplotou; ČSN EN 1991 – 1 – 6 Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná 

zatížení – Zatížení během provádění; ČSN EN 1991 – 1 – 7 Zatížení 

konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení; ČSN EN 

1991-2 Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostu dopravou; ČSN EN 

1991-3 Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení 

 Zatížitelnost stanovená pomocí tabulek 
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 Zatížitelnost stanovená odhadem - v případě, kdy nelze zatížitelnost 

mostu stanovit ani statickým výpočtem, ani zatěžovací zkouškou, 

odhadne se podle empirického vzorce uvedeného výše v kapitole 4. 

Stanovená zatížitelnost tímto způsobem má omezenou platnost, a to na 2 

roky.                                                                                                      [19] 

3.2. Diagnostické metody betonových konstrukcí  

Tato kapitola je zde zmíněna v rámci nezbytnosti pro provedení sanace betonových 

konstrukcí. Pojmem sanace betonu se rozumí komplexní proces ochrany a opravy 

betonové konstrukce.   

Z diagnostického hlediska se použitelnost metody řídí především třemi 

následujícími kritérii: 

 Rychlost stanovení měřeného parametru – zrychluje diagnostický proces, 

a tím objednateli poskytuje vyžádané závěry v kratším termínu, což má 

pozitivní vliv na celkový proces zkrácení přípravy ochrany a opravy. 

 Přesnost metody – význam má z hlediska průkaznosti získaných poznatků a 

velmi často má vliv na celkovou kvalitu provedené diagnostiky. Zejména u 

nepřímých metod, u kterých se pro zjištění daného parametru využije 

kalibračního vztahu, může být přesnost velmi snížena. 

 Cena měření – obvykle jsou finanční prostředky limitovány a používají se 

finančně méně náročné metody, což ale na druhou stranu umožňuje provést 

diagnostické práce s větší četností, a tím i z hlediska statického více 

průkazné. 

Zmíněné metody patří v rámci stavebně technického průzkumu 

k nejpoužívanějším.                                                                                               [20] 

3.2.1 Vizuální metoda 

Podrobná a pečlivá vizuální prohlídka konstrukce při dobrém osvětlení je 

samozřejmě jedním ze základních diagnostických nástrojů. Vizuální prohlídka 

umožňuje kontrolu geometrického tvaru konstrukčních prvků, zjištění a lokalizaci 

statických i korozních poruch a dalších imperfekcí. [20] 
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Při vizuálních prohlídkách se nevyužívá jen zraku, ale i dalších lidských smyslů, 

jako jsou sluch, hmat a čich. Z tohoto důvodu bývá součástí prohlídky i tzv. akustická 

trasovací metoda, spočívající v sunutí obvykle kovové koule o max. průměru 5 cm po 

povrchu konstrukce. Koule je fixována na vhodném držadle, umožňující nepřerušované 

sunutí po povrchu. Jakékoliv dutiny či oddělené povrchové krycí vrstvy se projevují 

změnou ozvuku. Takto je možné lokalizovat i poruchy, které nejsou na první pohled 

patrné. Úkolem vizuální prohlídky je kvantitativní stanovení narušení povrchových 

vrstev a stanovení šířky trhlin a délky obnažené výztuže. Základními pomůckami pro 

provádění vizuální prohlídky je fotoaparát, dalekohled a zvětšovací sklo.                                                              

[20] 

3.2.2 Hloubka narušení povrchových vrstev 

Povrchové vrstvy betonu bývají poškozeny nejrůznějšími korozními mechanismy i 

v důsledku koroze výztuže, jejíž korozní zplodiny mají větší objem a vedou k oddělení 

krycích vrstev. Při vizuální prohlídce odměřujeme tloušťku jak chybějících odpadlých 

vrstev, tak i vrstev, které jsou zjevně narušeny a mají nízkou soudržnost.  

Měření se provádí pomocí posuvného měřítka v kombinaci s tvrdoměrnými 

špičákovými metodami. 

3.2.3 Zjištění šířky trhlin 

V průběhu vizuální prohlídky se zaznamenává poloha trhlin. Ke každé trhlině je 

potřeba uvést její maximální nebo průměrnou šířku. Tu stanovujeme indikátorem šířky 

trhlin nebo měřící lupou. Příložný indikátor šířky trhlin sestává ze systému různě 

širokých čar, kterým je přiřazena odpovídající šířka. Porovnáním šířky čáry s šířkou 

trhliny lze stanovit její šířku s přesností na cca 0,05 mm. Měřící lupou lze dosáhnout 

přesnosti cca 0,01 mm. Tímto způsobem však nelze posoudit, zda se jedná o aktivní 

trhlinu či trhlinu dlouhodobě stabilní.  K tomuto posouzení se využívají např. sádrové 

terče, které musí být fixovány přímo k podkladu nosné konstrukce. Přesnější sledování 

šířky trhlin umožňují příložné deformetry. 

Jednou z metod, kterou lze stanovit hloubku trhliny je jádrový vývrt odebraný 

v lokalitě, kterou prochází hodnocená trhlina. Velmi efektivní je kombinovat poznatky 

získané jádrovými vývrty s nedestruktivním stanovením charakteru trhlin ultrazvukovou 

metodou.                                                                                                                        [20] 
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3.3 Stanovení fyzikálně – mechanických vlastností betonu a oceli 

Při diagnostických pracích se pozornost povětšinou zaměřuje na stanovení pevnosti 

betonu nebo meze kluzu oceli. Obvykle jsou tyto parametry základním vstupem pro 

statické posouzení konstrukce, resp. porovnání kvality použitých materiálů 

s projektovou dokumentací. 

[20] 

Méně často se pak stanovují: 

 Modul pružnosti betonu 

 Mrazuvzdornost a vodotěsnost betonu 

 Koeficient teplotní roztažnosti betonu                                                     

3.3.1 Stanovení pevnosti betonu 

Zjišťovaným parametrem obvykle bývá pevnost betonu v tlaku, nicméně k některým 

diagnostickým účelům je však nezbytné stanovit také pevnost v prostém tahu. Stanovení 

pevnosti v tahu za ohybu se při diagnostických pracích používá výjimečně, a pevnost 

v příčném tahu se provádí na jádrových vývrtech. [20] 

Ke stanovení pevnosti betonu se využívají tvrdoměrné špičákové metody, které 

vycházejí ze zkušenosti, že pevnost betonu, resp. cementového tmelu, a jeho tvrdost 

mají úzko vazbu. Pokud atakujeme povrch betonu ostrým kovovým předmětem, 

získáme velmi snadno subjektivní pocit pevnosti. Nejčastěji se používá tzv. Maškův 

špičák, což je přípravek ve tvaru kovového válce, který je na konci jehlanovitě zaostřen. 

Tento špičák se zaráží pod povrch zkušebního místa přesně stanoveným počtem úderů 

palice o definované hmotnosti. Špičákové metody poskytnou rychlou orientaci 

především o kvalitě povrchových vrstev betonu a to s minimálními vynaloženými 

náklady. [20] 

Pevnost betonu můžeme dále stanovovat metodou kuličkových kladívek, metodou 

místního porušení, ultrazvukovou impulsovou metodou, odrazovou metodou či stanovit 

pevnost na jádrových vývrtech. [20] 
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4. Technologie předúpravy podkladu 

Prvním technologickým krokem každého sanačního zásahu na betonové konstrukci 

je předúprava podkladu. V obecném smyslu tento technologický krok zahrnuje 

jakýkoliv zásah do povrchu nebo průřezu konstrukce, který předchází všem dalším 

technologickým krokům sanace. V závislosti na rozsahu a povaze poškození a povaze 

sanačního zásahu může mít tento technologický krok nejčastěji 3 etapy: 

 První etapa zahrnuje primární hrubé odstranění betonu (nazývané též 

demolice) – tj. zásah do hloubek podstatně větších než 10 mm. V rámci této 

etapy jsou obvykle i zásadněji měněny rozměry či dispoziční uspořádání 

konstrukce. 

 Druhá etapa zahrnuje předúpravu podkladu spočívající v odstranění 

nesoudržných úlomků a částic z povrchu, uvolnění korodující výztuže, 

důsledné odstranění korozních zplodin z výztuže a popřípadě i zdrsnění 

povrchu, tedy vytvoření dostatečně únosného povrchu s vhodnou strukturou 

pro zakotvení následujících vrstev. Tento zásah se realizuje v hloubkách do cca 

3 – 5 mm, výjimečně do 10 mm. 

 Třetí etapa zahrnuje finální oplach, odstranění ulpělých prachových částic a 

otevření pórovité struktury betonu. V této fázi může dojít k odmaštění povrchu, 

odstranění olejů, mazadel, odformovacích přípravků a dalších látek, které 

mohou mít separační účinky a snižují soudržnost dalších aplikovaných vrstev 

s podkladem. V této etapě není zasahováno do podpovrchových partií betonu. 

Cílem předúpravy povrchu je:  

o Vytvoření únosných soudržných povrchů pro aplikaci a řádné zakotvení 

správkových hmot, izolačních nebo spojovacích vrstev či ochranných nátěrů 

o Změna průřezů, vytvoření prostupů a rozměrové přizpůsobení konstrukce 

o Prevence dalšího oslabování a degradace konstrukce, které mohou být 

vyvolány pokračující korozí výztuže 

 

Technologie předúpravy podkladu dělíme na předúpravu betonu a předúpravu a 

čištění výztuže.                                                                                                            

  [20] 
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4.1 Předúprava betonu 

4.1.1 Přehled používaných metod pro hrubé odstranění betonu 

 Rozrušování tlakovou vlnou  

 Rozrušování betonu pomocí expanzních směsí 

 Rozrušování mechanickými údery 

 Rozpojování trhacími klíny 

 Drcení hydraulickými kleštěmi 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Rozrušování pomocí pneumatického kladiva [20] 

Odstraňování narušených povrchových vrstev musí probíhat tak, aby nebyla 

ohrožena kvalita a stav ocelové výztuže a nebyl zbytečně narušován beton v jádře 

konstrukčních prvků.  Na základě stavebně technického průzkumu se stanoví tloušťka 

odstraňované vrstvy betonu. 

4.1.2 Přehled používaných metod pro jemné odstranění betonu 

 Řezání diamantovými nástroji 

 Rozrušování betonu rotačními nástroji 

 Rozrušování betonu pomocí jehlových pistolí 

 Pemrlování 

 Tryskání abrazivem (pískování) 

 Brokování 

 Tryskání pomocí hořáků 

 Řezání a tryskání pomocí technologie vysokotlakého vodního paprsku 

[20] 
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4.2 Předúprava a čištění výztuže 

Korodující výztuž se projevuje především poškozením krycí vrstvy betonu. Hlavním 

cílem předúpravy a čištění ocelové výztuže je odstranění zkorodovaných či jinak 

poškozených částí výztuže. Silnější vrstvy korozních zplodin, hromadících se na 

ocelové výztuži během korozního procesu, jsou hlavní příčinou oddělování a 

odlupování krycí vrstvy betonu. Odstranění nahromaděných oxidů je absolutně 

nezbytným předpokladem pro dosažená dlouhodobé úspěšnosti sanace. [20] 

4.2.1 Přehled používaných metod pro čištění výztuže 

 Jehlové odstranění rzi  

 

 

 

Obrázek 12 - Jehlové odstranění rzi [20] 

 Čištění pomocí technologie vysokotlakého vodního paprsku 

 

 

 

Obrázek 13 - Čištění vodním paprskem [20] 

 Čištění stlačeným vzduchem s abrazivem (pískování) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - Čištění stlačeným vzduchem s abrazivem [20] 
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 Kartáčování mechanickým drátěným kartáčem  

 

 

 

  

Obrázek 15 - Odstranění rzi drátěným kartáčem [20] 

5. Požadavky na přístupové konstrukce (provádění sanací) 

S ohledem na předchozí kapitoly 3 a 4 a zároveň v návaznosti na vlastní práci je 

nutné si udělat průzkum na základě požadavků na přístupové konstrukce z hlediska 

technologického, prostorového a statického, díky nimž získáme výčet možných 

alternativ řešení. 

5.1 Technologické požadavky na přístupové konstrukce 

Za použití jedné ze zmíněných metod pro přípravu podkladu bude zapotřebí mít 

k dispozici zdroj elektrické energie pro napájení např. tryskací pistole, brusky 

s diamantovým kotoučem a malé sbíjecí kladivo. To samé platí pro přípravu a 

zpracování materiálu, kde se použije např. elektrické nízkootáčkové míchadlo, 

kalibrované odměrné nádoby, šnekové čerpadlo a elektrická vrtačka. Zdroj elektrické 

energie a samozřejmě dále i vody bude potřeba i při samotné aplikaci sanační směsi 

v případě, že bude prováděna strojně. Další variantou je ruční aplikace metodou vlhký 

do vlhkého. [21] 

V rámci odstraňování poškozeného betonu a následné očišťování konstrukce je 

nutné, obvykle na požadavek Povodí či správce toku, aplikovat záchytnou síť či nornou 

stěnu pro zachycení odpadů. Toto je zde zmíněnou z důvodu, že v celé práci se 

zabývám mostními objekty překlenující vodní tok.  Záchytná síť má však svůj význam i 

v jiném ohledu, především v zajištění BOZP – zabraňující pádu materiálu, ručního 

nářadí a osob z výšky. [21] 
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Shrnutí technologických požadavků: 

 Na zdroj elektrické energie a vody 

 Zachycení odpadů 

 BOZP 

[21] 

5.2 Požadavky na prostorové řešení 

Např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v příloze č. 3 "Požadavky na 

organizaci práce a pracovní postupy" v kapitole X. Zednické práce v odst. 4 uvádí, že 

"materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 

prostor široký nejméně 0,6 m."                                                                                       [22] 

5.3 Požadavky na zajištění statiky konstrukce 

 Únosnost konstrukce s ohledem na zatížení od vlastní tíhy, pracovního 

zařízení, pracovníků a popřípadě i materiálů 

 Prostorová tuhost konstrukce po celou dobu jejího používání 

 Stabilita konstrukce zajišťující náležitosti bezpečného užívání 

[22] 
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6. Lešení a pracovní plošiny 

Lešení je dočasná stavební konstrukce, která se zřizuje na staveništích pro práce ve 

výškách vně i uvnitř. Všeobecně platí, že lešení by mělo být konstrukčně vždy co 

nejjednodušší, bezpečné a dostatečně únosné. V historii byl používán systém dřevěného 

lešení, který byl velmi pracný a náročný jak z technického, tak z časového hlediska. 

Z tohoto důvodu se hledala jiná alternativa a začalo se používat lešení hliníkové a 

ocelové. 

Ocelové lešení dělíme dle typu na: 

 Nepohyblivá ocelová lešení 

 Pojízdná ocelová lešení 

 Pohyblivé pracovní plošiny (závěsná lešení) 

Dle účelu ocelová lešení dělíme na: 

 Pracovní 

o Dvouřadové 

o Třířadové 

o Prostorové 

 Podpěrná 

 K jiným účelům 

Dle tvaru součástí ocelové lešení dělíme na: 

 Tyčové prvky 

o Trubkové „hladké“ tyče 

o Modulové s pevnými styčníky 

 Rámové prvky 

o Uzavřené rámy 

o Otevřené rámy 

o H rámy                                                                                      [23] 

 

Požadavky na lešení: 

Lešení je vždy navrhováno s ohledem na funkční požadavky, bezpečnost 

pracovníků, komunální bezpečnost a ekonomické využití. Konstrukce každého lešení 
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musí být technicky dokumentována, a to v takovém rozsahu, a do takové hloubky, aby 

spolehlivě prokázala požadované vlastnosti konstrukce lešení po stránce statické, 

funkční a pracovní bezpečnosti. Dále musí umožnit bezpečné provedení konstrukce 

lešení (montáž, demontáž, přemisťování…) a bezpečné používání a jeho údržbu. [23] 

Základním předpokladem pro správný návrh, výpočet a dimenzování je co 

nejobjektivnější stanovení veškerých zatěžovacích účinků. Výpočet je proveden 

projektantem – statikem. Další požadavky na dočasné konstrukce jsou: 

 Dočasné stavební konstrukce musí být používány jen v provedení 

odpovídajícímu průvodní dokumentaci, návodu na montáž a jeho použití 

 Montáž i demontáž lešení provádí odborně způsobilá osoba – konstrukce 

musí být provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti 

lokálnímu či celkovému vybočení, posunu nebo překlopení 

 Lešení musí být založeno na dostatečně únosném terénu nebo konstrukci, 

jejíž únosnost je staticky prokázána 

 Dočasné konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 

prohlídkám v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci 

[24] 

6.1 Trubkové lešení 

Trubkové lešení se skládá z trubek a spojovacích částí. Používá se již několik 

desítek let, avšak v současné době se od jeho využití značně ustupuje. Toto lešení je 

vhodné stavět tam, kde jiná lešení kvůli své menší variabilitě byla méně vhodná na úkor 

kvality podlahové plochy, nebo prostoru v lešení anebo i bezpečnosti – např. málo 

únosný terén. [23] 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 - Ukázka provedení trubkového lešení [25] 
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Výhodou tohoto systému je právě velké množství možností sestavení díky tomu, že 

trubky lze zkracovat a zároveň je k dispozici jen základní výčet prvků. Naopak 

nevýhodou tohoto druhu lešení je problém s povrchovou stálostí (možností koroze) a 

poměrně nízká únosnost spojů. Vyšší únosnosti spoje lze dosáhnout použitím 

objímkových spojek. Při montáži je nejdůležitější založení celé konstrukce. Dalším 

důležitým činitelem, na němž závisí stabilita a prostorová tuhost celého lešení, je 

způsob zavětrování a zakotvení lešení. Lešení a jeho navrhování se řídí např. normou 

ČSN EN 12813 Dočasné stavební konstrukce – Podpěrné dílcové věže – Zvláštní 

postupy při navrhování. [23] [26] 

  

 

 

 

Obrázek 17 - Objímková spojka otočná a pevná [23] 

Shrnutí výhod a nevýhod tohoto lešení: 

              Vysoká variabilita – překonání výškových a stranových nerovností 

              Vhodné pro atypické konstrukce                

              Stabilita a vysoká tuhost vlastního lešení 

              Dostatečná rozšířitelnost a skladovatelnost 

              Kvalitní a prostorná pracovní plocha pro pracovníky 

 

                 Pracnost při montáži a demontáži 

                 Velká hmotnost 

                  Hustší kotvení 

                  Okopová hrana– dodržení zásad BOZP 

                  Poměrně malá životnost 

                  Vyšší náklady na údržbu 
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6.1.1 Základní prvky trubkového lešení 

 Trubka – jmenovitý Ø 48,3 mm, jmenovitá tloušťka stěny 3,2 mm 

 Podkladní prahy – pro osazení nánožek (z prken, fošen, dřevěného roštu) 

 Nánožky = patky – pro osazení trubkových sloupků 

 Upínací spojky – pro křížové spoje dvou vzájemně kolmých trubek 

 Pracovní podlahy – z prken či podlahových dílců 

 Nastavovací spojky – určené pro osové nastavení dvou trubek 

 

 

 

   

 

Obrázek 18 - Ukázka upínací spojky trubkového lešení a jejího správného uchycení [23] 

Pomocné části trubkového lešení: 

 Zábradlí 

 Záklopky 

 Výstupní žebříky 

 Ochranná bednění a stříšky                                                                    [23] [26]     

                                                     

6.2 Modulové lešení 

Základním prvkem tohoto typu lešení je sloupek se začleněným styčníkem, který je 

umístěn v systematických modulových vzdálenostech. Díky hojnému počtu montážních 

prvků lze dosáhnout vysoké tuhosti konstrukce a zároveň únosnosti spojů. [27] Pro 

získání požadované stability lešení a zajištění bezpečného pohybu po něm je nutné 

správně navrhnou jeho kotvení. U modulových lešení díky jejich tvarové rozmanitosti je 

potřebné správně určit kotevní síly a z nich vyplývající typ kotvení. Ztužení těchto 

lešení se nejčastěji provádí v jednom poli či diagonálně u venkovní plochy – rozmístění 

uvádí dodavatel. [28] Tato lešení mohou být pojízdná či nepojízdná. [27]  
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Obrázek 19 - Ukázka modulového lešení [29] 

6.2.1 Modulové lešení s Layher Allround styčníkem 

U tohoto typu je typický styčník, který má přivařený upevňovací díl nejčastěji ve 

formě kotouče nebo misky, které jsou od sebe vzdáleny dle předepsaných modulů. 

Styčníkem prochází sloupek. K upevňovacím dílcům jsou připevňovány další prvky 

lešení, což jsou vodorovné či šikmé dílce tvořící po spojení prostorově tuhou 

konstrukci. [27]  

 

 

 

                                       Obrázek 20 -  Detail styčníku Layhera Allround [30] 

6.2.2 Modulové lešení HAKI 

Tento systém lešení se liší od misek nebo kotoučů tím, že pro spojení jednotlivých 

dílců, tzv. třmínků, které jsou přivařeny v systematických vzdálenostech 

k procházejícímu sloupku. Do třmínků se zasunují další vodorovné a šikmé dílce, které 

po správné montáži vytvoří prostorově tuhou konstrukci. [27] 
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                             Obrázek 21 - Ukázka osazení příčníku a podélníku na sloupek [23] 

Shrnutí výhod a nevýhod tohoto systémového lešení: 

         Jednoduchost 

         Rychlost montáže i demontáže 

         Odpadá většina šroubových spojů 

         Vysoká životnost a bezpečnost              

                                                     

          Nízká variabilita – je dáno předem stanovenými moduly 

          Okopová hrana– dodržení zásad BOZP                                                          [27]    

                                                         

6.2.3 Základní prvky modulového lešení 

Jak bylo již zmíněno v úvodu, základním prvkem je styčník. 

Pomocné části trubkového lešení: 

 Příčník 

 Podélník 

 Zábradlí 

 Podlážka 

 Ztužující prvky a patky                                                                        

 Svislé prodlužovací sloupky 

 Kotevní souprava 

 Závěsný žebřík                                                                                     [27] 
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Obrázek 22 - Schéma nepojízdného stavebnicového HAKI lešení a jeho prvků [23] 

 

6.3 Rámové lešení 

Toto lešení se vyznačuje minimálním množstvím dílů pro základní konstrukci. Již 

několik desítek let je určujícím fasádním rámovým lešením na evropském trhu, přičemž 

se nejčastěji využívá k opravě fasád, zateplování pláště budovy, případně při výměně 

oken či střechy. Základním prvkem je ocelový pozinkovaný stavěcí rám, pracovní 

podlážky v různém materiálovém provedení, zábradlí, diagonály a výškově nastavitelné 

patky. Všechny lešeňové díly tohoto systému lešení zajišťují nutnou bezpečnost, tuhost 

a požadovanou únosnost. Dle provedení konstrukce rámu lze lešení třídit takto: 

 Žebříkový rám 

 T-rám, H-rám 

 Otevřený rám 

 Uzavřený rám 

[27] 
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Dalším možným dělením rámů je dle použitého materiálu, úpravou povrchu, 

průřezem sloupků, ztužujícího rohu, způsobem propojení a dalšími prvky, mezi které 

řadíme zábradlí a ztužidla.                                                                                            [28] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 - Příklad provedení rámového lešení [31]  

 

6.3.1 Rámové lešení – typ I. 

Jedná se o „západoevropský“ model lešení, který z hlediska kotevních systému patří 

k nejběžnějším. V podélném směru se kotví každý rám a výškově se kotví maximálně 

po 8 m střídavě, přičemž krajní sloupky se kotví max. po 4 m. Pokud se kotvení 

zhušťuje, kotví se každý rám po 4 m nebo dokonce po 2 m. [28] 

 

 

 

 

 

Obrázek 24- Schéma kotevního systému rámového lešení typu I. [27] 

6.3.2 Rámové lešení – typ II. 

Dalším uplatňovaným systémem je „švýcarsko-italský“ model, kde u lešení 

s úhlopříčným ztužením v každém poli se kotví v podélném směru každý druhý, 

případně každý třetí rám a výškově maximálně po 6 m vystřídaně. Kotevní síly jsou pak 

úměrně vyšší. [28] 
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6.3.3 Rámové lešení – typ III. 

Třetím modelem je „rakouský“ systém, který funkci úhlopříčného ztužení nahrazuje 

rámovým zábradlím ve všech polích i patrech. [28] 

 

 

 

Obrázek 25 - Schéma kotvení rámové lešení typu III. [27] 

 Kotvení je až na drobné odchylky podobné jako u západoevropského typu. Někteří 

výrobci západoevropského systému uplatňují ve svých návodech možnost montáže 

svých lešení s rámovým zábradlím rovněž bez úhlopříčného ztužení, popř. pouze se 

ztužením ve spodních dvou patrech.                                                                           [28] 
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6.4 Aplikace prostorového lešení v praxi při sanaci mostu 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26 - Ukázka aplikace prostorového lešení při sanaci mostu na dálnici D1 – 063, autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27 - Ukázka aplikace prostorového lešení při sanaci mostu na dálnici D1 – 063, autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28 - Ukázka aplikace prostorového lešení při sanaci mostu na dálnici D1 – 063, autor 
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Obrázek 29 - Ukázka aplikace prostorového lešení při sanaci mostu na dálnici D1 – 063, autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 - Ukázka aplikace prostorového lešení při sanaci mostu na dálnici D1 – 063, autor 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 - Ukázka aplikace prostorového lešení při sanaci mostu na dálnici D1 – 063, autor 
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Obrázek 32 - Ukázka aplikace prostorového lešení při sanaci mostu na dálnici D1 – 063, autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33 - Ukázka aplikace prostorového lešení při sanaci mostu na dálnici D1 – 063, autor 
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Obrázek 34 - Ukázka aplikace prostorového lešení při sanaci mostu na dálnici D1 – 063, autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 35 - Ukázka aplikace prostorového lešení při sanaci mostu na dálnici D1 - 063, autor 
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6.5 Pracovní plošiny 

Pracovní plošina je zdvihací zařízení vybavené pracovním místem pro obsluhu 

v podobě koše nebo plochy obklopené zábradlím. Tato zařízení umožňují práci ve výšce 

na místech jiným způsobem nedostupným, jako jsou okraje střech, koruny stromů, 

osvětlovací stožáry nebo trolejová vedení elektrických drah. Plošiny umožňují 

povětšinou pohyb nejen do výšky, ale také v kruhu daném dosahem ramene. Dále 

plošiny mohou být vybaveny zdrojem elektřiny pro používání ručního elektrického 

nářadí. Příbuznými zařízeními jsou různé typy zvedáků, které se liší od plošin tím, že 

naopak zvedají zařízení, na kterém se pracuje, do polohy vhodné pro práci. [32] 

6.5.1 Typy pracovních plošin 

 Přívěsné plošiny 

 Plošiny na automobilovém podvozku 

 Samohybné nůžkové plošiny – akumulátorové 

 Samohybné nůžkové plošiny – poháněné spalovacím motorem 

 Samohybné kloubovo-teleskopické plošiny – akumulátorové 

 Samohybné kloubovo-teleskopické plošiny – poháněné spalovacím motorem 

 Samohybné teleskopické plošiny 

 Manipulátory                                                                                                [32] 

Obrázek 36 - Pracovní plošina na automobilovém podvozku [33]                Obrázek 37 - Pracovní plošina s nůžkovým zdvihem [34] 
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Obrázek 38 - Pracovní plošina na přívěsu za automobil [35] 

 

 

 

 

 

 

                                                  Obrázek 39 - Samohybná pracovní plošina [36] 

6.6 Speciální plošiny 

Tyto zařízení mají celou řadu využití v interiéru i ve venkovních prostorách. Do 

interiéru jsou vhodné úzké speciální plošiny, které najdou své využití zejména při 

údržbářských pracích ve výškových budovách. Vyznačují se poměrně nízkou hmotností 

a z tohoto důvodu se jejich nasazení používá na podlahy citlivé na zatížení. Oproti tomu 

do venkovních prostor jsou ideálním řešením pásové speciální plošiny. Díky pásům 

zvládají i náročnější terén a jsou koncipovány pro nasazení v náročných terénních 

podmínkách. 

6.6.1 Typy speciálních plošin 

 Kompaktní pracovní plošina pro práci uvnitř i venku – výška 19- 42 m 

 Mostní prohlížecí zařízení na podvozku (např. Moog MBL 1750 od firmy 

Rothlehner) 

[37] 
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Prohlížecí zařízení je určené pro kontroly mostů prováděné přímo z vozovky 

mostu. Díky ideálnímu rozložení hmotnosti na jednotlivé nápravy podvozku včetně 

stabilizační pevné nápravy je umožněno pojíždění v pracovní poloze po vozovce mostu 

i v příčných a podélných náklonech. Veškeré pohyby výložníku včetně jeho vyvážení ve 

dvou osách, vysouvání protizávaží a ovládání hydrauliky poháněného pojezdu celého 

zařízení lze provádět přímo z pracovního koše v jakékoliv pracovní poloze. Hydraulická 

čerpadla prohlížečky i hydraulických pojezdů podvozku jsou poháněna generátorem 

nebo přímo motorem podvozku. [37]      

 

 

 

 

                                                            

Obrázek 40 - Praktická ukázka využití mostního pracovního zařízení [37] 
 

Technické parametry: 

Stranový dosah: 17,5 m                            Zatížení pracovního koše: 280 kg  

Pracovní hloubka: 20 m                            Přesah přes chodník: 5,2 m 

Pracovní výška: 23 m                               Přesah přes protihlukovou stěnu: 5,3 m 

      Celková hmotnost: 32 t  

                                     

 

 

 

 

 

  
Obrázek 41 - Výložník v pracovní poloze do pravého úhlu [37] Obrázek 42 - Výložník v poloze pro opravu pilíře [37] 
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7. Přístupy po vodní hladině 

V některých případech, kdy dochází k opravám, rekonstrukcím či sanacím děl 

nacházejících se nad vodou, kde se nepředpokládá využít žádné zvláštní technologie, lze 

dopravu pracovníků a materiálu na místo pracoviště zajistit po vodě. To samé platí také 

pro umístění zařízení staveniště. 

 Ponton – jedná se o dutý plovák či speciální člun zkonstruovaný ke stavbě či 

rekonstrukci staveb 

Využití pontonů: 

o Plovoucí mola 

o Rekreační rybářské budky na přehradách a březích řek 

o Plovoucí domy – houseboaty 

o Plošiny pro přistávání raket 

o Platforma pro různé stroje určené pro práci v řekách  při injektáži mostních 

pilířů 

o Historický význam – zřizování plovoucích mostů pro překonání vodní 

překážky                                                                                                      [38]     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 43 - Ponton - jako pracovní plocha [39] 

 Nákladní loď – jedná se o loď přepravující širokou škálu nákladu, zboží, 

nebo materiálu, a je často vybavena jeřáby a dalšími mechanismy pro nakládku 

a vykládku přepravovaného nákladu 

[38] 
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Využití nákladních lodí: 

o Dovoz zboží, produktů a materiálu pro potravinářský průmysl 

o Dovoz strojů pro armádu a letectvo 

o Dovoz štěrku pro betonárny 

o Odvoz vytěženého materiálu při budování např. tunelů metra 

o Odvoz stavební suti 

o Odvoz tříděného odpadu                                                 

Pro Prahu nákladní lodě obvykle dováží štěrk pro výrobu betonu, přičemž 

nejvyšší povolená váha nákladu kvůli ponoru činila 750 tun a přitom kapacita mnoha 

lodí je až 1 100 tun. Tato skutečnost přispěla k zahájení prohloubení řeky Vltavy, aby 

tak lodě mohly využít celou svou přepravní kapacitu. Plné využití napomůže nahradit 

automobily ve větším množství, což pro Prahu představuje značný přínos. Do budoucna 

by se Vltava v Praze měla proměnit v tepnu napomáhající městu se zásobováním a 

logistikou. Jedná se především o využití plovoucích technologií, jako jsou různé 

plovoucí rampy, betonárny nebo sklady na vodě tak, aby byla nábřežní část města co 

nejméně zatěžována. [40] [41] 

 

Obrázek 44 - Nákladní loď plující po Vltavě [42] 
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8. Barrandovský most  

Barrandovský most je jedním ze silničních pražských mostů přes řeku Vltavu a 

je jednou z dopravně nejvytíženější páteřní sítí. Most má čtyři pruhy v každém směru, je 

přístupný i chodcům a cyklistům. [3] 

8.1 Nutnost výstavby Barrandovského mostu 

Barrandovský most byl budován v letech 1978-1988 jako most Antonína 

Zápotockého. Jedná se o pražský silniční most přes řeku Vltavu a je významným 

dopravním uzlem jižní části hlavního města a jedním z nejrozsáhlejších mostních děl 

v Praze.  Spojuje čtvrť Braník na pravém břehu a Hlubočepy na levém břehu a navazuje 

na sem vedoucí komunikaci Barrandova, podle které je pojmenován. Dále je součástí 

Městského okruhu, objíždějící užší centrum Prahy. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 45- Výstavba Barrandovského mostu - r. 1983 [43] 

Barrandovský most navrhl architekt Karel Filsek a projektanti byli Jiří Hejnic a 

Pavel Tripal. Každý návrh mostu začínal na papíře, tento na mnoha papírech a zrovna 

tento most na nich ležel dlouhých 7 let, jelikož na každém měl jinou podobu.  Během 

sedmi let bylo vypracováno přes třináct různých variant konstrukce mostu, a ještě více 

možností dopravního řešení na jeho předmostích. Důvodem nebyla jen obvyklá kritéria 

architektonická a funkční, ale především přímé sousedství chráněného masivu 

Barrandova. Jako vítězná varianta byla zvolena koncepce plně respektující krajinu na 

jednom břehu a zástavbu na břehu druhém. Vozovka mostu vede šikmo přes Vltavu a 

relativně nízko, nicméně oproti „rovnějším“ variantám nenarušuje barrandovské skály. 

[44]  
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To, že most běží přes řeku šikmo, sice zachránilo místní skály, ale přidělalo práci 

stavbařům, jelikož nebylo možné využít žádnou z moderních technik výstavby mostů – 

ty se používají pro mosty rovné. V tomto případě se jak bednění, tak betonáž prováděla 

ručně. Bylo spotřebováno 150 000 m2 dřeva jen pro první polovinu mostu a vše se 

připravovalo jen za pomocí sekyry a pily. Jižní část mostního díla byla slavnostně 

otevřena 20. září 1983 a severní polovina v r. 1988. Již první otevření poloviny nového 

mostu na jihu Prahy značně uvolnilo komunikace v centru města od těžké dopravy, ale 

teprve po dobudování tzv. výstupní barrandovské komunikace, které propojilo dálnici 

D1 od Brna se začátkem budované dálnice D5 na Plzeň, umožnilo navést na Jižní cestu 

velkou část nákladní dopravy projíždějící Prahou východozápadním směrem a uvolnit 

tak nejen nábřeží na pravém břehu Vltavy, ale rovněž tak enormně dopravou zatížené 

ulice Ječnou, Žitnou a Resslovu. [44] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 46 - Ukázka dokončeného Barrandovského mostu [45] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 47 - Ukázka dokončeného Barrandovského mostu [46] 

CENTRUM 
D1 
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V následujících kapitolách praktické části diplomové práce se budu zabývat 

porovnáním možných variant přístupu k sanaci spodní stavby Barrandovského mostu. 

Celková sanace spodní stavby tohoto mostu je naplánována do 2 etap, přičemž v rámci 

první etapy dojde k sanaci pilířů, respektive jejich části nad vodou. Tyto práce budou 

zahájeny v říjnu roku 2020. Během sanace dojde k celoplošnému otryskání povrchů, 

sanaci narušených míst, aplikaci celoplošné vyrovnávací stěrky a sjednocujícího nátěru. 

Ve druhé etapě dojde k sanaci částí pilířů nacházejících se pod hladinou vody, přičemž 

před započetím prací bude proveden podvodní průzkum pomocí kamery se záznamem. 

Povrch pilíře pod vodou bude nasnímám a poté bude provedeno otryskání povrchu. 

Doba výstavby je odhadována na 454 dní. Celkové náklady na provedení těchto 

stavebních činností činí 81 581 746 Kč vč. DPH. 

V rámci zjednodušení pro diplomovou práci se budu zabývat jedním konkrétním 

pilířem, který bude sanován v rámci spodní stavby mostu. Pro porovnání více možných 

variant pro zvolení vhodného přístupu k pilíři, jsem záměrně vybrala pilíř nacházející se 

v korytě řeky. V praktické části diplomové práce budu porovnávat tři zvolené varianty 

umožňující přístup pro realizaci sanace, kam spadá samozřejmě reálně navržené 

provedení z hladiny vody, dále z lešení kotveného do konstrukce mostu a poslední 

možností bude využití speciální plošiny. Tyto varianty porovnám z hlediska 

technologického, časového a ekonomického a v neposlední řadě také s ohledem na 

zajištění BOZP při práci. Jelikož se jedná o jeden z dopravně nejvytíženějších mostů, 

vyhodnotím ještě důsledky vyvolané potřebnými opatřeními a omezeními dopravního 

provozu v rámci jednotlivých alternativ. 

Výsledky získané v této práci mohou složit pro volbu provedení sanace nejen 

pražských mostů, ale všech, které překlenují hladinu vody. Vhodnost použití 

„nejpřijatelnější“ varianty musí být uvažována samozřejmě s ohledem na stanovené 

priority a zadávací podmínky. 
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9. Základní údaje o stavbě 

Spodní stavba se skládá z krajních opěr a mezilehlých pilířů a je založena hlubině.  

Veškeré opěry a pilíře na břehu byly založeny na podzemních stěnách, návodní pilíře 

byly založeny na mikropilotách.  

Charakteristika mostu: trvalý přímo pojížděný most na městském okruhu, betonová,  

předpjatá komorová konstrukce o 6-ti polích, spojitý nosník založený plošně 

Délka přemostění:                                   343,74 m 

Délka mostu:                                           409 m 

Délka nosné konstrukce:                         348 379 m 

Rozpětí jednotlivých polí:                      30,42 +60,62 + 71,0 + 72,321+66, 493 + 43,4 m 

Šikmost mostu:                                       59,18 g 

Volná šířka mostu:                                 15,0 m 

Šířka mostu:                                           18,27 m  

Šířka průchozího prostoru chodníku:     2x 2,4 m 

Výška mostu nad terénem:                     cca 19,8 m 

Stavební výška:                                      3,5 m 

Plocha nosné konstrukce mostu:            6 406,38 m2 

Počet pilířů:                                            9 
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Obrázek 48 – Zpracovaný zjednodušený půdorys Barrandovského mostu 

     Řešený pilíř 

č.4 
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Obrázek 49 – Zpracovaný zjednodušený podélný řez Barrandovským mostem  
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9.1 Popis pilíře č. 4 

 Umístění pilíře –    v korytě řeky Vltavy 

– 182,63 m od levého břehu Vltavy 

–  94,09 m od pravého břehu Vltavy 

 Stav pilíře – nevyhovující 

 Rozsah sanace – celoplošné otryskání povrchů, sanace narušených míst, 

aplikace celoplošné vyrovnávací stěrky a sjednocujícího nátěru  

Rozměry pilíře: 

 Příčel – šířka: 4,2 m 

           – výška: 5,0 m 

           – délka: 36,0 m 

 Dřík  – šířka: 3,4 m 

         – výška: 6,15 m 

         – délka: 18,0 m 

 Ložisková stěna – šířka: 2,0 m 

                           – výška: 3,90 m 

                           – délka: 6,35 m 

 Základ – šířka: 9,5 m 

            – výška: 2,0 m 

            – délka: 34,15 m 

 Celková výška pilíře nad hladinou vody: 9,150 m 

 Celková výška pilíře: 13,65 m 

 Celková plocha pilíře (nad hladinou vody): 920,87 m2 

 Celková plocha pilíře (pod hladinou vody): 489,34 m2 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 50 - Řešený pilíř č. 4 
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9.2 Přehled porovnávaných metod 

 Metoda č. 1: Využití speciální plošiny  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 51 - Plošina MBL 1750 [47] 

 Metoda č. 2: Použití lešení od výrobce PERI 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 52 - Prostorové lešení PERI [48] 

 Metoda č. 3: Přístup z vody pomocí palubních nosičů a nákladních lodí 

 

 

 

 

 

Obrázek 53 - Palubní nosič [49] 
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10.  Metoda č. 1 – použití SPECIÁLNÍ PLOŠINY 

První zvolenou metodou je přístup k sanovanému pilíři ze speciální plošiny, která 

bude navržena na základě vstupních hodnot a veškerých stavebních činností, které jsou 

potřebné pro realizaci sanace. 

10.1 Prováděné činnosti 

Zde jsou shrnuty činnosti, na které bude zvolený přístup navrhován. 

o Diagnostika zhotovitele 

o Předúprava podkladu – tryskáním 

o Sanační práce: 

o Silová injektáž trhlin 

o Ruční nanášení malt 

o Sanace kotev 

o Sanace spádové desky 

o Opatření nátěrem 

o Kontrola a zkoušení 

 

10.2 Ověření použitelnosti zvolené speciální plošiny  

S ohledem na parametry pilíře a prováděné činnosti s opravou související, byla 

posuzována speciální plošina od firmy Rothlehner – typ: Moog MBL 1750. Tento typ 

plošiny není zcela běžně k dispozici a je v největší míře využíván ŘSD ČR. 

S ohledem na stranový a hloubkový dosah výložníku plošiny a markantní 

rozměry Barrandovského mostu musely být sanační činnosti rozděleny do 4 etap, které 

jsou zřejmé z obr. 45. Pro požadavky na plošinu byly vzaty v úvahu maximální 

potřebné rozměry plynoucí z rozdělení na etapy. Pro názornost jsou vypracovány 

zjednodušená schémata s umístěním plošiny na mostovce. 
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Obrázek 54 - Rozdělení sanačních prací na etapy 

Ze schématu je patrné, že dle etapizace sanačních prací nejprve proběhnou sanační 

práce na pravém mostu, tj. ve směru do centra a poté se bude pokračovat pracemi na 

levém mostě, tj. ve směru z centra. 

Tabulka 4 - Ověření použitelnosti zvolené plošiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky č. 4 vyplývá, že zvolená plošina vyhovuje všem potřebným parametrům a 

je možné s ní sanaci pilíře provést.  



České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta stavební 

Katedra technologie staveb 
 

Bc. Michaela Baborová                                                                                           62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 55 - Umístění speciální plošiny na mostovce – pravý most 
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Obrázek 56 - Umístění plošiny na mostovce - levý most 
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10.2.1 Využití dosahů výložníku speciální plošiny 

Etapa č.1 – stranový dosah výložníku byl využit na 92,02 % 

                – hloubkový dosah výložníku byl využit na 48,92 % 

 

Etapa č.2 – hloubkový dosah výložníku byl využit na 69,25 % 

 

Etapa č.3 – stranový dosah výložníku byl využit na 94,5 % 

                – hloubkový dosah výložníku byl využit na 57,95 % 

 

Etapa č.4 – hloubkový dosah výložníku byl využit na 70,27% 

10.3 Časová náročnost sanačních prací prováděných z plošiny 

V rámci použití plošiny MBL 1750 byl zohledněn při všech etapách počet 

pracovníků, který byl omezen jednak rozměrem pracovního koše a dále jeho únosností. 

Vzhledem k tomu, že z ekonomického hlediska by byla využita jedna plošina, není 

možné zajistit více čet, které by postupně přecházely z jedné činnosti na druhou. 

Z tohoto důvodu byla navržena pouze jedna četa po dvou pracovnících. Ztížené 

pracovní podmínky jsem zohlednila v technologickém rozboru, kde jsem stanovila 

objektivní normy času. Je zřejmé, že s ohledem na tuto skutečnost vyplyne větší časová 

náročnost a sanační práce budou trvat poměrně dlouhou dobu, což se rámcově také 

prodraží. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 57 - Grafické zobrazení časové náročnosti nasazení speciální plošiny 

Z grafického zobrazení časové náročnosti, při využití speciální plošiny k provedení 

sanačních prací, vychází celková doba trvání na 102 dní. Doba trvání byla stanovena na 

základě zpracovaného technologického rozboru, který je součástí DP. V návaznosti na 

102 dní

0 20 40 60 80 100 120

POUŽITÍ PRACOVNÍ PLOŠINY

Doba trvání [dny]

Časová náročnost metody č. 1
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technologický rozbor byl zpracován harmonogram. Technologický rozbor je přiložen 

jako příloha č. 1 – Technologický rozbor – provedení sanace pilíře č.4 ze SPECIÁLNÍ 

PLOŠINY. Harmonogram tvoří přílohu č. 2 – Časový plán varianty č.1 – využití 

speciální plošiny. 

10.4 Finanční náročnost sanačních prací prováděných z plošiny 

Na stanovení potřebných financí bylo zapotřebí uvažovat dopravu plošiny, dále 

její pronájem za den, přičemž ŘSD ČR účtuje 4 500 Kč/ hod. Vzhledem k tomu, že 

zvolená speciální plošina se využívá po celé České republice jsem pro nacenění 

uvažovala dojezd plošiny do 100 km. Každodenní přesun plošiny do garáží nebyl 

uvažován, nýbrž se počítá s dočasným záborem vozovky po dobu provádění sanačních 

prací. Za zábor uvažuji nulové nájemné, neboť v tomto případě se jedná o pronájem 

městem městu. 

Tabulka 5 - Stanovení nákladů na provádění sanačních prací pomocí speciální plošiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 58 - Grafické znázornění finanční náročnosti při použití speciální plošiny 

4 454 010,00 Kč

0,00 Kč 1 500 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč

VYUŽITÍ SPECIÁLNÍ PLOŠINY MBL 1750

Náklady [Kč]

Finanční náročnost metody č. 1 vč. DPH
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 10.5 Omezení plynoucí z nasazení speciální plošiny  

 Omezený počet pracovníků provádějících sanační práce 

 Délka provádění sanace 

 Omezená možnost pronájmu plošiny 

 Zábor na komunikaci  

 Omezení provozu na vozovce 

 Uzavření chodníku v celé délce  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 59 - Orientační zásah do provozu na Barrandovském mostě během 1. etapy 

Během první etapy sanačních prací bude zabrán chodník v celé jeho délce a zároveň 

dojde po dobu 30 dní k omezení provozu v připojovacím/odbočovacím jízdním pruhu 

ve směru do centra, kde se bude nacházet speciální plošina. Celkem bude zabráno 540 

m2 plochy na mostovce. Pro snazší reálnou představu je zábor naznačen na snímku č. 

60.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 60 - Pravý most BM s vyznačeným záborem během 1. etapy  
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Orientační zásah do provozu na vozovce při druhé etapě je znázorněn na následujícím 

obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 61 - Orientační zásah do provozu na Barrandovském mostě během 2. etapy 

 

V tomto případě se jedná pouze o zábor na vozovce v celkové šíři 4,05 m. Dojde 

k omezení provozu levého jízdního pruhu a k částečnému zúžení přilehlého jízdního 

pruhu po dobu 25 dní v celkové ploše 291,6 m2. 

Nyní není zábor tak rozsáhlý, neboť v tomto směru se chodník po levém kraji 

nenachází. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 62 - Pravý most BM s vyznačeným záborem během 2. etapy  
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Na obrázku č. 63 je rovněž zakreslen rozsah omezení, který bude potřebný pro 

provedení sanačních prací v rámci třetí etapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 63 - Orientační zásah do provozu na Barrandovském mostě během 3. etapy 

Nyní se jedná opět o zábor chodníku, který bude uzavřen v celé své délce a dále bude 

zabrán pravý jízdní pruh v délce 72 m. Šířka záboru je oproti první etapě menší, což je 

dáno tím, že na levém mostě je chodník užší než-li tomu je na pravém mostě. Toto 

omezení potrvá 23 dní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 64 - Levý most BM s vyznačeným záborem během 3. etapy  
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Na obrázku č. 65 je zakreslen zásah do provozu, který bude vyvolán provedením 

sanačních prací v rámci čtvrté etapy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 65 - Orientační zásah do provozu na Barrandovském mostě během 4. etapy 

 

V tomto případě se rovněž jedná pouze o zábor na vozovce v celkové šíři 4,05 m. Dojde 

k omezení provozu levého jízdního pruhu a k částečnému zúžení přilehlého jízdního 

pruhu po dobu 24 dní v celkové ploše 291,6 m2. 

Nyní není zábor tak rozsáhlý, neboť v tomto směru se chodník po levém kraji 

nenachází. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 66 - Levý most BM s vyznačeným záborem během 4. etapy  
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10.6 Požadavky na BOZP  

V rámci této alternativy přístupu k pilíři, je nutné z hlediska zákonů a právních 

předpisů splnit následující: 

 Musí být zpracován plán BOZP podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení 

vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, kde příloha č. 5 k tomuto nařízení stanovuje práce a 

činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života či poškození 

zdraví. V tomto případě se jedná o činnosti: 

o Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti, kde hrozí nebezpečí 

utonutí 

o Práce, při nichž hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 

m 

Bližší požadavky na obsah a rozsah plánu BOZP stanovuje příloha č. 6 k 

tomuto nařízení. 

 Pracovníci provádějící sanace musí být řádně proškoleni  

 Sanace pilíře v těsné blízkosti nad hladinou vody musí být provedena za 

předpokladu, že pracovníci budou zabezpečeni osobní ochranou – úvazem ke 

koši, aby nehrozilo vypadnutí z pracovního koše přímo do Vltavy a nedošlo 

k utonutí 

Přílohu č. 3 - Přehled rizik vzniklých při provádění sanačních prací za využití 

speciální plošiny tvoří tabulka, do které jsem zaznamenala zásadní rizika, která pro tuto 

variantu vnímám z hlediska bezpečnosti jako potencionální nebezpečí, kterému budou 

pracovníci vystaveni. Přehled rizik byl stanoven na základě výčtu rizik, ke kterým byla 

následně přidělena závažnost a pravděpodobnost výskytu rizika. Kombinací závažnosti 

a pravděpodobnosti výskytu rizika byla stanovena počáteční hodnota rizika, která byla 

následně barevně rozlišena. Z obrázku č. 67 je patrné, že například, pokud riziku byla 

přidělena závažnost rizika 1 a pravděpodobnost jeho výskytu 3, pak hodnota 

počátečního rizika je nízká. Naopak v případě, kdy závažnost rizika bude 5 a 

pravděpodobnost výskytu např. 2, hodnota rizika je již vysoká. Tímto způsobem 

proběhlo stanovení hodnoty rizika u všech rizik sepsaných k této variantě přístupu. 
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Obrázek 67 - Matice pro stanovení hodnoty rizika varianty č. 1 

Dále byla navržena patřičná opatření, která ovlivnila zbytkovou hodnotu rizika. 

Výsledkem zmiňované přílohy je níže uvedený obrázek č. 68, kde je přehledně graficky 

shrnuta četnost rizik dle míry závažnosti. 

10.6.1 Vyhodnocení z hlediska BOZP 

Pro speciální plošinu bylo stanoveno celkem 26 rizik, z čehož: 

o  17 rizik nese hodnotu vysokého rizika 

o  7 je středního rizika  

o  2 mají počáteční hodnotu rizika nízkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 68 - Přehled četnosti rizik u metody č. 1 
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Pro jednodušší orientaci je hodnota rizik s velkým rizikem vyobrazena červeně, 

hodnota se středním rizikem je žlutě a s malým rizikem je hodnota zaznamenána zeleně.  

To platí jak pro tento graf, tak pro tabulku - Přehled rizik vzniklých při provádění 

sanačních prací za využití speciální plošiny. 

Pro vyhodnocení bylo uvažováno s počáteční hodnotou rizika, neboť pro každé 

riziko bylo navrženo opatření, jehož zajištění má odlišné finanční náklady a časové 

nároky. Z tohoto důvodu byla brána do analýzy rizik právě počáteční hodnota rizika, 

nikoliv hodnota zbývajícího rizika.  
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11. Metoda č. 2 – použití PROSTOROVÉHO LEŠENÍ 

Další zvolenou metodou je přístup k sanovanému pilíři z prostorového lešení. Návrh 

lešení jsem si nechala zpracovat od společnosti PERI na základě zaslaných podkladů a 

mých zjednodušených výkresů. S tímto návrhem lešení budu dále pracovat na 

vyhodnocení mých kritérií pro zvolení vhodné přístupové konstrukce k sanovanému 

pilíři. 

11.1 Prováděné činnosti 

Zde jsou shrnuty činnosti, na které bude zvolený přístup navrhován. 

o Diagnostika zhotovitele 

o Předúprava podkladu – tryskáním 

o Sanační práce: 

o Silová injektáž trhlin 

o Ruční nanášení malt 

o Sanace kotev 

o Sanace spádové desky 

o Opatření nátěrem 

o Kontrola a zkoušení 

11.2 Specifikace použitého prostorového lešení 

Vzhledem k atypičnosti tvaru pilíře byla použita kombinace systémů PERI UP 

Rosett Flex. Na obrázku č. 69 je pohled na konstrukci lešení navrženého pro potřeby 

sanačních prací na pilíři č.4. Schématické výkresy lešení byly zpracovány společností 

PERI s r.o. 

 

 

 

 

 

 

                                       Obrázek 69 - Pohled prostorového lešení systému PERI UP Rosett Flex [50] 
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Obrázek 70 - Půdorys lešení ve spodní a horní části pilíře [50] 
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11.3 Časová náročnost sanačních prací prováděných z lešení 

V rámci použití prostorového lešení byl zohledněn počet pracovníků, kde oproti 

předchozí metodě se na této přístupové konstrukci mohlo pohybovat a pracovat 

v současnou chvíli více osob najednou, samozřejmě po dodržení zásad BOZP. Tato 

skutečnost byla zapracována do technologického rozboru, ze kterého vyšel požadavek 

na čas podstatně kratší, než tomu bylo u použití speciální plošiny. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 71 - Grafické zobrazení časové náročnosti provádění sanačních prací z prostorového lešení 

 

Z tohoto grafického znázornění časové náročnosti vyplývá, že v případě použití 

varianty, kde přístupovou konstrukcí by bylo prostorové lešení, vychází doba trvání 

sanačních prací na 44 dní. Doba trvání byla stanovena na základě harmonogramu, který 

vycházel ze zpracovaného technologického rozboru. Technologický rozbor je přiložen 

k diplomové práci jako příloha č. 4 – Technologický rozbor – provedení sanace pilíře 

č.4 z PROSTOROVÉHO LEŠENÍ. Harmonogram tvoří přílohu č. 5 – Časový plán 

varianty č.2 – využití prostorového lešení. 

Časová náročnost v harmonogramu se oproti technologickému rozboru liší, ale je to 

dáno tím, že v HMG bylo již uvažováno se dvěma četami, které budou plynule 

přecházet z jedné činnosti na druhou.  
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11.4 Finanční náročnost sanačních prací prováděných z lešení 

Finanční náklady u této varianty byly stanoveny dvěma způsoby. Nejprve jsem 

sestavila tabulku nákladů podle cenové soustavy URS a poté na základě poptávky od 

společnosti PERI. 

V prvním případě, kdy jsem ceny jednotlivých položek vyhledávala v cenové 

soustavě, bylo potřeba stanovit také cenu za zřízení palubních nosičů a dále jejich 

pronájem po celou dobu jejich využití. Pontony bylo nutné využít jen pro dopravu 

jednotlivých dílců lešení a po dobu montáže prostorového lešení. Stejná situace se 

opakovala samozřejmě při demontáži lešení. Jelikož položka pro zřízení palubních 

nosičů se v cenové soustavě URS nevyskytuje, bylo ji potřeba získat na základě 

poptávky od dodavatele lodní dopravy.  

Tabulka 6 - Přehled stanovených nákladů na základě cenové soustavy URS 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 72 - Přehled stanovených nákladů na základě cenové soustavy URS 
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Obrázek 73 - Grafické znázornění finanční náročnosti stanovené dle URS 

Podle cenové soustavy vychází celková cena na zřízení přístupové konstrukce na 

945. 639,20 Kč vč. DPH. 

Ve druhé alternativě jsem cenu stanovila na základě poptávky od společnosti PERI, 

přičemž do přehledu nákladů přibyly oproti URSu další dvě položky, a to cena za 

dopravu a odvoz lešení. Tyto položky jsou totiž v cenové soustavě již zahrnuty v rámci 

montáže a demontáže lešení. Cena za zřízení a pronájem pontonů byla převzata 

z nabídky od stejného lodního dopravce. 

 

Tabulka 7 - Přehled stanovených náklady na základě nabídky od PERI a lodního dopravce 
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Obrázek 74 - Grafické znázornění finanční náročnosti stanovené dle nabídek 

Na základě zaslané nabídky od společnosti PERI a lodního dopravce, vychází 

celková částka na zřízení přístupové konstrukce na 1. 402. 535,20 Kč vč. DPH. 

Z finanční analýzy, kdy byly náklady na zřízení přístupové konstrukce stanoveny 

dvěma způsoby, byla získána poměrně rozdílná částka. Konkrétně se náklady liší o 

456 986,0 Kč, což je způsobeno tím, že v nabídce od PERI byl rozpočtářem zohledněn 

atypický tvar a s tím spojená náročnost montáže jednotlivých dílců z více typů lešení 

PERI UP Rosett Flex. Oproti tomu při převzetí ceny za montáž a demontáž lešení 

z cenové soustavy, kde je čistě položka pro montáž prostorového a fasádního lešení, bez 

zahrnutí náročnosti. Je zřejmé, že stanovení skutečných nákladů je v tomto případě 

přesnější, pokud budeme vycházet z odpovídající nabídky, která byla dělána na 

konkrétní případ za daných podmínek. 

Tabulka 8 - Přehled srovnání získaných finančních nákladů 
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11.5 Omezení plynoucí z použití prostorového lešení  

 Omezení lodní dopravy 

 Ohrožení v případě povodní 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 75 - Orientační zásah do provozu na Barrandovském mostě 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 76 - Pravý most BM s vyznačeným záborem části chodníku 

Při této metodě dojde pouze k omezení průchodnosti chodníku, kde bude umístěno 

lešení, ze kterého bude umožněn přístup na celou konstrukci lešení. Zařízení staveniště 

včetně skladování materiálu je uvažováno na chodníku tak, jak je znázorněno na obr. č. 

75 a 76. Omezení potrvá po dobu 44 dní. 

Samozřejmě i u této varianty se počítá s tím, že bude omezen i provoz na vozovce 

v době, kdy bude přivezeno lešení a materiál určen k zásobování staveniště. Avšak 

zásah do provozu nebude v takové míře, jako tomu bylo u předchozí metody. V tomto 

ohledu je přístup pomocí této alternativy podstatně shovívavější, než tomu bylo u 

speciální plošiny. 
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 11.6 Požadavky na BOZP  

V rámci této alternativy přístupu k pilíři, je nutné z hlediska zákonů a právních 

předpisů splnit následující: 

 Musí být zpracován plán BOZP podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení 

vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, kde příloha č. 5 k tomuto nařízení stanovuje práce a 

činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života či poškození 

zdraví. V tomto případě se jedná o činnosti: 

o Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti, kde hrozí nebezpečí 

utonutí 

o Práce, při nichž hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 

m 

Bližší požadavky na obsah a rozsah plánu BOZP stanovuje příloha č. 6 k 

tomuto nařízení. 

 Pracovníci provádějící sanace musí být řádně proškoleni  

 Sanace pilíře v těsné blízkosti nad hladinou vody musí být provedena za 

předpokladu, že pracovníci budou zabezpečeni osobní ochranou – úvazem ke 

kotevnímu bodu, který navrhne statik tak, aby nehrozilo vypadnutí z pracovní 

plochy přímo do Vltavy a nedošlo k utonutí 

Přílohu č. 6  - Přehled rizik vzniklých při provádění sanačních prací za využití 

prostorového lešení tvoří tabulka, do které jsem zaznamenala zásadní rizika, která pro 

tuto variantu vnímám z hlediska bezpečnosti jako potencionální nebezpečí, kterému 

budou pracovníci vystaveni. Přehled rizik byl stanoven na základě výčtu rizik, ke 

kterým byla následně přidělena závažnost a pravděpodobnost výskytu rizika. 

Kombinací závažnosti a pravděpodobnosti výskytu rizika byla stanovena počáteční 

hodnota rizika, která byla následně barevně rozlišena. Z obrázku č. 77 je patrné, že 

například, pokud riziku byla přidělena závažnost rizika 1 a pravděpodobnost jeho 

výskytu 4, pak hodnota počátečního rizika je středního rizika. Naopak v případě, kdy 

závažnost rizika se zvýší na 2 a pravděpodobnost výskytu zůstane stejná, hodnota rizika 

je již vysoká. Tímto způsobem proběhlo stanovení hodnoty rizika u všech rizik 

sepsaných k této variantě přístupu. 
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Dále byla navržena patřičná opatření, která ovlivnila zbytkovou hodnotu rizika. 

Výsledkem zmiňované přílohy je níže uvedený obrázek č. 78, kde je přehledně graficky 

shrnuta četnost rizik dle míry závažnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 77 - Matice pro stanovení hodnoty rizika varianty č.2 

11.6.1 Vyhodnocení z hlediska BOZP 

Pro speciální plošinu bylo stanoveno celkem 30 rizik, z čehož: 

o  19 rizik nese hodnotu vysokého rizika 

o  10 je středního rizika  

o  1 má počáteční hodnotu rizika nízkou 

 

Obrázek 78 - Přehled četnosti rizik u metody č. 2 

Pro jednodušší orientaci je hodnota rizik s velkým rizikem vyobrazena červeně, 

hodnota se středním rizikem je žlutě a s malým rizikem je hodnota zaznamenána zeleně. 
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To platí jak pro tento graf, tak pro tabulku - Přehled rizik vzniklých při provádění 

sanačních prací za využití prostorového lešení. 

Pro vyhodnocení bylo opět uvažováno s počáteční hodnotou rizika, neboť pro každé 

riziko bylo rovněž navrženo opatření, jehož zajištění má odlišné finanční náklady a 

časové nároky. Z tohoto důvodu byla brána do analýzy rizik právě počáteční hodnota 

rizika, nikoliv hodnota zbývajícího rizika.  
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12. Metoda č. 3 – použití PALUBNÍCH NOSIČŮ 

Další zvolenou metodou je přístup k sanovanému pilíři z palubních nosičů. Návrh 

lešení jsem si nechala zpracovat od společnosti PERI na základě zaslaných podkladů a 

mých zjednodušených výkresů. S tímto návrhem lešení budu dále pracovat na 

vyhodnocení mých kritérií pro zvolení vhodné přístupové konstrukce k sanovanému 

pilíři. 

12.1 Prováděné činnosti 

Zde jsou shrnuty činnosti, na které bude zvolený přístup navrhován. 

o Diagnostika zhotovitele 

o Předúprava podkladu – tryskáním 

o Sanační práce: 

o Silová injektáž trhlin 

o Ruční nanášení malt 

o Sanace kotev 

o Sanace spádové desky 

o Opatření nátěrem 

o Kontrola a zkoušení 

12.2 Specifikace použitého prostorového lešení 

Vzhledem k atypičnosti tvaru pilíře byla použita kombinace systémů PERI UP. Na 

obrázku č. 79 je pohled na konstrukci lešení navrženého pro potřeby sanačních prací na 

pilíři č. 4 a zároveň je patrné, že toto navržené lešení se liší od lešení v předchozí 

variantě. Schématické výkresy lešení byly zpracovány společností PERI s r.o.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 79 - Pohled prostorového lešení systému PERI [51] 
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Obrázek 80 - Půdorys lešení ve spodní a horní části pilíře [51] 
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12.3 Časová náročnost sanačních prací prováděných z palubních 

nosičů 

V rámci použití palubních nosičů, které slouží jako stabilní podklad pro stavbu 

lešení, byl opět zohledněn počet pracovníků, kde oproti metodě č. 1 se na této 

přístupové konstrukci mohlo pohybovat a pracovat v současnou chvíli více osob 

najednou, pokud byly dodrženy zásady BOZP. Tato skutečnost byla zapracována do 

technologického rozboru, ze kterého vyšel požadavek na čas. Technologický rozbor byl 

dále podkladem pro zpracování harmonogramu. Technologický rozbor je přiložen 

k diplomové práci jako příloha č. 7 – Technologický rozbor – provedení sanace pilíře 

č.4 z PALUBNÍCH NOSIČŮ a harmonogram tvoří přílohu č. 8 – Časový plán varianty 

č.3 – využití palubních nosičů. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 81 - Grafické zobrazení časové náročnosti při použití pontonů 

Z tohoto grafického znázornění časové náročnosti vyplývá, že v případě použití 

varianty, kde přístupovou konstrukcí byly pontony, na kterých je zkonstruováno lešení, 

vychází doba trvání sanačních prací na 56 dní. Doba trvání byla stanovena na základě 

harmonogramu, který vycházel ze zpracovaného technologického rozboru.  

Časová náročnost v harmonogramu se oproti technologickému rozboru liší, což je 

dáno tím, že v HMG bylo již uvažováno se dvěma četami, které budou plynule 

přecházet z jedné činnosti na druhou.  
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12.4 Finanční náročnost sanačních prací prováděných z pontonů 

Finanční náklady u této varianty byly stanoveny na základě poptávky u společnosti 

PERI s r.o. a cena na zřízení, odstranění a nájemné pontonu byla převzata z předchozí 

metody. Avšak oproti metodě č.2 se zde nyní používá pontonů 5, přičemž na jednom 

z každé strany stojí lešení, další dva pontony z každé strany jsou určeny pro zařízení 

staveniště a sklad materiálu a jeden ponton bude dopravovat materiál k sanovanému 

pilíři. 

Tabulka 9 - Přehled stanovených nákladů na zřízení přístupové konstrukce - pontony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 82 - Grafické znázornění finanční náročnosti metody č. 3 

V této variantě byly náklady stanoveny pouze na základě zaslaných nabídek na 

zřízení jak lešení, tak pontonů, neboť tímto způsobem jsou získány reálné náklady díky 

zohlednění náročnosti vstupních podmínek -  atypičnost tvaru konstrukce a náročnosti 

montáže lešení.  
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Celková cena na zřízení přístupové konstrukce pomocí palubních nosičů činí 

2 219 261,00 Kč vč. DPH. 

12.5 Omezení plynoucí z použití palubních nosičů  

 Omezení lodní dopravy 

 Ohrožení v případě povodní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 83 - Orientační zásah do provozu na Barrandovském mostě 

Velkou výhodou této varianty je, že nezahrnuje žádný zásah do provozu na vozovce 

Barrandovského mostu. Omezení přináší pouze při lodní dopravě. 

12.6 Požadavky na BOZP  

V rámci této alternativy přístupu k pilíři, je nutné z hlediska zákonů a právních 

předpisů splnit následující: 

 Musí být zpracován plán BOZP podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení 

vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, kde příloha č. 5 k tomuto nařízení stanovuje práce a 

činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života či poškození 

zdraví. V tomto případě se jedná o činnosti: 

o Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti, kde hrozí nebezpečí 

utonutí 

o Práce, při nichž hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 

m 
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Bližší požadavky na obsah a rozsah plánu BOZP stanovuje příloha č. 6 k 

tomuto nařízení. 

 Pracovníci provádějící sanace musí být řádně proškoleni  

 Sanace pilíře v těsné blízkosti nad hladinou vody musí být provedena za 

předpokladu, že pracovníci budou zabezpečeni osobní ochranou – úvazem ke 

kotevnímu bodu, který navrhne statik tak, aby nehrozilo vypadnutí z pracovní 

plochy přímo do Vltavy a nedošlo k utonutí 

Přílohu č. 9 - Přehled rizik vzniklých při provádění sanačních prací za využití 

palubních nosičů tvoří tabulka, do které jsem zaznamenala zásadní rizika, která pro tuto 

variantu vnímám z hlediska bezpečnosti jako potencionální nebezpečí, kterému budou 

pracovníci vystaveni. Přehled rizik byl rovněž stanoven na základě výčtu rizik, ke 

kterým byla následně přidělena závažnost a pravděpodobnost výskytu rizika. 

Kombinací závažnosti a pravděpodobnosti výskytu rizika byla stanovena počáteční 

hodnota rizika, která byla následně barevně rozlišena. Z obrázku č. 84 je patrné, že 

například, pokud riziku byla přidělena závažnost rizika 3 a pravděpodobnost jeho 

výskytu 1, pak hodnota počátečního rizika je nízkého rizika. Naopak v případě, kdy 

závažnost rizika zůstane 3 a pravděpodobnost výskytu se naopak zvýší na 2, hodnota 

rizika je již střední. Tímto způsobem proběhlo stanovení hodnoty rizika u všech rizik 

sepsaných k této variantě přístupu. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 84 - Matice pro stanovení hodnoty rizika varianty č.3 
 

Opět byla navržena patřičná opatření, která ovlivnila zbytkovou hodnotu rizika. 

Výsledkem zmiňované přílohy je níže uvedený obrázek č. 85, kde je přehledně graficky 

shrnuta četnost rizik dle míry závažnosti. 
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12.6.1 Vyhodnocení z hlediska BOZP 

Pro speciální plošinu bylo stanoveno celkem 27 rizik, z čehož: 

o  16 rizik nese hodnotu vysokého rizika 

o  10 je středního rizika  

o  1 má počáteční hodnotu rizika nízkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 85 - Přehled četnosti rizik u metody č. 3 

Pro jednodušší orientaci je hodnota rizik s velkým rizikem vyobrazena červeně, 

hodnota se středním rizikem je žlutě a s malým rizikem je hodnota zaznamenána zeleně. 

To platí jak pro tento graf, tak pro tabulku - Přehled rizik vzniklých při provádění 

sanačních prací za využití palubových nosičů. 

Pro vyhodnocení bylo rovněž uvažováno s počáteční hodnotou rizika, neboť pro 

každé riziko bylo také navrženo opatření, jehož zajištění má odlišné finanční náklady a 

časové nároky. Z tohoto důvodu byla brána do analýzy rizik právě počáteční hodnota 

rizika, nikoliv hodnota zbývajícího rizika.  
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13.  Závěrečné vyhodnocení jednotlivých kritérií u navržených variant 

V návaznosti na předchozí kapitoly se nyní budu věnovat vyhodnocení navržených 

variant podle zvolených kritérií. Jedná se o: 

 vyhodnocení variant z časového hlediska 

 vyhodnocení metod po finanční stránce 

 vyhodnocení rizik spojených s využitím uvažovaných přístupových konstrukcí 

 vyhodnocení z hlediska vyvolaných omezení provozu 

 vyhodnocení potřeb na vybavení staveniště 

13.1 Vyhodnocení časové náročnosti zvolených metod  

Časovou náročnost jednotlivých variant jsem shrnula v následujícím grafu. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 86 - Vyhodnocení časové náročnosti zvolených metod 

Z časového hlediska jako nejméně vhodné je jednoznačně využití speciální plošiny, 

kde sanační práce jednoho pilíře by trvaly více než 2krát déle oproti třeba 2 metodě, tj. 

využití prostorového lešení. Což v rámci sanace celého Barrandovského mostu je zcela 

nevyhovující, neboť to představuje omezení provozu na celou stavební sezónu, což je 

pro Prahu, a především při provozu na takto frekventované komunikaci zcela 

nepřijatelné. Z časového hlediska je tedy nejvýhodnější variantou zvolit pro 

přístupovou konstrukci prostorové lešení. Druhým shovívavým řešením je přístup po 

vodní hladině pomocí pontonů, které je o 12 dní delší, což je dáno jiným typem lešení, 

jehož montáž je náročnější než-li lešení, které bylo kotvené do konstrukce spodní stavby 

mostu. Druhá metoda je sice z časové náročnosti nejlepší, avšak určité omezení přináší, 

neboť bude zabrán chodník po celou dobu sanačních prací a omezen provoz v určitém 

jízdním pruhu a dle mého uvážení by mělo dojít ke snížením rychlosti, kvůli otřesům. 
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13.2 Vyhodnocení finanční náročnosti navržených variant 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách u jednotlivých variant, tak do 

závěrečného porovnání finančních nákladů byly uvažovány částky získané na základě 

poptávky jednotlivých dodavatelů. Další určující jednotkou byla speciální plošina, 

neboť ta je ve vlastnictví ŘSD ČR a půjčuje ji k různým kontrolním prohlídkám a jiným 

činnostem probíhajícím na mostní konstrukci. Z tohoto důvodu jsem u zbývajících 

variant vycházela z konkrétních nabídek zaslaných na základě poptávky. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 87 - Vyhodnocení finanční náročnosti zvolených metod 

Druhým kritériem ke zvolení nejvhodnější varianty byly finanční náklady, a i 

z tohoto hlediska vyšla speciální plošina jako nejméně vhodná. Náklady na její 

pronajmutí a provedení sanačních prací na jednom pilíři by stálo prakticky čtyřnásobně 

více, než – li při využití prostorového lešení a více než dvojnásobně při využití přístupu 

z hladiny vody pomocí pontonů. 

Z ekonomického hlediska se jako nejvýhodnější variantou jeví druhá metoda, 

tedy využití prostorového lešení jako přístupové konstrukce. Dalo by se říci, že v zásadě 

je tato metoda srovnatelná s použitím přístupu po vodní hladině za pomocí pontonů, ale 

tuto alternativu prodražuje větší množství pontonů, které budou sloužit jako sklad 

materiálu a také zařízení staveniště. 
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13.3 Vyhodnocení z hlediska BOZP u navržených variant 

Na následujícím obrázku je shrnuta četnost výskytu rizik ve zvolených 

alternativách, a jsou graficky znázorněny podle výraznosti barev. Velké riziko, kde má 

největší zastoupení prostorové lešení, je sloupcový graf nejvýraznější, dalším je 

speciální plošina, kde byl zvolen světlejší odstín červené a u palubních nosičů je červeň 

nejsvětlejší. Stejným způsobem byl vytvořen graf pro střední i malé riziko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 88 - Vyhodnocení zvolených variant z hlediska BOZP 

V tomto ohledu se jeví jako nejméně příznivá varianta pro zvolení přístupové 

konstrukce prostorové lešení, které má nejčetnější zastoupení velkého rizika a zároveň 

sebou nese i nejvíce rizik celkově. Naopak nejlepší je z tohoto hlediska využití 

pontonů, které mají nejméně hodnot velkého rizika, středního a malého rizika mají 

shodný počet jako prostorové lešení.  V tomto směru speciální plošina konkuruje 

zbývajícím alternativám.  
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13.4 Vyhodnocení omezení plynoucích z navržených metod 

V tomto ohledu bych jako nejvhodnější variantu viděla ve třetí metodě, tedy 

v použití pontonů, neboť zde dochází k omezení provozu pouze na vodním toku, 

zatímco u druhé alternativy dochází ke stejnému omezení, nicméně se k tomu přidává 

navíc omezení spojené s uzavřením chodníku v celé délce a částečnému užívání 

chodníku pro sklad materiálu a dále jako zařízení staveniště v takové míře, kterou 

ztížené podmínky umožňují. Nasazení speciální plošiny v tomto směru přináší omezení 

zcela nejrozsáhlejší, tudíž její využití zde není zcela vhodné a dalo by se říci, že město 

naprosto nepřijatelné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 89 - Provoz na BM bez dopravních omezení [52] 
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13.4.1 Pohled investora na dopravní omezení 

Když bych zde zmínila pohled objednavatele, stavební práce prováděné pomocí 

speciální plošiny mají zásadní dopad na plynulost a bezpečnost dopravního provozu 

v dané oblasti, současně významnou měrou ovlivňují dopravní provoz i na dalších 

pozemních komunikacích v jiných částech hlavního města Prahy, neboť tuto pozemní 

komunikaci každodenně využívá široký okruh osob pohybujících se na pozemních 

komunikacích v hlavním městě Praze. Tímto je i naprosto zřejmé, že důležitým zájmem 

Stavebníka, jakožto správce pozemních komunikací na území hlavního města Prahy, 

resp. veřejnosti, jejíž zájmy a potřeby Stavebník hájí a zabezpečuje, je, aby průběh 

sanačních prací na tomto páteřním uzlu byl co nejefektivnější, nejkratší a co 

nejkvalitnější a aby v důsledku provádění těchto sanačních činností byla průjezdnost 

této komunikace omezena jen v nezbytně nutné míře. 
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13.5 Vyhodnocení potřeb na vybavenost staveniště 

Porovnání potřeb výše zpracovaných variant na vybavení staveniště, včetně 

nutné mechanizace je uvedeno v následující tabulce č. 10.  Z tabulky je patrný značný 

rozdíl potřeb, který je v neprospěch pro metodu č. 2 a metodu č. 3. Ruční nářadí je 

nutné u všech variant, stavební elektrický vrátek není nutný pouze u metody č.1. 

Největší roli hraje potřeba pontonů ve druhé a třetí alternativě, zatímco u speciální 

plošiny je od této potřeby upuštěno. Rozdíl mezi druhou a třetí variantou je v dopravě 

pracovníků k přístupové konstrukci, kde u prostorového lešení je vstup osob zajištěn 

shora z lešení, zatímco u pontonů je přístup umožněn pouze zdola, čímž tím pádem není 

omezen provoz na vozovce.  

Tabulka 10 – Vyhodnocení potřeb staveniště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tohoto lze konstatovat, že v tomto hodnocení je nejvýhodnější přístupovou 

konstrukcí speciální plošina. 
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14. Závěr 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo navržení a porovnání možných variant 

přístupů k sanaci spodní stavby Barrandovského mostu. Vyhodnocení bylo stanoveno 

na základě získaných údajů, které byly mezi jednotlivými alternativami porovnávány.  

Shrnutí porovnávaných metod: 

o Metoda č.1 – použití SPECIÁLNÍ PLOŠINY 

o Metoda č.2 – použití PROSTOROVÉHO LEŠENÍ 

o Metoda č.3 – použití PALUBNÍCH NOSIČŮ 

 

Jednalo se o porovnání z časového, technologického a ekonomického hlediska 

včetně hlediska BOZP spojeného s každou přístupovou konstrukcí. Dále nebyl 

opomenut ani vliv na omezení plynulosti provozu na Barrandovském mostě. Dle 

provedených analýz mohu konstatovat následující závěry: 

 ČASOVÉ HLEDISKO: 

Z časové náročnosti je nejvýhodnější využít pro přístupovou konstrukci prostorové 

lešení kotvené do spodní stavby mostu. Sanační práce z této přístupové konstrukce 

potrvají 44 dní, zatímco zbývající varianty jsou o více než 10 dní časově náročnější. 

Zcela nepřijatelnou volbou s ohledem na dobu omezení provozu na Barrandovském 

mostě je nasazení speciální plošiny, které sebou nese dvojnásobnou potřebu na čas. 

 EKONOMICKÉ HLEDISKO: 

Co se týká vyhodnocení alternativ s ohledem na finance, což je pro investora 

mnohdy to nejzásadnější hledisko, vychází jako nejideálnější přístupovou konstrukcí 

opět prostorové lešení. Náklady spojené s touto variantou činí 1.402.535 Kč vč. DPH. 

 HLEDISKO BOZP: 

V hodnocení jednotlivých metod z hlediska BOZP se v tomto ohledu jako nejlepší 

přístupovou konstrukcí jeví využití pontonů, se kterým se pojí nejméně hodnot 

s vysokým rizikem, tudíž tuto metodu shledávám jako nejpřijatelnější vzhledem 

k zajištění bezpečnosti zdraví osob při práci. 
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 TECHNOLOGICKÉ HLEDISKO: 

V tomto vyhodnocení jsem vycházela ze zpracovaného technologického rozboru, ve 

kterém byly stanoveny veškeré činnosti, které byly v navržených metodách prováděny. 

Ke každé činnosti bylo zohledněno potřebné vybavení a nářadí tak, aby práce mohly být 

provedeny. V úvahu bylo vzato ruční nářadí, mechanizace, zdroj elektrické energie a 

zřízení přístupových konstrukcí. Každá metoda obnáší jiné potřeby, a z technologického 

hlediska je nejvýhodnější variantou nasazení speciální plošiny, jelikož sebou přináší 

nejmenší nároky na vybavenost staveniště. 

 VLIV NA OMEZENÍ PROVOZU: 

S ohledem na výše zmíněné vyhodnocení se pro Barrandovský most přímo nabízí 

zohlednit u jednotlivých variant také porovnání omezení provozu. Zde je jednoznačně 

nejshovívavější k provozu na mostě třetí varianta, tedy využití pontonů. Avšak využití 

pontonů a použití nákladních lodí pro dopravu materiálu přináší jistá omezení v lodní 

dopravě na Vltavě. Největší zásah do provozu a vyvolaných omezení na vozovce je 

spjat se speciální plošinou, kvůli které dojde jak k záborům na vozovce, tak i na 

chodníku, a to v nejdelším časovém horizontu a největší míře oproti zbývajícím 

variantám. 

 

Ze zmíněných závěrečných vyhodnocení je zřejmé, že každá varianta má své klady i 

zápory v jistých ohledech. Takto bez uvážení jakékoliv důležitosti jednotlivých kritérií 

je nejvhodnější přístupovou konstrukcí navržená třetí metoda, která je relativně 

přijatelná z časového hlediska, a především kvůli absolutnímu neomezení provozu na 

Barrandovském mostě, který patří k nevytíženějším dopravním uzlům v Praze. Oproti 

tomu, kdyby nejdůležitějším faktorem měly být finance, tak by zvítězilo naopak 

prostorové lešení, které je o více než 800 000 Kč levnější. 

Z navržených tří variant jsou dvě přijatelné i přesto, že každá sebou nese určité 

výhody i nevýhody. Avšak 1. metoda je pro použití prakticky ve všech uvažovaných 

kritériích nevhodná. Navíc při použití speciální plošiny by v rámci podrobnějšího 

návrhu musel být dále proveden návrh čerpadla s ohledem na uchycení hadice 

k výložníku plošiny. Z provedených analýz bych u speciální plošiny MBL 1750 

konstatovala, že ji je vhodné využít na diagnostické práce a pouze pro lokální sanace 
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spodní stavby mostů, avšak pro sanace v takovémto rozsahu, jako jsou na 

Barrandovském mostě, je nasazení této mechaniky zcela nevhodné. 

Konkrétně u Barrandovského mostu, kde pro investora (MHMP) a stavebníka (TSK 

a.s.) jsou nejdůležitější právě finance a omezení provozu, neboť Praha si nemůže 

dovolit omezit provoz na tomto mostě ve velké míře, tak právě v tomto pohledu bych 

doporučila využít jako přístupovou konstrukci právě prostorové lešení, kdy jsem u této 

metody při navržených kritérií došla k závěru, že z hlediska časového a finančního je 

tato navržená varianta výrazně nejvhodnější, i když s ohledu na požadavky dodržení 

zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je tato metoda nejnáročnější. Z priority na 

omezení provozu lze při této metodě konstatovat, že dojde jen ke krátkodobému 

dočasnému omezení provozu na mostě např. ve fázi zásobování, což je přijatelné.  

Výsledky mého zkoumání lze využít v přípravné fázi, zejména ve stupni studie 

proveditelnosti nejen v případě provádění sanačních prací, ale i u oprav, rekonstrukcí a 

údržbových pracích za účelem zachování životnosti a provozuschopnosti mostních 

objektů.  

Před každým plánovaným investičním záměrem je dle mého názoru nezbytně nutné 

nepodcenit správnou volbu pro přístup k mostní konstrukci již v době studie, a tím 

zajistit nejen efektivní nakládání s veřejnými prostředky, ale i maximálně eliminovat 

negativní dopady stavebních prací. Doba zpracování studie je pro investora 

nejvýhodnější moment, kdy je nutné podchytit přínosy a zároveň i negativní 

doprovodné jevy spojené s volbou pro sanace mostních konstrukcí. 

Získané výsledky v této práci mohou sloužit např. pro provedení sanačních prací 

spodní stavby mostů překlenující vodní hladiny. Jak již bylo zmíněno výše, bude záležet 

na prioritách objednavatele, které se objeví v zadávacích podmínkách. 
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