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Anotace 

V předložené diplomové práci je prokázáno splnění požadavků kladených na 

přesnost výstavby mostního objektu a to porovnáním zaměření skutečného provedení 

s projektovaným stavem. V úvodní části práce je představena vybraná lokalita a samotný 

mostní objekt. V další části je popis norem a technických předpisů vztahujících se k této 

problematice. Následně je proveden rozbor přesnosti před měřením a jsou představeny 

použité geodetické metody a přístroje. Stěžejní část práce je věnována posloupnosti 

praktické realizace stavby se zřetelem na geodetické činnosti v jednotlivých stavebních 

etapách. V závěru práce je vyhodnocena důležitost geodeta na stavbě. 

 

Klíčová slova: geometrický parametr, vytyčení, kontrolní měření, založení, spodní 

stavba, ocelová konstrukce, mostní objekt. 

 

Abstract     

 

This thesis shows meeting the requirements on the accuracy of the construction 

 of the bridge structure through the comparison of the surveying the real construction and 

the designed one. The first part introduces the chosen location and the bridge structure. The 

next part describes the technical standards and regulations related to this issue. That is 

followed by the accuracy analysis prior to the surveying and the used surveying methods 

and devices are presented. The main part of the thesis deals with the sequence 

of the practical implementation of the construction with the focus on the geodetic works 

within the individual stages of the construction. Finally, the thesis evaluates the importance 

of a surveyor on a building site. 

 

Key words: geometric parameter, geodetic transferring, check surveying, 

foundations, substructure, steel frame, bridge structure. 
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Seznam použitých zkratek 

Bpv  - Výškový systém Balt po vyrovnání 

ČSN  - Česká technická norma 

ČSNS            - Česká státní nivelační síť 

ČSTS  - Česká státní trigonometrická síť 

DSP  - Dokumentace pro stavební povolení 

DSPS  - Dokumentace skutečného provedení stavby 

DZS  - Zadávací dokumentace stavby 

EIA  - Environmental Impact Assessment, Vyhodnocení vlivů na životní                      

prostředí 

GNSS  - Globální navigační satelitní systém   

HVB              - Hlavní výškový bod  

HÚT              - Hlavní úroveň terénu 

CHB               - Charakteristický bod 

KB                 -  Kontrolní bod 

MNČ  - Metoda nejmenších čtverců 

NC  - Nucená centrace 

NOK  - Nosná ocelová konstrukce 

PN  - Přesná nivelace 

PKO  - Protikorozní ochrana 

RDS  - Realizační dokumentace stavby 

ŘSD  - Ředitelství silnic a dálnic  

S-JTSK - Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO  - Stavební objekt 

TDS  - Technický dozor stavebníka 

TKP  - Technické kvalitativní podmínky 

ÚOZI  - Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

VS           -  Vytyčovací síť 

VÚTKG - Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický  

ZBP  - Základní bodové pole  

ZhB  - Zhušťovací bod 
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1 Úvod 

Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava,  Ostrava  je nosnou komunikací 

při důležitém spojení Opava - Ostrava a zároveň propojuje v Mostech u Jablunkova  

severní Moravu se Slovenskem. Historie plánování výstavby silnice I/11 sahá až do 90. let 

minulého století, ale teprve v roce 2001 byla zveřejněna první EIA oznámení. Stavba této 

klíčové komunikace byla v minulosti kvůli nedostatku financí a střídání politických 

reprezentací dokonce třikrát pozastavena a současný termín dokončení je stanoven na 

podzim roku 2015. 

Výstavba silnice I/11 zajistí především zvyšující se požadavky na kapacitu dopravy, 

ale dojde přitom ke zklidnění provozu v bývalých průjezdních úsecích silnice I/11 a tím 

i ke zvýšení bezpečnosti. Významné bude rovněž snížení negativních vlivů dopravy na 

okolí, což povede ke zlepšení životního prostředí v přilehlých obcích. Výstavbou silnice se 

zkrátí přepravní časy mezi Opavou a Ostravou na 15 minut a sníží se spotřeba pohonných 

hmot. Nová silnice umožní místním firmám bezproblémové a rychlé napojení na dálnici 

D1. 

Limitujícím faktorem výstavby silnice I/11 jsou mostní objekty (je jich celkem 13), 

které slouží k překonávání terénních překážek, zkracují trasu a významně se podílejí na 

zabezpečení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Při jejich realizaci má nezastupitelné místo 

činnost geodeta, a to od přípravných prací, přes výstavbu mostu až po dokumentaci stavby 

po jejím dokončení. Geodetické podklady pro projektovou přípravu a především jejich 

podrobnost pro zpracování matematických modelů ovlivňují kvalitu zpracovaného 

projektu. Dobře zpracovaný projekt je prvním předpokladem pro správné provádění 

i následnou kontrolu stavby.  

Cílem mé diplomové práce bude popsání geodetických prací, způsob jejich realizace 

a prezentace výsledků těchto činností při stavbě mostního objektu SO207 přes údolí potoka 

Kremlice v km 6.103. Popsána budou vytyčovací a kontrolní měření jednotlivých 

stavebních konstrukcí, geodetická sledování nivelační sítě stavby mostu a především 

vyhodnocení geodetického sledování mostu během výsunu ocelové konstrukce a betonáže 

spřažené desky.  
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2 Mostní objekt SO207 

2.1 Základní údaje 

Mosty patří mezi nejnáročnější stavební konstrukce. Musí čelit velkému 

dynamickému zatížení, výstavba probíhá v obtížných podmínkách, konstrukce je 

vystavena nepříznivým klimatickým vlivům, k tomu je navíc požadována dlouhá životnost. 

Projekční práce na stavbě silnice I/11 tedy také tohoto mostního objektu byly zahájeny 

koncem roku 2008. Stavební práce započaly následující rok, do konce roku 2010, kdy byla 

stavba v rámci vládních úsporných opatření pozastavena, se podařilo realizovat částečně 

spodní stavbu. Výstavba byla obnovena na konci léta roku 2012 a výroba a montáž 

ocelových konstrukcí byla zahájena na začátku roku 2013. V současné době probíhají 

práce na římsách, dilatačních závěrech a vozovce mostu. Most řeší převedení navrhované 

přeložky silnice I/11 přes zalesněné údolí potoka Kremlice 57 m vysoko nad údolím 

v délce 526 metrů. Jedná se o sedmý mostní objekt stavby ve směru staničení nacházející 

se v katastrálním území Hrabyně v Moravskoslezském kraji.  Koryto potoka v místě 

 Obr. 1 Poloha mostu v rámci stavby I/11 Mokré Lazce [7] 
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křížení meandruje a zamokřuje rozsáhlé území údolí. Údolí potoka tvoří lesní pozemky, 

výška porostu je 20 – 30 m. Přístup na lesní pozemky zajišťují po obou stranách údolí 

„vrstevnicové“ lesní cesty.  

Mostní konstrukci tvoří spojitý nosník o jedenácti polích. Nosná konstrukce je 

společná, bez podélné dilatace pro oba jízdní směry. Příčný řez je tvořen ocelovým 

komorovým nosníkem se spřaženou železobetonovou deskou s vyloženými konzolami, 

které jsou podepřeny vnějšími šikmými trubkovými vzpěrami. Základní údaje o mostu [5]: 

Délka přemostění:   525,6 m (v ose mostu po oblouku) 

Délka mostu:    542,0 m (po oblouku) 

Délka nosné konstrukce:  529,6 m (po oblouku) 

Rozpětí jednotlivých polí:  33,0+45,0+2x48,0+4x57,0+48,0+45,0+33,0 m 

Šířka průchozího prostoru:  2 x 0,75 m 

Šířka mostu:    25,5 m  

Výška mostu:    cca 56,0 m 

Stavební výška:    2,83 m 

Plocha nosné konstrukce mostu: 25,5 x 531,0 = 13 540,5    

Plocha mostu je určena jako součin délky nosné konstrukce v ose komunikace 

a vzdálenost mezi vnějšími líci mostních říms. 

Mostní objekt byl podle ČSN 73 6203/86 navržen v zatěžovací třídě „A“ 

Normální zatížitelnost:   min. 32 t 

Výhradní zatížitelnost:   min. 80 t 

Výjimečná zatížitelnost:  min. 196 t  

Účastníky výstavby jsou: 

Investor stavby:   

    Ředitelství silnic a dálnic ČR, stavbu zajišťuje Správa Ostrava 

    Státní fond dopravní infrastruktury 

    Operační program doprava, Odbor fondů EU 

Zhotovitel stavby -  Sdružení Lazce / 2008: 

    EUROVIA CS, a.s. - vedoucí člen a hlavní dodavatel stavby  

    Skanska DS, a.s. 

    FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., zajišťující výrobu, montáž včetně   

                        výsunu, PKO, spouštění a osazení ocelové konstrukce na ložiska 
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Projektant stavby – Sdružení MOKRÉ LAZCE – RDS 

    SHB, akciová společnost 

    Stránský, Hustý a partneři, s.r.o. 

2.2 Převáděná komunikace a její vztah k území 

Hlavním objektem stavby a zároveň převáděnou komunikací je silnice I/11 

projektovaná v kategorii S 22,5/80. Trasa přeložky silnice je částečně v místě přemostění 

směrem od Opavy ve směrovém oblouku o poloměru R=900 m délky 75,5 m, od pilíře P3 

v přechodnici a od pilíře P6 v přímé.  Niveleta silnice tvoří  údolnicový zakružovací 

oblouk v konstantním sklonu 1,06% a vrcholový zakružovací oblouk. Příčný sklon 

vozovky na mostě je jednostranný 2,5%. 

 

                               Obr. 2 Podélný řez[9] 

2.3 Geologické poměry 

Pro stavbu byl proveden předběžný geotechnický průzkum v roce 2000, dále pak 

podrobný geotechnický průzkum v roce 2003 firmou GHE, a.s., Ostrava a jako upřesnění 

podkladů pro projekt provedla firma OHGS, s.r.o., Ústí nad Orlicí doplňující geotechnický  

průzkum v červnu 2004. V rámci RDS byl v září 2009 před vlastní stavbou mostu firmou 

GEOSTAR proveden doplňkový inženýrsko-geologický průzkum. V meziobdobí 

(srpen 2011), kdy byly stavební práce pozastaveny, firma G-CONSULT doplnila v oblasti 

změny RDS (kapitola 3.5) průzkum vrty. Schéma rozmístění vrtů jsou obsahem Přílohy 1 

a Obr. 8.  
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Výsledky průzkumů jsou následující: 

- Předkvartérní podloží zájmového území je v celém rozsahu budováno 

paleozoickými sedimenty – střídání drob, slepenců s prachovci a jílovitými břidlicemi. 

- Kvartérní pokryv je tvořen 1m - 10 m mocnou vrstvou deluviálních a proluviálních 

písčitých hlín s úlomky hornin. V oblasti svahů nad levým břehem toku Kremlice jsou 

lokálně dochovány relikty ledovcové sedimentace. 

- Hladina podzemní vody je vázána na vrstvu štěrků. Nebylo tedy potřeba odčerpávat 

vodu při provádění výkopových jam pro základy pouze s výjimkou základu P6.2, více 

kap. 5.2.2. 

Tabulka 1 Typy zemin a jejich hloubka uložení [5] 

Průměrná hloubka Typy zeminy 

0 – 0,6 m Ornice hlinito-písčitá, tuhá, silně organická až rašelina 

0,6 – 2,2 m Štěrk jílovitý a jíl štěrkovitý 

2,2 – 5,5 m Štěrk jílovitý, středně ulehlý, výplň měkká konzistence 

5,5 – 9,5 m Štěrk špatně zrněný, silně zvodnělý, středně ulehlý 

9,5 – 10,2 m Jílovitá břidlice R5, velmi zvětralá, tmavě šedá až černošedá 

od 10,2 m Jílovitá břidlice R5-R4 
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3 Popis geodetických prací a jejich přesnost 

Výstavba mostního objektu představuje náročnou stavbu, která klade nároky i na 

související geodetické práce. Jde hlavně o zkoordinování všech potřebných činností 

projektanta, zhotovitele i geodetů, aby vše proběhlo v daném časovém termínu 

a v požadované kvalitě. 

Geodetické práce na stavebním objektu probíhaly na základě objednávky 

stavbyvedoucího v součinnosti se stavebními prácemi. Jednalo se především o zajištění 

pracovního prostoru pro geodetické činnosti. Při měření proto stavbyvedoucí pro dosažení 

požadované kvality měření zajistili, aby pracovníci zbytečně nezatěžovali mostní 

konstrukci vibracemi a aby přes most nejezdila auta. 

Každá etapa vytyčovacích prací byla ukončena zápisem ve stavebním deníku nebo 

vyhotovením protokolu, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem 

a předaným stavbyvedoucímu - odpovědné osobě zhotovitele a osobě vykonávající činnost 

technického dozoru stavebníka (TDS).  

3.1 Přesnost vytyčení 

Vytyčování stavebních objektů se skládá ze dvou na sebe navazujících fází – 

vytyčení prostorové polohy objektu a podrobného vytyčení. 

Vytyčení prostorové polohy mostního objektu slouží k umístění stavby v prostoru. 

Dále následuje podrobné vytyčování, vytyčují se rozměry a tvar jednotlivých částí 

konstrukce mostního objektu. Požadavky na přesnost vytyčení prostorové polohy objektu 

jsou definovány zadáním mezních odchylek geometrických parametrů. Podle ČSN 73 0205 

[12] je důležité definovat: 

Geometrický parametr (x): úhlová nebo délková veličina nebo jejich modifikace 

(svislost, výška, vodorovnost). Geometrický parametr se vztahuje ke stavebním objektům 

a jejich částem. 

Nominální hodnota (xnom): hodnota geometrického parametru zadaná v projektu. 

Skutečná hodnota (xi): hodnota geometrického parametru zjištěná měřením s určenou 

přesností. 

Mezní hodnoty (xmin, xmax): hodnoty geometrického parametru, mezi nimiž musí 

ležet s určenou pravděpodobností jeho skutečné hodnoty. 
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Tolerance (∆x, Tx): absolutní hodnota rozdílu mezních hodnot geometrického 

parametru. 

Mezní odchylky (δxinf, δxsup): algebraické rozdíly mezi mezními hodnotami 

a nominální hodnotou geometrického parametru. 

Odchylka polohy bodu (δpi): vektor s počátkem v nominální poloze bodu (údaje 

z RDS) a koncem ve skutečné (měřené) poloze bodu. Ve vyhodnocení měření s projektem 

se stanovuje hodnotami skutečných odchylek polohy bodu ve směru jednotlivých 

souřadnicových os (δxi,p, δyi,p, δzi,p). 

Hodnoty mezních vytyčovacích odchylek (rozšířená nejistota) pro mosty jsou 

stanoveny na podkladě ČSN 73 0420-2 [15] v následujícím přehledu: 

Tabulka 2 Mezní odchylky vytyčení prostorové polohy 

Mezní odchylka vytyčení prostorové polohy HB, CHB Přesnost vytyčovací sítě 

v souřadnicích 

δxM, δyM [mm] 

v rozdílu odchylek 

δ∆x, δ∆y [mm] 

Mezní výšková 

δHM  [mm] 

Polohová  

δP=0,7δ∆x [mm] 

Výšková 

0,7 δH [mm] 

± 20 ± 15 ± 4 ± 10 až ± 14 ± 3 

 

Tabulka 3 Mezní odchylky podrobného vytyčení 

 

 

 

Stavební etapa 

Podrobné vytyčení k HB Přesnost vytyčovací sítě 

mezní odchylky v 

poloze δxM, δyM  

pro 100m˂d≤200m 

[mm] 

Mezní odchylka 

výšková δHM 

pro  d ≤ 200m 

[mm] 

Polohová 

δP = 0,7 δq 

pro 100m˂d≤200m 

[mm] 

Výšková 

0,7 δH 

pro  d ≤ 200m 

[mm] 

Zemní práce ± 100    ± 100 ± 50  

 

± 7 až ± 70 

 

 

± 3 až ± 35 

Zemní konstrukce ± 70    ± 50 ± 30 

Spodní stavba ± 30    ± 20 ± 15 

Nosná konstrukce ± 20    ± 15 ± 10 

Svršek mostu ± 15    ± 10 ± 4 

 

Na výslednou přesnost má stejný vliv přesnost vytyčovací sítě a přesnost vytyčení. 

Podle zákona hromadění měřických chyb platí:        

                                                
        

       
     (1) 
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      - je mezní vytyčovací odchylka 

       - je mezní odchylka určení vytyčovací sítě 

       – je mezní odchylka procesu vytyčení 

Dle zásady stejného vlivu platí:            
       

  = 
    
 

 
    

                  po odmocnění platí:           =      = 
   

  
 

Příklad: Je dána souhrnná vytyčovací odchylka    = ± 10 mm, pak mezní odchylka určení 

vytyčovací sítě nesmí překročit     = 0,7     = 7 mm a zároveň mezní odchylka procesu 

vytyčení od vytyčovací sítě rovněž nesmí překročit mezní odchylku     = 0,7,     = 7 

mm. Při výběru vytyčovacích metod rozhoduje hodnota standardní směrodatné odchylky    

Při použití u = 2 ( u – hodnota normované náhodné veličiny s normálním rozdělením dle 

[3] ) činí směrodatná odchylka určení VS      
    

 
        a směrodatná odchylka 

procesu vytyčení pro u = 2 je dána      
    

 
       .  

Souhrnná směrodatná odchylka vytyčení:      
        

      
        = 5 mm. 

Mezní vytyčovací odchylka pro u=2 vychází     = u    = 10 mm. 

V případech, kdy nejsou uvedeny mezní vytyčovací odchylky, se přesnost odvozuje 

z tolerance Tx (∆x).  

Mezní vytyčovací odchylka     je pak dána vztahem:          = 
  

 
  (2) 

3.2 Přesnost provádění 

Celá konstrukce byla provedena podle platných popř. doporučených ČSN a TKP1 

příloha 9: 

ČSN 73 0202/95 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 73 0203/86 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance 

ČSN 73 0204/86 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu 

ČSN 73 0210-1/92 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:  

Přesnost osazení 

ČSN 73 0210-2/93 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:  

Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
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Při provádění mostu bylo nutno dodržet následující požadované tolerance – mezní 

odchylky geometrických parametrů jednotlivých konstrukcí [5]: 

 Piloty  směrově (v hlavě piloty při hluchém vrtání)     ±100 mm 

směrově (v hlavě piloty bez hluchého vrtání)    ±70 mm 

výškově (v hlavě piloty)       ±20 mm 

svislost vrtu                ±2% délky 

V případě, že směrová odchylka hlavy piloty byla větší než 70 mm, byl zhotovitel 

povinen o tom ihned informovat projektanta. Ten prověřil polohu piloty vůči základu 

a v případě potřeby navrhl nutná opatření, která v krajním případě představovala změnu 

velikosti základu.  

 Základy     směrově       ±40 mm 

       výškově       ±20 mm 

 Opěry      směrově (úl. práh, záv.zídka, křídla)      ±25 mm 

     výškově (úl. práh, záv.zídka, křídla)    ±10 mm 

     směrově (bloky pod ložiska)     ±15 mm 

     výškově (bloky pod ložiska)      ±  5 mm 

 Pilíře               směrově (horní hrana)     ±15 mm 

výškově (horní hrana)      ±10 mm 

 Nosná konstrukce   směrově       ±10 mm 

výškově       ±10 mm 

 Římsy    směrově       ±15 mm 

       výškově       ±10 mm 

    rovinatost povrchu na vztažnou délku 2m        6 mm 

 Svodidla a zábradlí směrově       ±15 mm 

       výškově       ±10 mm 

3.3 Použité metody vytyčování a měření  

Inženýrská geodezie klade důraz na sledování a dodržování požadované přesnosti. 

K tomu se využívají rozbory přesnosti. Rozbor přesnosti před měřením má dokázat, že 
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použitím zvolené měřické metody a přístroje nebudou překročeny mezní vytyčovací 

odchylky dané vztahem (2). Rozbor bude proveden pro nejpřísnější mezní odchylku 

(geometrický parametr = stavební toleranci) jednotlivých konstrukcí měřenou firmou Geos 

Opava zadanou projektantem, tj. polohově  ± 15 mm a výškově  ± 10 mm (např. 

požadavky na přesnost spodní stavby – zaměření horních hran pilířů). 

Tolerance (∆x) představující velikost intervalu polohově ˂-15,+15˃ je 30 mm 

a výškově ˂-10,+10˃ je 20 mm. Hodnota mezních odchylek kontroly měření (δxmet) 

vypočítaná podle vztahu[12]:             δxmet ≤ 0,2 ∆x       (3) 

činí polohově   δxmet ≤ 0,2   30 = 6 mm 

     výškově   δxmet ≤ 0,2   20 = 4 mm. 

Vztah mezi mezní odchylkou kontroly měření (δxmet) a směrodatnou odchylkou 

kontrolního měření ( x,met) je:            δxmet = t  x,met    (4) 

kde součinitel konfidence t=2 (u jednoduchých snadno kontrolovatelných 

geometrických parametrů). Směrodatná odchylka kontrolního měření polohy tedy vychází:  

± 3 mm polohově a ± 2 mm výškově. 

Pro vytyčování a kontrolní měření byla zvolena polární metoda z optimálně 

umístěného přechodného stanoviska, jehož poloha i k ní vztažené vytyčovací prvky 

polárních souřadnic vytyčovaných bodů se vypočtou přímo v terénu. Metoda přechodného 

stanoviska umožňuje operativní lokalizaci stanoviska vzhledem k momentální situaci na 

stavbě a vzhledem k viditelnosti na vytyčovaný či měřený objekt. Podmínkou pro správné 

určení souřadnic stanoviska je kromě vhodné prostorové konfigurace nutná především 

dobrá viditelnost na body VS. Pro zajištění kontinuity měřických výsledků se při 

opakovaných či vzájemně navazujících měřických činnostech u téhož objektu volila vždy 

totožná konfigurace výchozích bodů.  

V typech měřických úloh vyžadujících zvýšenou přesnost, se klade do popředí snaha 

umístění stroje na nucené centraci, nejlépe s orientací na odrazný hranol našroubovaný 

taktéž na nucené centraci. Eliminujeme tím nepřesnost způsobenou centrací stanoviska 

i orientace na známém bodě. Rovněž určení výšky stroje metrem na nucené centraci lze 

považovat za přesnější než při postavení nad mikropilotou.  

Pro eliminaci výškové chyby soustavy „stroj – hranol na tyči“ je vhodné použití již 

zmíněné metody přechodného stanoviska. Po protnutí z okolních bodů VS se výška 

horizontu stroje dopřesní na blízký dobře viditelný bod VS. Pokud při určování 
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přechodného stanoviska i při samotném následném měření objektu na stavbě použijeme 

stejný hranol a nezměníme na něm výšku, eliminujeme tímto chybu z nesprávně nastavené 

výšky cíle. Pokud by stroj vykazoval větší indexovou chybu a měření by probíhalo na větší 

vzdálenost, je vhodné před měřením provést manuální nastavení vertikálního úhlu stroje 

s následnou kontrolou vytyčení téhož bodu v obou polohách dalekohledu. 

Analýza přesnosti vytyčení polohy bodu protínáním zpět z úhlů a délky je aplikace 

pro výpočet polohových středních chyb přechodného stanoviska.  

Rozbor přesnosti vytyčení polohy bodu metodou protínání zpět z úhlů a délky: 

Střední souřadnicová chyba za předpokladu, že výchozí body VS jsou považovány za 

bezchybné se vypočítá ze vztahu [6]: 

                                            
 = 

  
   

   
 

 
     

   
 

               
    (5) 

kde    je vodorovná délka (                 ěř  á š   á    á       ,    je 

délka dopočítaná,      délka vypočítaná ze souřadnic zaměřovaných bodů,   měřený úhel. 

Ze vztahu (5) vyplývá, že přesnost se zvyšuje lineárně s velikostí měřeného úhlu   

a přibližně stejnou délkou záměr na měřené body. Z rozboru optimálních podmínek je 

známo, že přesnost naopak klesá, pokud poloha přechodného stanoviska leží poblíž 

přímky, která prochází bodem B a je kolmá na spojnici zaměřovaných bodů A, B. 

  
   = 0,3 mgon     přesnost směru v obou polohách daná 

                                                                      výrobcem 

   =   
       = 0,424 mgon     přesnost směru v jedné poloze 

   =    
    

   

  
 = 0,495 mgon  chyba směru v orientaci 

  
     

      
      

     

                 střední chyba úhlu – rozdíl dvou směrů 

                         na nucené centrace   

   = 2+2ppm = 2+2       = 2,2 mm    přesnost délky daná výrobcem 

Střední souřadnicová chyba bodu přechodného stanoviska dle (5) je     = 1,62 mm 

Střední polohová chyba   :         
  =   

     
 = 2     

     = 2,29 mm (6) 

Příklad rozboru přesnosti pro metodu protínání zpět z úhlů a délky je použitý pro dva 

zaměřované body mikrosítě 4613, 4615 a kontrolní měření na bod 4612. 
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č.b. Y X Z  

4612 484759.249 1095885.815 346.579  

4613 484718.894 1095847.138 345.037  

4614 484633.667 1095923.608 333.932  

4615 484612.387 1095860.813 336.495  

4616 484096.205 1095935.953 351.054  

4617 484548.784 1095868.749 331.027  

Nastavení v totální stanici:  

01NM:SET1030R3 035135 00000031 0.00000000 13PC Typ hranolu: Hranol 13PC P.C. mm Použito: 0.000 

02RS 5001 1.600 - výška stroje 13PT Atmosférické korekce - použito: Tlak= 998.0 hPa, Tepl= 10.00 C°  

Určení souřadnic přechodného stanoviska 5001:  

Polární metoda:  

č.b. délka V(Zenit) Hz  

4615 37.769 113.0874 24.8946  

4613 78.392 99.3248 276.1268  

Odchylky na 4615: 37.49157023 110.59334245 272.86139748  

0.001 0.0006 0.0002  

4613: 78.42225384 98.10711735 124.09359748  

0.001 0.0004 0.0000  

Vypočtené souřadnice přechodného stanoviska 5001:  

Y X Z Výška stroje  

484646.05231494 1095876.10191434 342.70521483 1.600  

5001 4613 124.09351986 276.1268  

5001 1001 78.392 99.3228 276.1266 4613  

13SOVyk 0.002 D. Y 0.001 D. X -0.001  

5001 1002 113.637 98.6700 246.5836 4612  

13SOVyk 0.000 D. Y 0.001 D. X -0.001 

Při zaměření na tři a více bodů VS již nejsou měřeny vzdálenosti a jde pak o metodu 

protínání zpět. 

Rozbor přesnosti vytyčení výšky bodu přechodného stanoviska: 

Výška bodu přechodného stanoviska se určí jako vážený průměr vypočítaný z výšek 

měřených orientací na HVB mostního objektu.       

Hodnota střední chyby trigonometricky určených výšek    je definována vztahem: 

              
      

           
            

  

 
 
 

   
    

    (7) 

kde  

z  měřený zenitový úhel, 

s  měřená délka vytyčovaného bodu (vzdálenosti k bodům 4612,4613,4615), 

    střední chyba určení výšky bodu přechodného stanoviska, 

     střední chyba výšky bodu vytyčovací sítě, 

    střední odchylka měření délek zadaná výrobcem, 

    střední odchylka měřeného zenitového úhlu zadaná výrobcem, 

    =       = 0,6 mgon 

    střední chyba určení výšky stroje (u přechodného stanoviska      , 
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    střední chyba určení výšky cíle (u nucené centrace          . 

Střední chyba výšky přechodného stanoviska je určena jako vážený průměr ze tří 

měření:   

       
     

   
  výška přechodného stanoviska,  

kde musíme zavést váhy   vzhledem k rozdílné délce záměry. Jsou definovány 

vztahem:     = 
 

  
 . Dle zákona hromadění chyb dále pro střední chybu výšky platí: 

  
     

   

   
 

 

   
  

                    
  =  

  

   
    

 

+  
  

   
    

 

+  
  

   
    

 

                                (8) 

Pro zvolený přístroj je vliv chyb nejvyšší při maximální délce záměry s=100 m 

a zenitový úhel z = 0 grad a dle vzorce (8) střední chyba trigonometricky určené výšky 

bodu přechodného stanoviska z bodů HVS 4612, 4613,4615 činí: 

   
   0,42 mm. 

Vytyčování podrobných bodů polární metodou 

Vytyčení a měření podrobných bodů probíhalo na mostním objektu metodami 

klasicky geodetickými s použitím měřených délek, směrů a úhlů. Jednalo se o vytyčování 

polární metodou přímo z bodů VS či kombinace metody přechodného stanoviska, které 

bylo určeno minimálně ze tří bodů vytyčovací sítě, a polární metody. Po dokončení 

vytyčovacích a měřických činností na každém stanovisku byla provedena kontrola 

zaměřením jednoho bodu VS, zda nedošlo v průběhu měření k pohybu přístroje. Záměra na 

vytyčované a měřené body nepřekračovala 100 metrů, aby byl snížen vliv vibrace vzduchu 

a vyloučen vliv refrakce. Vytyčování probíhalo dvakrát, nezávisle stejnou metodou. 

Z jednoho stanoviska se vytyčované body stabilizovaly a při druhém kontrolním zaměření 

na vytyčené body ze druhého stanoviska se zkontrolovaly odchylky opakovaného měření. 

Podle velikosti rozdílu mezi prvním a druhým vytyčením    se rozhodne, zda se vytyčená 

poloha podrobného bodu může ponechat popřípadě je nutno realizovat poloviční hodnotu 

vypočteného posunu. Rozdíl    posoudíme k meznímu rozdílu obou vytyčení ∆Mv podle 

vztahu uvedeného v ČSN 73 0420-1[11]:       

∆v   ∆Mv = 2      kde,      je požadovaná mezní vytyčovací odchylka, kterou 

zjistíme v ČSN 730420-2 [15]. 
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Rozbor přesnosti vytyčení bodu polární metodou: 

Při rozboru není pro mne prioritní posun vůči systému JTSK, ale posun vůči nejnižší 

části mostního objektu, vůči základu, spodní stavbě. Musím dodržovat především rozměr 

a tvar, vnímat vnitřní přesnost vytyčovací sítě, potřebnou pro zachování homogenity 

měření a vytyčení stavby. Chybu volného stanoviska zohledňuji při vytyčování základů, 

aby nedošlo k posunu stavby. Do přesnosti podrobného vytyčování nezapočítávám vliv 

přesnosti VS (výchozí body jsou považovány za bezchybné), ale pouze vliv měřených 

veličin, kdy se střední chyby ve směrech souřadnicových os mx a my vypočítají dle [11] : 

                                 
   

 

 
     

    
      

 

 
 
 

   ,                         (9) 

kde    

d je měřená délka na vytyčovaný bod (rozbor provádíme na max. délku záměry 100m), 

    je střední odchylka délky a centrace (         
    

             = 2,2 mm) 

   je střední odchylka měřeného vodorovného úhlu zadaná výrobcem (  = 2ʺ) 

    =     
     

    do vzorce vstupuje chyba orientace na nucenou centraci 

a chyba realizace na vytyčovaný podrobný bod daná následujícím vzorcem: 

         
      

   

  
    chyba směru realizace. 

 Pro maximální vytyčovanou vzdálenost s = 100 m  je střední souřadnicová chyba 

     bodu přechodného stanoviska vytyčovaného z bodů s nucenou centrací vypočtena 

podle vztahu (9):        = 1,72 mm. 

Střední souřadnicová chyba pro podrobné body vytyčované kombinací metod přechodného 

stanoviska a polární metody je složena z obou středních chyb jednotlivých metod:  

                        
                            . 

V obou případech je splněna podmínka směrodatné odchylky polohového měření 

               

Rozbor přesnosti výšky bodu při trigonometrickém měření výšky : 

Výšky vytyčovaných bodů se určují trigonometricky, dvojím měřením. Proto se 

musí provést rozbor výškového vytyčování a ověřit, zda stačí vytyčení v jedné poloze 

dalekohledu. Hodnota střední chyby trigonometricky určených výšek    je definována 
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vztahem (7)   
      

           
            

  

 
 
 

   
    

 , kde pro rozbor 

přesnosti uvažuji postupně zenitový měřený úhel z1=0
g 
, z2=50

g
, z3=100

g
 , maximální délku 

vytyčování s = 100 m a střední chybu určení výšky cíle (u trasírky        , střední 

chyba výšky bodu vytyčovací sítě je nulová a střední chyba určení výšky stroje    

    .  

 
   [mm]    +    [mm] 

Zjištěná přesnost 

jednoho vytyčení 

           [mm] 

počet měření n=
   

 
 

z1=0
g
 2,41 0,42 + 2,41 = 2,82 1,99 0,995    n=1 

z2=50
g
 2,01 0,42 + 2,01 = 2,43 1,72 0,86    n=1 

z3=100
g
 1,37 0,42 + 1,37 = 1,79 1,27 0,64    n=1 

 

Vliv přesnosti měření zenitového úhlu se projevuje tím víc, čím větší je vodorovná 

vzdálenost.  

3.4 Přístroje a pomůcky 

K vytyčování a kontrole podrobných bodů byly na mostním objektu použity:  

 přístroj  Sokkia  SET1030R (Obr. 3), kalibrační protokol 062TSD/2013, 

061TSÚ/2013 z 2. 5. 2013 a VÚGTK/35 284/2013, VÚGTK/35 285/2013 z 5. 3. 2013 

jsou uvedeny v Příloze 2. Kalibrace prokázaly, že přesnost totální stanice odpovídá 

hodnotám uvedeným výrobcem. Tedy dle [9] přesnost měření délek na hranol AP01 2 

mm + 2 ppm, na odrazný štítek 3 + 2 ppm, tj. při měření vzdáleností 100 metrů je 

očekávaná hodnota střední chyby měření délky  

    2,2 mm (2 + 2                                 

Přesnost určení horizontálního a vertikálního úhlu 1ʺ (0,3 mgon). Totální stanice využívá 

technologie dálkoměru SOKKIA  RED –  tech, jenž umožňuje bezkontaktní měření bodů 

do vzdálenosti 350 m. Stanice je vybavena softwarem SDR Expert, který poskytuje 

integrované řešení pro široké použití při sběru dat a jejich následném zpracování. 

V tomto případě výpočet přechodného stanoviska, vytyčování bodů, zobrazení a ukládání 

měřených bodů. Tím je umožněna okamžitá kontrola zaměřených dat. 
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 Odrazný hranol 

 Odrazný minihranol 

 Odrazný štítek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití štítku v terénu: štítky si geodeti umísťují z praktických důvodů na body 

s nucenou centrací z boku ideálně pod horní okraj ocelové zárubnice. U každého štítku je 

zkontrolována výška a polohové souřadnice. V průběhu vytyčení se dá kdykoliv 

zkontrolovat, zda se měřiči stroj nepohnul. Při setrvání na stanovisku delší dobu, v zimním 

mrazivém období či naopak v letním s extrémními teplotami lze zkontrolovat požadované 

tolerance měření zaměřením na tyto body. 

Obr. 3 Totální stanice Sokkia SET1030 R3, odrazný hranol[17] 

Obr. 4 Odrazný minihranol umístěný v důlčíku na filigránu a odrazné štítky 

na KB vnější vzpěry [17] 
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3.5 Projekt mostního objektu a jeho změny  

Podkladem pro zpracování projektu byla dokumentace DSP+DZS z února 2005, 

kterou zpracovala firma TRANSCONSULT s.r.o. Hradec Králové. Z důvodu úspor 

investičních nákladů na mostní objekt a z důvodu nových zjištění doplňkového 

inženýrsko - geologického průzkumu provedeného firmou GEOSTAR v září 2009 dochází 

v projektové dokumentaci oproti předchozímu stupni k následujícím změnám: 

     

          Obr. 5 Ocelový oblouk v původní projektové dokumentaci[5] 

 byl vypuštěn ocelový oblouk (znázorněn na Obr. 5) a nově byla navržena 

estakáda o 11 polích (podélný řez na Obr. 2); číslování podpěr bylo zachováno s ohledem 

na konzistentnost záznamů ve stavebním deníku z varianty oblouk, nově vložené pilíře do 

údolí jsou proto číslovány 6.1 a 6.2 

 dva ocelové komorové nosníky s betonovou příčně předepnutou spřaženou 

deskou byly nahrazeny staticky výhodnější jednou ocelovou komorou s monolitickou 

spřaženou deskou 

  v příčném směru dva pilíře nahrazeny jedním pilířem. 



Žaneta Šmídová:  Geodetické práce při výstavbě mostu přes údolí potoka Kremlice 

 

2015  18 

3.6 Geodetická sledování 

Pro sledování chování mostu byly zřízeny pevné body s nucenou centrací 

a výškovými značkami. Souřadnice těchto bodů jsou archivovány u hlavního geodeta 

stavby. Před zahájením prací na pilířích byly polární metodou zaměřeny rohy všech 

základů. 

Sedání spodní stavby: 

 Výškopisná měření na nivelačních značkách osazených do opěr se provádí 

dle [5] v následujících fázích výstavby: 

1. Po vybetonování opěry po úložný práh (nulté měření) 

2. Dále v intervalech 1 – 2 měsíců 

3. Po dokončení výsunu ocelové konstrukce 

4. Po dosypání zásypu za opěrami do úrovně přechodových desek 

5. Před osazením dilatačních závěrů 

6. Dále v intervalech 1 – 2 měsíců až do uvedení mostu do provozu 

7. Po uvedení do provozu první dva roky jednou za tři měsíce a dále 

cyklicky v rámci pravidelných prohlídek. 

 Výškopisná měření na nivelačních značkách osazených do pilířů se provádí 

dle [5] v následujících fázích výstavby: 

1. Po vybetonování pilíře včetně hlavice (nulté měření) 

2. Po ukončení každé etapy výsunu NK 

3. Dále v intervalech 1 – 2 měsíců do uvedení do provozu 

4. Před a po provedení statické zatěžovací zkoušky 

5. Po uvedení do provozu první dva roky jednou za tři měsíce a dále 

cyklicky v rámci pravidelných prohlídek. 

Požadovaná přesnost měření, směrodatná odchylka zadaná projektantem stavby byla 

± 2 mm. Podrobně jsou geodetická měření sedání spodní stavby mostu popsána v kap. 10. 
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4 Geodetické základy  

4.1 Vytyčovací síť 

Z hlediska realizace geometrické přesnosti liniových staveb je nezbytné splňovat 

parametry přímosti, plynulosti a hladkosti ve směrových a výškových obloucích. Liniová 

stavba se rozděluje tzv. hlavními (HB) nebo charakteristickými body (CHB) v ose stavby 

na úseky dlouhé 150 až 500 m, aby mohla být realizována geometrická přesnost zejména 

v příčném směru pohybující se v jednotkách pouze několika milimetrů. HB a CHB jsou 

pak předmětem umístění stavby v terénu definovány mezními odchylkami ve směru 

souřadnicových os δy a δx v souřadnicovém systému stavby. Podrobným vytyčením se 

realizuje geometrická přesnost (tvar a rozměr) v úseku mezi HB, CHB trasy a přesnost se 

definuje a posuzuje vzhledem k těmto bodům trasy. 

Základem pro realizaci geometrické přesnosti stavby je vytyčovací síť. Ta je v terénu 

tvořena soustavou stabilizovaných značek s geodeticky určenými souřadnicemi Y, X 

a výškou H. Geodetická vytyčovací síť musí splňovat funkci prostorové polohy 

i parametry podrobného vytyčení, pokud se používá i pro podrobné vytyčení. 

Faktory ovlivňující návrh polohy bodů 

Při projektování polohy bodů VS je nutno zohlednit tyto primární faktory: 

 bodová pole okolo liniových staveb musí zajišťovat homogenitu stavby po 

celou dobu výstavby, 

 body musí být funkční (viditelnost v požadovaných sektorech), 

 zajištění minimálních vlivů stavby na stabilitu bodů VS, 

 síť musí umožňovat další využití po dokončení stavby bez zásadních 

omezení. 

4.2 Vytyčovací síť mostního objektu – polohové zaměření 

4.2.1 Primární vytyčovací síť 

Geometrickým základem pro stavbu mostního objektu je primární vytyčovací síť 

silnice I/11, která byla budována, polohově a výškově zaměřena již v období červen - říjen 
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2009 firmou GEOS Opava a postupně dle potřeby výstavby doplňována v periodických 

kontrolních přeměřeních výšek bodů VS.  

Vytyčení bodů bylo realizováno dle projektu VS, jehož autorem je hlavní geodet 

stavby a následnou stabilizaci bodů zajišťovali jednotliví členové Sdružení. Stabilizace 

bodů byla provedena obetonovanými mikropilotami do hloubky založení daných 

projektem. Schéma mikropiloty obsahuje Příloha 3. 

Dle požadavků objednatele byla realizována revize stávajícího základního bodového 

pole. V úvodní části nulté etapy proběhlo kontrolní měření vhodných ZhB GPS aparaturou 

Trimble R8. Na podkladě jejich revize byly pro připojení do S-JTSK vybrány body ZBP. 

Polohové zaměření bodů VS bylo realizováno klasickou geodetickou metodou. Měření 

bylo provedeno totální stanicí Sokkia SET 1030R s využitím trojpodstavcové soupravy. 

Úhly byly měřeny ve dvou skupinách. Opravy o atmosférické korekce (teplota, tlak) byly 

provedeny současně při nastavení parametrů dálkoměru. Stanice SET byla komparována 

ve VÚGTK Praha Zdiby v březnu 2009.  

4.2.2 Mikrosíť bez redukcí 

Primární vytyčovací síť celé stavby silnice I/11 byla dodatečně pod mostním 

objektem rozšířena pro potřeby výstavby a spočítaná jako mikrosíť bez redukcí. V červenci 

2012 bylo na základě upřesňujících požadavků objednatele provedeno kontrolní přeměření 

výšek bodů VS stavby a v rámci těchto prací bylo hlavním geodetem stavby navrženo 10 

nových bodů 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4621 a 4623 s nucenou 

centrací a firmou GEOS Opava byly tyto body polohově a výškově určeny. Vzorové 

schéma bodu s nucenou centrací představuje Obr. 6. Primární VS postupuje ve směru 

staničení od Opavy, při výpočtech byly body přečíslovány ze 4xxx na 8xxx. Úkolem bylo 

udělat „rozměr mostu“. Za výchozí body byly zvoleny následující dva: bod u opěry OP1 č. 

4612 a na opačné straně přes celé údolí potoka Kremlice bod č. 4618. Jedná se o vyrovnání 

sítě přes fixní bod, orientační směrník a základní délku, která činí 714,30 m [1]. Jeden bod 

(4612) se zafixuje a druhý bod se přepočítá pomocí směrníku a délky, tím dostanu fixní 

stranu, na kterou spočítám celou síť. Ostatní vstupy ze zápisníku vzhledem k nutnosti 

přesné korespondence reálných a měřených délek se uvádí bez redukcí, bez korekcí délek 

do zobrazovací roviny JTSK. Tato mikrosíť představuje klasickou řetězovou 

trojúhelníkovou vytyčovací síť. Protože se jedná o most s vysunovací mostní konstrukcí, 
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musí být nově určené body rozmístěny až za opěry mostu, kde probíhá sestavování 

jednotlivých dílců OK na montážní plošině. 

Původní bod VS celé stavby č. 4110 byl zasypán a body č. 4111 a 4215 byly 

polohově přeurčeny v rámci rozšíření VS pro SO207 v červenci 2012. Schéma mikrosítě 

mostního objektu obsahuje Příloha 3. 

V okolí mostu se nachází deset 

bodů s nucenou centrací volených 

kolem opěr a jeden 4619 u lesní cesty 

v údolí mezi podpěrami P6 a P6.1. 

Jedná se o hlavní výškové body, které 

jsou stabilizované geologickým vrtem 

s nucenou centrací (Obr. 6) a opatřeny 

ochrannou tyčí. Všechny podrobné 

body byly vytyčeny z těchto bodů 

mikrosítě bez redukcí. Pro připojení 

výškových měření slouží nivelační 

značky osazené na pilotách bodů 

s nucenou centrací.  

 

 

4.2.3 Práce v terénu 

V rámci každé etapy měření byly postupně na všech stanoviscích měřeny délky a 

úhly na okolní viditelné body sítě včetně bodů základního bodového pole. Pro zajištění 

kompaktnosti měření LVS jako celku byla v každé etapě změřena taktéž hlavní vizura 

mezi body nucených centrací na obou koncích sítě. Měření probíhalo ve dvou skupinách. 

Použitý stroj (Sokkia 1030R) po zadání hodnot teploty a tlaku na každém stanovisku 

automaticky ihned provádí atmosférickou korekci měřených délek. Aby hodnoty 

Obr. 6  Hlavní výškový bod s nucenou 

centrací -    vzorový řez 
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fyzikálních korekcí na obou koncích měřených délek průměrem co nejvíce korespondovali 

se skutečností, bylo cílem provést měření v co nejužším časovém horizontu. Zvláště pak 

hlavní měřená délka vedoucí skrz celou LVS byla měřena vždy v rámci jednoho dne a s co 

nejmenším časovým odstupem. Součástí kontrolního mechanismu během samotného 

měření osnovy na každém stanovisku bylo v rámci obou poloh každé skupiny vždy měření 

zakončeno uzavíracím směrem na orientační bod osnovy, do něhož byla na počátku každé 

skupiny vložena nula horizontálního úhlu. Software stroje při měření také automaticky 

kontroluje odchylky horizontálního úhlu, vertikálního úhlu a délky mezi první a druhou 

polohou měření na tentýž bod. V případě překročení odchylky nad přednastavenou mez 

stroj v průběhu měření zahlásí chybu. V rámci nastavení sběru sad je kromě volby počtu 

sad, posloupnosti měření jednotlivých poloh a skupin a měření uzávěru možno také zvolit 

automatickou předvolbu jednotlivých měřených bodů osnovy. Měřič si tak předem 

předdefinuje celou osnovu a během měření nemusí již čísla bodů, na které cílí, zadávat. Na 

přesnost měření se negativně podepisuje především prudké slunce a refrakce. Při 

polohovém měření VS bylo použito těžkých dřevěných stativů minimalizujících dopad 

slunečního záření na postavení stroje během vytáčení osnov, případně použití slunečníku. 

 

 

 

 

Obr. 7 Body s mikropilotou a nucenou centrací [17] 
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4.2.4 Výpočetní práce 

Geodeticky měřené délky v případě mostního objektu nebyly opraveny 

o matematické redukce (redukce z nadmořské výšky a redukce do Křovákova zobrazení), 

byly provedeny pouze fyzikální redukce vyplývající z naměřené teploty a tlaku. Zavádění 

atmosférických korekcí u měřických prací na SO207 se uplatňuje především při tomto 

pravidelném polohovém přeměřování vytyčovací sítě bodového pole. Projevují se totiž 

pouze v případě měření na větší vzdálenosti a větším převýšení koncových bodů. Při 

použití stroje Sokkia 1030R chyba v určení teploty o 1°C a záměrách 100 m vyústí 

v chybu v měřené délce jedné desetiny milimetru. Chyba v určení tlaku o 10 mbar vyústí 

na stejnou vzdálenost v chybu délky tří desetin milimetru. Výpočet souřadnic bodů VS byl 

proveden pomocí SW G-NET, metodou nejmenších čtverců. Protokoly o výpočtu, zápisník 

měřených směrů a vzdáleností a seznam souřadnic a výšek VS jsou součástí Přílohy 3, 

zápisníky jen na přiloženém CD. Výsledná dosažená průměrná střední kvadratická 

souřadnicová chyba souboru bodů VS dosáhla hodnoty ±0.003 m.  

4.3 Vytyčovací síť mostního objektu – výškové zaměření 

4.3.1 Obecné zásady 

Předpisy pro provedení prací: 

 ČSN 73 0415 Geodetické body 

 984 130-1/81 Instrukce pro práce ve výškových bodových polích 

 984 130MN-1/83 Metodický návod pro budování, obnovu a údržbu bodových polí 

 984 133TP-1/84 Technologický postup pro měření a výpočty v  ČSJNS a opakované 

nivelace 

 894 134TP-1/81 Technologický postup pro vyhotovení nivelačních údajů 

 Pokyny pro zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

V souladu s „Instrukcí pro práce ve výškových bodových polích – 984 130 1/81“ 

byly pro výšková měření přijaty následující zásady: 

 použít metodu přesné nivelace, kritéria přesnosti pro III. řády ČSJNS (3,0 x R), 
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 jako připojovací body využít body periodicky měřených pořadů v okolí lokality; 

v případě volby pořadů různých řadů provést jejich propojení mimo body vytyčovací 

sítě tak, aby byla ověřena jejich spolehlivost,  

 před výběrem připojovacích bodů vzít v úvahu i jejich možné ovlivnění budoucí 

stavbou silnice, 

 před výběrem provést jejich pohledovou revizi a zvážit možnosti jejich použití 

z hlediska jejich stability. Z uvedeného důvodu se nepředpokládalo využití bodů na 

propustcích, na objektech těsně u komunikace apod., jako základních připojovacích 

výškových bodů, 

 ověření výšek připojovacích bodů provádět se zvýšenou přesností a prodlouženou 

délkou tak, aby bylo možno vhodným výběrem připojovacích bodů provést nejen 

vlastní výpočty jednotlivých pořadů, ale také sloučení pořadů do celkové vytyčovací 

sítě stavby, 

 při vlastním měření důsledně dodržovat technologické zásady měření, rektifikaci 

přístrojů a pomůcek apod., 

 další kontrolní periodické měření provádět nejpozději do 1 roku, přibližně ve shodném 

termínu. 

4.3.2 Práce v terénu 

Vlastní práce byly zahájeny stejně jako polohová měření v červnu 2009 ověřením 

výchozích připojovacích bodů. Kontrolní ověřovací měření bylo provedeno na těchto 

pořadech: 

 pořad Gc09 Nové Sedlice - Hrabyně:  

 přeměřen úsek Gc09 – 2 až Gc09 - 5, 

 pořad Gc1 Dolní Benešov – Pustá Polom:  

 přeměřen úsek Gc1 – 17 až Gc1 20.1, 

 pořad Gc5 Poruba - Hrabyně:  

 přeměřen úsek Gc5 -37 až Gc5 – 34 

 přeměřen úsek Gc5 - 24 až Gc5 – 24b 

 přeměřen úsek Gc5 - 13.3 až Gc5 – 11.1 s napojením na Ge5 – 11.1 

     Ověřovací měření bylo provedeno v delších úsecích  než požaduje „Instrukce“ 

tak, aby bylo možno při vlastních výpočtech provést dodatečné upřesnění výběru 
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připojovacích bodů. Po prověření stavu výškového bodového pole bylo v souladu s výše 

uvedenými zásadami rozhodnuto připojit vytyčovací síť stavby na ověřené body uvedené 

ve výpočetních protokolech. Mezi vybrané připojovací body byly vloženy jednotlivé 

základní nivelační pořady. Dalšími doplňovacími pořady byla zaměřena celá síť stavby.  

    Připojovací body byly ověřeny kontrolním měřením na okolní body, v souladu 

s § 7, odst. 3 Instrukce, s povolenou odchylkou: 

                                              2,0 + 3,0 x R                   [ mm] 

    Vlastní měření bodů vytyčovací sítě bylo provedeno geometrickou nivelací ze 

středu, s povolenou odchylkou mezi měřením „tam a zpět“ 3,0 x R  [mm]. Měření byla 

provedena digitálním strojem Trimble DiNi 12, laťovou soupravou s čárovým kódem 

Trimble. Laťová souprava byla komparována na TU VŠB Ostrava. Zjištěné opravy byly po 

měření zahrnuty do výpočtů. Před zahájením měření byl vždy proveden test podle  

Kukkamäkiho. Zjištěnou úhlovou odchylku oproti vodorovné hladině přístroj po provedení 

testu zaznamená a aplikuje zjištěnou korekci na všechna následně prováděná měření. 

     Rozvržení jednotlivých pořadů bylo provedeno dle výše uvedených zásad tak, že 

mezi jednotlivými připojovacími body byly zaměřeny pokud možno co nejkratší pořady. 

Na tyto vybrané body pak byly navázány další vložené pořady zahrnující všechny 

zbývající body vytyčovací sítě. 

    Kontrolní přeměření výšek probíhalo na základě požadavků objednatele 

v pravidelných ročních intervalech v rozsahu celé stavby I/11. Nultá etapa v období 

červen – říjen 2009, první kontrolní etapa v červnu 2010, druhá kontrolní etapa bodů VS 

v červenci 2012, třetí v červenci 2013, čtvrtá v dubnu 2014 a poslední v březnu 2015. Pro 

diplomovou práci jsem vybrala výsledky z posledního měření v březnu 2015 a srovnání 

poklesů na bodech mikrosítě mostního objektu v období od nulté po pátou etapu měření, 

které nalezneme v Příloze 3. V oblasti mostního objektu SO207 byl veden v březnu 2015 

hlavní nivelační pořad. Pro vyloučení případného poklesu sítě jako celku bylo měření 

z obou stran ověřeno připojením na vzdálenější body ČSNS. Zleva se síť napojovala na 

nivelační bod Gc5-35, Hrabyně, hasičská zbrojnice, Josefovice a zprava bod Gc5-24a, 

kostel sv.Václava ve Velké Polomi (Příloha 4). Bod Gc5-35 se kontrolně ověřoval z bodu 

Gc5-37 Hrabyně, silniční propustek a bod Gc5-24a na bod Gc5-24. Při měření byly tyto 

připojovací body zahrnuté do LVS a měřeny standardně přímo v rámci pořadu měřením 

vpřed. Body sítě jak již bylo zmíněno v polohovém zaměření VS jsou stabilizovány 
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mikropilotami chráněnými betonovou skruží a dále nucenými centracemi. U nucených 

centrací se během každé etapy měření niveluje čepová značka umístěna vespod pilíře. 

Z praktického hlediska je během vytyčovacích prací na stavbě vhodnější použití výšky 

vztažené k vrchu šroubu nucené centrace, případně k vrchu desky ve vyznačeném bodě 

odrazným štítkem – Obr. 7 (více kapitola 3.4). Proto byl v rámci nulté etapy měření 

u každé nucené centrace nivelován kromě čepové značky i vrch závitu. V dalších etapách 

měření VS se výškový rozdíl mezi čepovou značkou a vrchem šroubu považuje za 

neměnný. 

4.3.3 Výpočetní práce 

Kancelářské zpracování naměřených hodnot včetně předpisu pro výpočty na PC byl 

proveden v dubnu 2015. Přesnost pořadu byla posuzována dle 7, odst. 5 Instrukce, dle 

hodnoty střední kilometrové chyby měření: 

                                               mo= + 
 

 
 * ( 

 

 
  

  

 
)
1/2                   

/mm/
                             

 

mezní odchylka střední kilometrové chyby pro měření III. řadů činí: 

                                               mM = 0,60 + 1,06/nR 
1/2   

/mm/ 

střední chyba nivelačního pořadu je dána vztahem:                        

                                               mL = mo .  L
1/2    

/mm/ 

Dosažené výsledky měření svou přesností odpovídají kritériím dle Instrukce.  

Dosažené přesnosti hlavního pořadu: 

Celková délka pořadu [km]:                           4,715 

Dosažená střední kilometrová chyba [mm]:   0,22 

Povolená střední kilometrová chyba [mm]:     0,80 

Střední chyba celého pořadu [mm]:                0,47 

Vyrovnávací koeficient [mm/km]:           0,02 

Hodnota uzávěru [m]:                     0,0001 

Kompletní výsledky jsou uvedeny v Příloze 3 ve výpočetních protokolech. 
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Graf 1 Poklesy výšek bodů s nucenou centrací 
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5 Geodetické práce při zakládání mostu – pilotové 

založení podpěr P2 – P9 

5.1 Vytyčení trvalého a dočasného záboru 

Kolem celé stavby I/11 byl vytyčen firmou GEOS Opava trvalý zábor (TZ) v rozsahu 

2550 bodů. Rozsah TZ byl stanoven projektantem a podle záboru byly geometrickými 

plány pozemky odděleny a posléze vykoupeny. Dočasný zábor (DZ) u této stavby již nebyl 

ze strany investora řešen. Zhotovitel sám určil, jak si přes nájemní smlouvy ošetří 

skladování zeminy, přeložky inženýrských sítí, apod. Body TZ jsou po celou dobu stavby 

stabilizovány dřevěnými kolíky.  Po dokončení prací budou body stabilizovány plastovými 

hraničními znaky. Výřez trvalého a dočasného záboru v oblasti mostního objektu je 

zobrazen v Příloze 17. 

V rámci trasy přeložky silnice (SO101) byl odtěžen zářez až po pláň, v rámci mostu 

byly odtěženy pouze dílčí výkopy pro jednotlivé základy a zpětné zásypy a hutnění 

přechodové oblasti. V prostoru mostu byla provedena skrývka lesní hrabanky v tloušťce 

0,15 m a skrývka ornice v tloušťce 0,20 m. Odebraný materiál z prostoru byl uložen na 

deponii určené generálním projektantem. 

5.2 Založení mostu – podpěry P2 – P9 

Pro vybudování pilířů oblouku bylo nutno potok Kremlici zatrubnit a vytvořit 

zpevněnou plochu mezi základy pilířů. 

5.2.1 Stavební jámy 

Pro zbudování opěrných zdí a pilotážních plošin byly svahovým výkopem provedeny 

stavební jámy s výjimkou základu P6.2. V místě základu podpěry 6.2 byla 

inženýrsko   geologickým průzkumem potvrzena hladina podzemní vody cca 1,5 m nad 

základovou spárou ve vrstvě propustných štěrků. V tomto případě bylo rozhodnuto dle 

sondy J2P8 vrtané v srpnu 2011 (geotechnický profil vrtu – viz. Příloha 5) pro pažení 

pomocí štětovnic typu Larsen VL 605 délky 10,5 m. Štětovnice musely být vetknuty do 
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jílovitých břidlic minimální délkou 0,5 m, přitom odstup líce pažení od rubu bednění byl 

900 mm.  

Nejdříve byl odtěžen stávající násyp a zřízena pro beranění z úrovně 288,70 plošina 

pro instalaci. Pro čerpání průsaků přes zámky štětovnic byla po obvodu stavební jámy 

osazena drenáž DN 100. Zaberaněním do jílovitých břidlic se výrazně snížil průtok pod 

patou stěny. Po betonáži základu a zpětném zásypu byly štětovnice vytaženy.  

 

5.2.2 Plošiny pro vrtání pilot 

Pro zbudování pilotážních plošin se provedly částečné násypy do úrovně HÚT se 

zajištěním (zazubení stávajícího svahu) proti sesunutí do rokle. Geodetické práce probíhaly 

na podzim roku 2009 a na jaře roku 2010 a představovaly vytyčení pracovních ploch 

pilotáže. V Příloze 6 je umístěna tabulka vytyčovacích bodů založení podpěr P2 - P5 a P8 -

P9. Výškové úrovně hlav pilot, HÚT a povrchu plošin pro vrtání pilot jsou vypsány na 

 

Obr. 9 Pážení u pilíře P6.2 [17] Obr. 8 Umístění vrtů J1PZ a 

J2P8[17] 
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výkresech v Příloze 7. Vytyčované body byly stabilizovány dřevěnými kolíky, výškové 

doměrky byly dopsány na hlavu kolíku. 

Tabulka 4 Klíč značení výškových bodů[5] 

2 0 7 x y y z z Úplné číslo vytyčovaného bodu 

2 0 7 - - - - - Číslo objektu 

- - - 0 - - - - Body na ose dálnice 

- - - 2 - - - - Číslo celku - šablony 

- - - 3 - - - - Číslo celku - piloty 

- - - 4 - - - - Číslo celku – pilotová plošina 

- - - - y y - - Číslo podpěry 

- - - - - - z z Pořadové číslo bodu 

  

 

 

Obr. 11 Vytyčení založení P6 – podélný řez [5] 

 Obr. 10 Vytyčované body půdorysu pilotážní plošiny a šablony podpěry P6[5] 
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5.2.3 Šablony vrtání pilot 

Na srovnaném terénu byla po vytyčení tvaru a os pilot vybetonována šablona 

a okolní plocha byla zpevněna na tloušťku 0,20 m pro pojezd vrtné soupravy. Beton šablon 

pro vrtání pilot byl proveden v kategorii C 12/15-X0.  

 

 

Vodící otvory ve všech šablonách jsou dle průměru vrtáku pro piloty průměru 1,2 m 

tvaru čtverce se stranou 1,2 m.  

Dalším zajímavým postupem použitým na této stavbě bylo hluché vrtání, které 

předcházelo betonáži pilot. Tato technika spočívá v provedení vrtu do hloubky předepsané 

projektem  přes velkou vrstvu zeminy, která se později odstranila.  V případě podpěry P6.1 

měla vrstva tloušťku 3,2 m, u podpěry P6.2 dokonce 6,5 m.          

 Šablony s hluchým vrtáním (P2 – P6.2) – tloušťka je 150 mm a jsou 

nevyztužené 

 Šablony bez hluchého vrtání (P7 – P9) – tloušťka je 200 mm. 

Obr. 12 Šablona pro vrtání pilot na podpěře 6 [17] 
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Šablona pro podpěry bez hluchého vrtání slouží jako podkladní beton pro zhotovení 

základů podpěr a byla vyztužena při obou površích KARI sítí s krytím výztuže 45 mm. 

Před vrtáním pilot musel být odevzdán protokol o zaměření šablon. 

 

          

    

5.2.4 Vrtané piloty 

Podpěry P2-P5 a P8-P9 byly založeny na 21 ks velkoprůměrových vrtaných pilotách 

o průměru 1,2 m (viz. Příloha 6). Podpěry P6, P6.1, P6.2 a P7 na velkoprůměrových 

vrtaných pilotách o průměru 1,5 m a to podpěra P6 na 24ks a podpěry P6.1, P6.2 a P7 na 

19 ks vrtaných pilot. Piloty byly vrtány v celé délce pod ochranou ocelové výpažnice. Na 

všech pilotách byly provedeny zkoušky integrity. Při nich se měří a následně posuzuje 

pilota s ohledem na odchylky vůči projektovaným parametrům tvaru, celistvosti dříku, 

s ohledem na trhliny nebo na kvalitu materiálu piloty – posouzení pevnosti a modulu 

přetvárnosti betonu. Hlava piloty byla přebetonována o 30 cm a následně ubourána a 

začištěna 3 cm nad dno základů (viz. Obr. 14). Poté proběhla polohová a výšková kontrola 

pilotového založení. Srovnávací protokol s RDS včetně grafického vyhodnocení polohové 

odchylky obsahuje Příloha 8. Hodnota polohové odchylky je znázorněna směrovou šipkou. 

Při překročení povolených tolerancí bylo provedeno opakované zaměření pilot. Povolené 

polohové odchylky dle [5] byly pro piloty s hluchým vrtání ±100 mm, bez hluchého 

vrtání ± 70 mm, výškové odchylky pro všechna pilotová založení ± 20 mm. 

Obr. 13 Vrtání pilot pilíře P6 [16] 
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   Obr. 14 Piloty pilíře po odtěžení hluchého vrtání [16] 

     Obr. 15 Bourání hlav pilot v záporovém pažení u P6.2 [16] 
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6 Geodetické práce během výstavby spodní stavby – 

krajní opěry, základy pilířů P2 – P9, pilíře P2 – P9 

6.1 Stavební jámy 

Spodní stavba je tvořena základem, podpěrami, mostními křídly, závěrnými zídkami 

a přechodovými deskami [4]. Geodetické práce započaly začátkem léta 2010 vytyčením 

výkopových jam pro základy podpěr v pořadí P2, P3, P4, P8, P9 a P5. Vytyčené body byly 

stabilizovány dřevěnými kolíky s identifikačním číslem a výškovým doměrkem, který byl 

vztažen na hlavu kolíku. 

Po vybetonování pilot vnitřních podpěr byly realizovány výkopy pro základy. Dno 

stavebních jam se nachází nad hladinou podzemní vody, odvodnění nebylo nutné provádět. 

Při deštivém počasí však bylo zapotřebí odčerpávat vodu, proto se v rohu základu zřídila 

vsakovací jáma a povrchová voda do ní byla svedena stružkou. Výkopové práce probíhaly 

ve vrstvách suťových sedimentů charakteru jílu, písčitého jílu až hlíny s úlomky zvětralé 

horniny. Geolog stavby usměrňoval konečné sklony svahů, jejich tvar a výška byla dána 

výkresovou dokumentací. 

Pod základy byl navržen podkladní beton tloušťky 0.15 m (u P7 – P9 byla jako 

podkladní beton použita šablona pro vrtání pilot), přesahující vnější obrys základu 

o 0,15 m. Po vybetonování podkladních betonů se odbouraly přebetonované hlavy pilot 

tak, aby beton pilot přečníval cca o 2 cm nad povrch podkladního betonu a došlo 

k vytyčení základů. Tyto vytyčované body začínající identifikačním číslem 5 byly 

stabilizovány přímo do podkladního betonu hřeby a signalizovány sprejem. 

6.2 Základy podpěr 

Tvar základů všech podpěr P2 – P5 a P8 – P9 je stejný [5]: kvádr 16 m na šířku, 

6.4 m na délku a 2.0 m na výšku. Horní povrch základu je navržen v podélném spádu 4% 

od osy uložení směrem k okraji základu. Čela základu jsou tedy vysoká jen 1,87 m. 

U podpěr P6, P6.1, P6.2 a P7 je tvar rovněž stejný o rozměrech: 16 m na šířku, 10,6 m na 

délku a 2,80 m na výšku. Horní povrch základu má v podélném směru spád 4% od osy 

uložení směrem k okraji základu. Čela jsou vysoká jen 2,58 m. 
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Výztuž základů: základy podpěr 4, 5 a 8 jsou vyztužené více než základy podpěr 2, 

3 a 9. Základy podpěr P6, P6.1, P6.2 a P7 jsou vyztuženy stejně. Jednotlivé základy se liší 

vyčnívající výztuží do zárodku – prvního betonážního taktu pilíře. 

Po zaměření základu jednotlivých podpěr bylo provedeno porovnání skutečného 

provedení základu a zárodků pilířů (po pracovní spáru nad základem) s projektem. 

Tolerance pro základy polohově činí ±40 mm a výškově ±20 mm. Ukázka naměřených 

odchylek u podpěry P6.1 je součástí Přílohy 9.     

6.3 Pilíře P2 – P11 

Úkolem mezilehlé podpěry je dle [4] převedení vertikální i horizontální síly od 

stálého i nahodilého zatížení do základové spáry. V případě tohoto mostního objektu jsou 

podpěry navrženy jako pilíře. Pilíř představuje plnou, vylehčenou či dutou podpěru, jejíž 

délka je větší než dvojnásobek její tloušťky. 

Každý pilíř tvoří zárodek, 

několik taktů (pracovních záběrů 

typického dříku) a hlavice.  

Tvar pilířů P2 - P5 a P8 - P9 

Výstavba probíhala pomocí 

samošplhacího překládaného 

Obr. 17Řez pilířem  P2 - P5, P8 – 9 

[5] 

Obr. 16 Pokládka armatury základu P6.1[16] 
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bednění o výšce taktu 4,8 m, což představuje výšku pracovních sekcí dříku. Výška 

posledního betonážního taktu je vždy 4,4 m. Výšky zárodků se u jednotlivých pilířů liší. 

Příčný řez pilíře je tvaru písmene H s příčlí – příčnou stěnou – orientovanou napříč ose 

mostu. Šířka pilíře je 6,5 m a délka 2,5 m. Stěna spojující oba pasy je široká 3,2 m a má 

tloušťku 0,7 m. V hlavě pilíře je stěna ukončena o 0,9 m pod spodní pásnicí ocelové 

konstrukce. 

Tvar pilířů P6 - P7 

Výstavba byla realizována pomocí 

samošplhacího hydraulického bednění 

o výšce taktu 3,6 m. Tato hodnota 

definuje výšku pracovních sekcí dříku. 

Příčný řez pilíře je tvaru písmene H 

s příčnou stěnou orientovanou rovněž 

napříč ose mostu. Šířka pilíře je 6,5 m a 

délka je 4,0 m. Spojující stěna má šířku 

3,2 m a tloušťku 0,8 m dle [5].  

                                 

                     

Obr. 19 Armatura zárodku pilíře P6.1[16] 

 

Obr. 18 Řez pilířem P6 - P9 [5] 
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6.3.1 Geodetické práce při stavbě pilířů 

- Vytyčení podkladního betonu 

- Zaměření podkladního betonu 

- Vytyčení základů podpěr  

- Zaměření základů (výsledky kontroly základů jsou uvedeny v příloze 9a v podobě 

protokolu) 

- Vytyčení pilíře na základ = 1. zárodek – u podpěr P2,P3,P4,P5,P8 a P9 se 

odevzdával protokol o zaměření skutečného provedení základů a zárodku pilířů (po 

pracovní spáru nad základem), přičemž polohová tolerance zárodku pilíře byla ± 15 mm 

(protokoly – Příloha 9B). 

- Vytyčení jednotlivých taktů až nahoru po hlavu pilíře (jejich počet a výška je 

uvedena v Tabulce 5).  

Vytyčované body jednotlivých taktů mají identifikační číslo 6. Bednění podpěr 

bylo kontrolováno ve 4 lomových bodech (Obr. 17 a 18), zjištěné odchylky byly použity 

pro opravu bednění, dokud nebyla splněna daná tolerance. Po konečném srovnání bednění 

jednotlivých taktů byly odchylky zapsány do stavebního deníku u stavbyvedoucího, s tím 

že byly dodrženy povolené polohové odchylky ±15 mm a výškové ±10 mm. Poté se 

přistoupilo k betonáži taktu. 

Při rovnání bednění se ve stroji využila funkce „promítání bodu“. Propojení s touto 

úlohou umožnilo určovat posun v příčném (dán vytyčovanými body (1), (4)) a podélném 

směru (dán body (1),(2)), tzn. v osách pilířů.  

Bednění se po betonáži a po vyvázání železa rozevře a vysune nahoru do úrovně 

následujícího taktu, kde dojde k postupnému rovnání vytyčováním 4 lomových bodů. 

- Vytyčení hlavy pilíře ve výškách h1, h2 a h3 

- Zaměření horní hrany (hlavy) pilířů (Příloha 9C) a vytyčení středu 

ložisek. Signalizace proběhla hřebem, identifikační číslo vytyčovacího bodu začíná 

číslicí 7. 

Kontrolní vytyčení bednění před betonáží – 1. takt započalo u podpěry P2 

v červenci roku 2010, dále následovaly podpěry P3, P4, P5, P8, P9. 
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h1 –výška hlavy pilíře na LM 

h2 - výška hlavy pilíře na PM 

h3 - výška hlavy pilíře v ose 

h4 - výška základu 

Vl - výška levé hlavy 

Vp - výška pravé hlavy 

Vs - výška podpěry po  

       spodní hranu hlavy 

V -  celková výška podpěry 

N – počet taktů 

Zr – výška pracovní spáry 

 

 

   Výztuž pilířů 

    Ve všech pilířích P2-P9 se vytvořil zemnící svod svarovým propojením svislých 

prutů mezi jednotlivými betonážními sekcemi. V hlavici pilíře se tyto svislé svody 

vzájemně propojí přes táhlo a třmínek.  

Vystrojení hlavic pilířů 

Kalotová ložiska pro uložení NK spočívaly na horním povrchu žeber pilířů. Příčná 

vzdálenost os ložisek je 5,250 m u pilířů P2 - P5 a P10 - P11. U pilířů P6 - P9 je příčná 

vzdálenost os ložisek 5,200 m. Hlavice jednotlivých pilířů byly pro účely výsunu 

vystrojeny zabetonovanými kotvami pro ochoz a doplněny o průchodky pro předpínací 

tyče sloužící k přichycení výsuvného zařízení. Na hlavicích pilířů P2 - P5 byly osazena 

Obr. 20 Svislý řez podpěrou[5] 

Tabulka 5 Údaje k jednotlivým pilířům[5] 
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příčně posuvná výsuvná ložiska. Jejich součástí jsou šikmé vzpěry opřené do kapes 

vytvořených ve vybrání pilíře. V těchto kapsách byla zabetonována kotevní deska tloušťky 

30 mm, na kterou byly osazeny šikmé vzpěry.  Všechny tři prvky – kotvy, průchodky 

a kapsy podléhaly kontrole správnosti osazení montážní organizací. Tato kontrola proběhla 

před betonáží hlavice pilířů pracovníky zhotovitele bez geodetického měření. 

Na konci února 2014 proběhlo zaměření  výšky  spodní  desky  ložiska  (styk  desky  

s pilířem)  a  výšky  roznášecí  desky  ložiska  (styk roznášecí desky s NK). Výšky byly 

určeny technickou nivelací u opěry OP1 a pilířů P2 – P5. Směrodatné odchylky měření 

činily σz=3 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Spodní stavba – krajní opěry OP1, OP10 

6.4.1 Části krajních opěr 

Na mostě byly navrženy dvě opěry – opěra OP1 a opěra OP10. Jejich konstrukci 

tvoří základ, úložné bloky, závěrné zídky, rovnoběžná částečně zavěšená křídla 

a přechodové desky. Opěry převádí dle [4] podporové tlaky do základové spáry, umožňuje 

podélnou dilataci NK.  Díky její existenci je možné uložení přechodové desky, se kterou 

Obr. 21 Betonáž pilíře P6.1[16] 
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vytváří plynulý přechod mezi vozovkou na mostě a na zemním tělese. Slouží rovněž pro 

vetknutí zavěšených křídel. 

Všechny části jsou monolitické zhotovené ze železového betonu. Založení krajních 

opěr je plošné. 

Výstavba opěr byla provedena ve třech základních fázích: 

1. Podkladní beton, základ, úložné bloky, závěrná zídka a křídla do úrovně úložných bloků. 

2. Po vysunutí OK a uložení na definitivní ložiska se provedla závěrná zídka a křídla. 

3. Po dosypání a zhutnění přechodové oblasti za rubem opěry se zhotovila přechodová 

deska opěry. 

Podkladní beton byl proveden pod obě opěry v tloušťce 150 mm s přesahem 150 mm 

přes obrys základu. Byl položen přímo na upravenou a začištěnou základovou spáru. 

Půdorysný tvar základu tvoří několik vzájemně propojených obdélníků. Střední část 

podepírá závěrnou zídku a úložné bloky pro osazení nosné konstrukce. Délka základu ve 

směru osy mostu v této střední části je 6,30 m u OP1 i OP10. V krajních částech opěry je 

základ prodloužen směrem do přechodové oblasti a tvoří spolu se závěrnou zdí úhlovou 

opěrnou stěnu. V těchto místech je délka základu ve směru osy mostu 5,30 m pro OP1 

a 4,80 m pro OP10. Maximální výška základu je pod závěrnou zídkou – 1,10 m. 

Úložné bloky 

Ložiska pro osazení ocelové NK jsou umístěny na úložných blocích délky 3,55 m  

pro OP1 a 3,15 m pro OP10, jejich šířka je u obou opěr 2,60 m a v příčném směru mají 

osovou vzdálenost 8,0 m. Pro sledování sedání spodní stavby byly na každé opěře osazeny 

dvě nivelační značky na úložných blocích. 

Závěrné a plentovací zídky 

Závěrná zídka odděluje zemní těleso od čela NK. Konec konstrukce ne může volně 

pootáčet a díky této zídce probíhají podélné dilatace [4]. Betonáž zídky proběhla ve dvou 

etapách. Nejprve byla vybetonována závěrná zídka s úložnými bloky a s částí křídel až do 

výšky horního povrchu úložných bloků. Na OP1 je vytvořena kapsa pro mostní závěr šířky 

1000 mm a na OP 10 kapsa šířky 800 mm. Na obou opěrách je v horní části kapsa pro 

uložení přechodové desky šířky 350 mm vyspárovaná ve sklonu 4%. Do závěrné zídky 

opěry bude vybedněn otvor pro vedení SOS kabelů a pro napojení odvodnění mostu do 

dálniční kanalizace.  
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Křídla 

Všechna křídla jsou částečně zavěšená. Jejich úkolem je zachycení zeminy za rubem 

opěry po stranách zemního tělesa komunikace. Tloušťka křídla je vždy 0,70 m a pod 

římsou je pomocí konzoly vyložené ke středu mostu zvětšena na 1,15 m. Křídla byla 

betonována na dvě etapy s vodorovnou pracovní spárou v úrovni úložných bloků. Do 

horního povrchu křídel jsou pomocí dodatečných vývrtů kotveny římsy. 

Na pravé straně ve směru jízdy bude na křídlo OP1 a OP10 vyznačen letopočet 

uvedení mostu do provozu.  

               

                                                    

      

 

 

 

 

 

Přechodové desky délky 5,00 m a 

tloušťky 0,25 m byly provedeny na šířku 

vozovky. S opěrou jsou spojeny vrubovým 

kloubem a jsou uloženy na podkladním betonu tloušťky 0,15 m.  

Přechodová oblast a odvodnění za opěrami 

Prostor za opěrami je odvodněn podélnou drenáží DN200 se sklonem 3% směrem 

doprostřed opěry.  Drenáž je uložena na podkladní blok. Voda z oblasti za rubem opěry je 

k drenáži přiváděna fólií PEHD šířky 2,0 m. Drenáž je vyústěna trubkou DN200 mm na 

lavičku před opěrou (u OP1 na svah před opěrou). Příčný vývod procházející dříkem každé 

opěry je umístěn v 350 mm vpravo (ve směru staničení) od osy spodní stavby mostu. 

 

Obr. 22 Křídlo u OP10[17] 

      Obr. 23 Letopočet uvedení mostu 

do provozu na OP1[17]  
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6.4.2 Geodetické práce při stavbě krajních opěr 

- Vytyčení základových pásů 

- Vytyčení základů opěr – vytyčované body základů byly stabilizovány hřeby do 

podkladního betonu. 

- Opakované kontroly bednění - před betonáží bylo bednění zkontrolováno, srovnáno 

a zrektifikováno, shoda s tolerancemi se uvedla do stavebního deníku. 

- Kontrola zhotovených základů opěr – protokol o zaměření skutečného provedení 

spodní stavby se nalézá v Příloze 10A. U opěry OP1 a OP10 jsou v protokolu 

uvedeny podélné, příčné, polohové a výškové odchylky u 14 vytyčovaných bodů 

základu obou opěr s identifikačním číslem 2075xxxx, přičemž všechny body 

splňují polohovou toleranci ± 40 mm a výškovou ± 20 mm [5] pro spodní stavbu. 

- Vytýčení závěrných zídek, křídel a úložných bloků 

- Kontroly bednění závěrných zídek, mostních křídel, úložných bloků - po dokončení 

částí bednění se opakovaly jejich polohové a výškové kontroly, zjištěné odchylky 

se porovnávaly s projektem a podle jejich překročených hodnot se dále bednění 

urovnávalo, dokud nebyla splněna požadovaná tolerance dle [5]. 

- Kontrola zhotovených závěrných zídek po pracovní spáru 339,594 (OP1) a 344,024 

(OP10), mostních křídel a úložných bloků s kotevními přípravky – zaměření 

proběhlo v listopadu 2012 na OP10 a v prosinci 2012 na OP1, vyhodnocení 

naměřených údajů obsahuje také Příloha 10A. Vytyčené a následně zaměřené body 

závěrné zídky a úložných bloků jsou uvedeny pod číslem 2076xxxx, tolerance 

opěry činí polohově ± 25 mm a výškově ± 10 mm. Dosažená přesnost měření: 

směrodatné odchylky měření σxy=5 mm  σz=3 mm. 

Obr. 24 Přechodová oblast za opěrou OP1[17] 
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Na úložných blocích byly následně vytyčeny čtyřmi body s identifikačním číslem 

2077xxx podložiskové bloky pravého a levého mostu, které byly v březnu roku 

2014 zaměřeny a výsledky jsou obsaženy v protokolu Přílohy10B s vyznačením 

polohové a výškové odchylky. Tolerance bloků pod ložiska je dle [5] 

nejpřísnější: ±15 mm směrově a ±5 mm polohově. Dosažená přesnost měření: 

směrodatné odchylky měření σxy=3 mm  σz=2 mm. 

- Po výsunu NK byla v prosinci 2014 doměřena 2. etapa zaměření závěrných zídek 

a křídel.  
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7 Práce na nosné ocelové konstrukci  

Nosná konstrukce přenáší účinky zatížení z mostního svršku na spodní stavbu. Je 

tvořena hlavní nosnou konstrukcí, mostovkou, ložisky a mostními závěry.[4] Hlavní nosná 

konstrukce je v případě mostního objektu SO207 ukládaná na mostní podpěry 

prostřednictvím ložisek. Geodetické práce spojené s výrobou a výsunem NK mostovky na 

stavbě zajišťovala firma HiGeo s.r.o. 

Výsunu NK mostovky předcházelo vytyčení pomocných konstrukcí montážních 

plošin u obou opěr OP1 a OP10, které prováděla firma Geos Opava. Zemní práce započaly 

vytyčením bodů 1xx pro zemní práce montážních plošin, bodů 3xx pro výkopy pomocné 

konstrukce, body 5xx jeřabové dráhy a panelů, body 6xx pro montážní a vodící podpěry 

a body 7xx obslužná plošina. U montážní plošiny opěry OP10 u bodů bylo předřazeno 

dvojčíslí 10xxx. U montážních a vodících opěr se vytyčovaly vždy dva body (Obr. 25). Na 

obslužné plošině byly vytyčeny rohy kotevních desek. Následně byly vytyčeny osy 

kolejnic portálového jeřábu. 

Obr. 25 Vytyčení pomocných konstrukcí montážní plošiny u OP10[5] 



Žaneta Šmídová:  Geodetické práce při výstavbě mostu přes údolí potoka Kremlice 

 

2015  45 

 

7.1 Přístroje a pomůcky 

Metodu a pomůcky si volila firma HiGeo s.r.o. tak, aby splnila požadované tolerance 

popsané v kapitole 7.3.1. 

Ke kontrole podrobných bodů na mostním objektů byly použity přístroje: 

 Totální stanice Sokkia NET05 s příslušenstvím. Délková přesnost přístroje 

uváděná výrobcem (0,5+1ppm  ) mm při měření na odpovídající odrazný 

štítek. Úhlová přesnost 0,5
ʺ
.  

 Digitální nivelační přístroj SOKKIA SDL1X s příslušenstvím. Výrobcem 

udávaná možná dosažitelná přesnost při použití čtení na invarovou lať 

a dodržení postupů velmi přesné nivelace je 0,2 mm na kilometr (střední 

kilometrová chyba dvojité nivelace). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Montážní jáma s portálovým jeřábem za opěrou OP1 pro výsun [16] 
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7.2 Nosná konstrukce mostovky 

Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažený ocelobetonový komorový nosník s široce 

vyloženými konzolami. Ocelový nosník má dle [5] v ose komunikace výšku 2,75 m, 

tloušťka spřažené desky je 350 mm. Nosník je tvořen dolní pásnicí, dvojicí šikmých stěn a 

dvou horních pásnic. Do ocelové části průřezu dále patří podélník v ose komory a dva 

krajní podélníky nesoucí konzolovitě vyloženou část desky. Střední podélník je podepírán 

trubkovými diagonálami uvnitř komory a krajní podélníky jsou vynášeny trubkovými 

vzpěrami od spodního pasu hlavního nosníku. Tyto příčné prvky jsou umístěny co 3 m, tj. 

v ose každého diafragmatu. 

         1 – levý hlavní nosník    

2 – pravý hlavní nosník 

3 – střední dolní pásnice 

4 – střední podélník 

5 – krajní podélník levý 

6 – krajní podélník pravý 

7 – vnější vzpěry  

8 – vnitřní vzpěra 

Tvar komory a poloha krajních podélníků jsou zabezpečeny ocelovými táhly. Táhla 

probíhají uprostřed tloušťky betonové desky od jednoho krajního podélníku k druhému 

s mezilehlým kotvením na horních pasech komorového nosníku a na středním podélníku. 

Na horním povrchu horních pásnic a podélníků jsou navařeny kozlíky pro jejich propojení 

příčným táhlem, tvořeným dvojicí přepínacích 

tyčí. V podélném směru jsou stěny 

komorového nosníku a dolní pásnice 

vyztuženy proti boulení trapézovými 

výztuhami. Dolní pásnice je vyztužena pěti 

výztuhami průběžně přes stěny diafragmat. 

Stěny nosníku jsou vyztuženy horní páskovou 

výztuhou, která je zabezpečuje proti 

deformaci od vlastní tíhy osazených filigránů 

a čerstvého betonu, je také průběžná přes stěny diafragmatu a dvojicí trapézových výztuh. 

  Obr. 27 Příčný řez NK - dělení na montážní dílce[9] 

Obr. 28 OK s příčnými táhly a trny [17] 
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Obr. 29 Pohled z pilíře P6 na vysunutou OK od OP1[16] 

Veškeré příčníky a diafragmata jsou kolmá na dolní pásnici. Roviny jednotlivých 

diafragmat nejsou rovnoběžné a jejich podélná vzdálenost po výšce nosníku je proměnná. 

Vzhledem k osazování filigránových desek na horní pásnici je třeba dodržet konstantní 

podélnou vzdálenost diafragmat ve výškové úrovni horní pásnice. Nejprve jsou definovány 

body na horní pásnici. Z těchto bodů jsou následně vedeny roviny diafragmat kolmo 

k dolní pásnici. V pravidelných intervalech 3,0 m po délce mostu je příčný řez komory 

ztužen diafragmaty tvaru T. Jeho výška je 500 mm, stěnová část diafragmatu má 45 mm. 

Spřažení ŽB mostovkové 

desky a OK komorového nosníku je 

navrženo projektantem jako 

poddajné spřažení pomocí 

stahovacích kolíků s hlavou – trnů, 

délky 150 mm nebo 200mm. Trny 

jsou navařeny na horních pásnicích 

komory a podélníků. Jejich počet je 

zřejmý na Obr. 28. Tvorbě výkresové dokumentace předcházelo modelování NK mostu 

v programu Advance Steel, což výrazně usnadnilo a zpřesnilo práci. Model obsahuje 

všechny plechy v jejich skutečném tvaru včetně otvorů a úkosů hran. 

Obr. 30 Model dílce [9] 
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Obr. 31 3D model NK mostu vytvořený v programu Advance Steel [9] 

7.3 Výroba a montáž OK 

OK byla dle ČSN 73 2601 zařazena do výrobní skupiny Aa – dynamicky namáhané 

konstrukce s požadavkem dílenského sestavení nebo výrobou v přípravcích. Dodavatelem 

plechů byla společnost Evraz Vítkovice Steel, trubky byly vyrobeny v Třineckých 

železárnách. Kompletní výroba probíhala v mostárně společnosti Firesta.  

7.3.1 Tolerance 

Úchylky rozměrů a tvaru při výrobě a montáži musejí splňovat ČSN 73 2611. 

Projektant OK dále požaduje [5] splnění následujících podmínek: 

Nosná konstrukce 

 Odchylky od předepsaných hodnot nadvýšení se připouštějí jen kladné. Velikost 

odchylky maximálně do 10% hodnoty nadvýšení v příslušném poli. Je-li takto 

spočtená odchylka menší než 6 mm, připouští se 6 mm. 

 Odchylky výšky komorového nosníku - 6 mm až +12 mm. 

 Směrová úchylka hran dolní pásnice od projektované osy ±20 mm 

 Odchylky světlosti mezi vnitřními hranami horních pásnic a podélníků mimo 

montážní styky ±10 mm. 

 Vydutí dolní pásnice mezi stěnami komorového nosníku (v ose diafragmat) 

± 6 mm. 

 Odklon pásnic a stěny středního podélníku od vzájemné kolmosti ± 2 mm. 

 Odchylka od vzájemné výškové polohy vnější a vnitřní pásnice krajního 

podélníku (stočení příčného řezu podélníku okolo podélné osy) ± 2,5 mm. 
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 Odchylka od rovinnosti klínových desek nejvíce 0,5 mm/m na dolním líci 

a 0,5 mm/m na horním líci. 

 Polohová odchylka osazení klínových desek nejvýše 5 mm. 

 Polohová odchylka osazení ložisek na podpěrách nejvýše 10 mm. 

7.3.2 Podmínky pro dílenskou přejímku 

Pro účely dílenských a montážních přejímek byl projektantem navržen systém 

kontrolních bodů na OK. Znázornění kontrolních bodů je zobrazeno na následujících 

schématech příčného řezu. Prostorová geometrie NOK je daná vytyčením prostorové 

polohy kontrolních bodů v definitivní nezdeformované poloze mostu včetně výrobního 

nadvýšení. 

Z důvodu přepravních možností byl každý segment příčného řezu NK rozdělen na tři 

montážní dílce truhlíku, podélníky a vzpěry. Zvlášť byly vyráběny a následně dílensky 

sestavovány hlavní nosníky a střední dolní pásnice. Na výrobu byly poměrně náročné 

zejména nepodporové příčníky a vnější podélníky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílenská přejímka komory byla vždy prováděna v sestavě minimálně dvou 

podélných dílů, aby byla zajištěna návaznost dílů. Dále probíhá vizuální kontrola svárů, 

zkontrolují se svarové mezery. Dílenské nátěry probíhaly v tryskacím a lakovacím boxu 

společnosti Firesta do 2. podkladového nátěru. Vrchní sjednocovací nátěr byl aplikován 

z důvodu množství montážních svarů až na stavbě.  

V dílně se měřily kontrolní body 1, 2, 3, 4, 5, 8 v každém kontrolovaném řezu. Dále 

se vodováhou měří odchylka ±Δ od rovinatosti dolní pásnice mezi stěnami komorového 

nosníku. Měření probíhá v osách všech diafragmat. 

Obr. 32 Po aplikaci první mezivrstvy[9] Obr. 33 Dílenská sestava[9] 
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Obr. 34 I. Dílenská přejímka montážního dílce[5] 

Kontrolované rozměry a jejich tolerance jsou obsahem náměrových protokolů, 

měření není nutno provádět geodeticky.  Příloha 11A obsahuje měření z montážní dílny -

konkrétně dvojice dílců 11,12 a 12,13. Pro vyhodnocení jsou použity souřadnice KB 

transformované do místního systému, kde „Y ová“ osa je v podélném směru osy přímé 

části mostu, „X ová“ osa je v příčném směru osy přímé části mostu. 

Dílec 11 je kontrolován ve čtyřech řezech. Jedná se o nepodporový dílec, jeho délka 

je kratší, protože je těžší. V řezu 77, 78, 79 v KB 2 a 3 a v řezu 81 v bodech 1, 2, 3, 4, 5, 8 

– viz. Obr. 34, 35. Dílec 11 je s dílcem 12 spojen svarem umístěným 70cm za 

diafragmatem, proto v rámci dílce 12 je kontrolovaný řez 81 vyhodnocen pouze čtyřmi 

body 1, 2, 3, 4 (body 5 a 8 se v tomto místě nenacházejí). U měření se vždy udává teplota 

konstrukce a teplotní deformace na délku dvojice dílců, v prvním případě došlo při teplotě 

Obr. 35 Systém kontrolních řezů[5] 
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20°C k teplotní deformaci +4 mm, u dílců 12,13 na délku 44 m při 20°C je deformace +5 

mm. 

Vlastní sestavení celého mostu do plného profilu proběhlo až na montážní plošině. 

Jednotlivé dílce byly s využitím nadměrné přepravy odváženy na stavbu. Nejnáročnější 

část dopravy při návozech dílů od OP1 byla zpevněnou lesní cestou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3 Podmínky pro montážní přejímku 

Před každou z opěr byla pro účely montáže zbudována montážní plošina s roštem 

vybavená portálovým jeřábem. Nejprve byl na těchto plošinách sestaven montážní dílec ze 

tří segmentů. Levého stěnového, pravého stěnového a středního šířky 3,2 m, který tvoří 

dno komory a byly zavařeny podélné styky mezi segmenty. Poté byly osazeny a zavařeny 

střední a vnější podélníky a vnitřní trubkové vzpěry mobilním jeřábem. 

Následovalo osazení příčných táhel z předpínacích tyčí a spojení horních pásnic 

komorového nosníku. 

   

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 Návoz konstrukce zpevněnou lesní cestou[9] 

Obr. 37 Montážní plošina[9] 
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 Tvar komory byl kontrolně zaměřen a porovnán s projektovaným tvarem. Měření 

proběhlo v bodech 2, 3, 5, 8, 10 v každém kontrolovaném řezu, před předpětím táhel 

(sepnutím horních pásnic). Geodeti mají od projektanta k dispozici body v systému 

JTSK,ale pro úpravu konstrukce – příčný a podélný posun je stavbyvedoucím transformují 

do místního systému, který je dán podélnou osou mostního objektu ve směru východ –

západ. 

    

 

 

 

                          

 Obr. 38 II. Montážní přejímka svařeného dílce[5] 

Po zaměření byl dílec přisazen do projektem stanovené polohy k již svařené 

a částečně vysunuté konstrukci a byla zaměřena jeho aktuální poloha před přivařením 

v bodech 2 a 3, v každém kontrolovaném řezu připojovaného dílce a poté byl přivařen. 

   

 

 

              

            

     Obr. 39 III. měření před přivařením dílce[5] 

Bylo tedy provedeno zaměření aktuálního deformovaného tvaru NK. Z těchto údajů 

byl stanoven úhel natočení, směr a bylo provedeno vytyčení prostorové polohy 

připojovaného dílce.  

Sepnutí komory – příčné sepnutí horních pásnic komorového nosníku se provádí 

předepnutím příčných táhel, sepnutí se kontroluje geometricky. Měří se vzájemná poloha 

bodů 5, 10, 8 v ose každého diafragmatu. Měření není nutno provádět v souřadnicích, stačí 

měřit relativní vzdálenosti.          
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           Montáž krajních vzpěr a podélníků – vnější trubkové vzpěry a krajní podélníky 

se připojují v ideální projektované poloze. Měří se body 2, 6, 7, 9, 3, 11 v každém 

kontrolovaném řezu. Kontroluje se příčný sklon horních pásnic krajních podélníků. 

V příloze 11B je ukázka tabulky zaměření KB v kontrolovaných řezech před 

svařením dílce 12 k dílcům 11 a 10. Pro vyhodnocení byly použity souřadnice KB se 

souboru určeného pro vytyčení NK – výsun od opěry OP1 z JB11. Měření proběhlo 

koncem října 2013, teplota konstrukce 7°C a teplotní deformace na délku 52 m (součtová 

délka dílců 10,11 a 12) při 7°C byla -2 mm. 

 

  

Nadvýšení krajního podélníku – předpětím táhel na podélnících bude vneseno 

nadvýšení podélníků. Kontroluje se hodnota nadvýšení měřením vzájemné horizontální 

a vertikální vzdálenosti KB 5, 8, 9, 11 v každém kontrolním řezu. 

V příloze 11C je zobrazena tabulka zaměření KB v kontrolovaných řezech po svaření 

dílce 12 s dílcem 11. Měření proběhlo začátkem listopadu 2013 při stejné teplotě 

a deformace byla hodnotově identická, ale odchylky od projektovaného stavu díky úpravě 

předpětí táhel na podélnících klesly do požadovaných tolerancí. 

 

       

      Obr. 40 IV. Sepnutí komory[5] 

Obr. 41 V. Montáž krajního podélníku[5] 

Obr. 42 VI. Nadvýšení krajního podélníku[5] 
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7.3.4 Postup výsunu 

Přestože je konstrukce mostu v délce cca 238 m z celkových 529 m půdorysně 

zakřivená, díky velké výšce pilířů byla zvolena technologie montáže podélným výsunem. 

Pro tento výsun musela být konstrukce rozdělena v podélném směru na dvě části. Levá 

„zakřivená“ část vysouvaná od opěry OP1 má délku 214 m, pravá část vysouvaná od opěry 

OP10 má délku 315 m. Montážní styk mezi levou a pravou částí je situován v místě 

nulových ohybových momentů – 18,5 m od osy příčníku P6 směrem k pilíři P5.  

Podélně je NK rozdělena na 25 montážních dílů, hmotnost jednoho dílce 

nepřekročila 50 t a délka 30,0 m. Výsun NK začíná od opěry OP1.  

Výsun od OP1 

Levá zakřivená část se celkem skládá z 9 montážních dílců. Vzhledem k příčné 

tuhosti NK musí proto výsuvné zařízení na jednotlivých pilířích umožňovat příčný posun 

nosné konstrukce. Výsuvná ložiska byla osazena na všech podpěrách levé části, tzn. OP1, 

P2, P3, P4, P5. Z předběžných analýz vyplynulo, že obě části musí být opatřeny naváděcím 

krakorcem – výsuvným nosem. Harmonogram výstavby umožnil montáž obou částí 

konstrukce mostu postupně. Proto byl krakorec navržen pouze jeden umožňující snadnou 

změnu délky. Je modulárně stavebnicový, použitelný pro výsun obou částí. V levé části je 

dlouhý 12 m (od konce NK po osu ložiska na pilíři, na který se vysouvá), v pravé 16 m. 

Krakorce umožnily zmírnění svislých účinků pod stěnami volných konců vysouvaných 

konstrukcí a rovněž zmenšení maximálních průhybů. Eliminace průhybů vystoupáním na 

pilíře je řešeno pomocí hydraulických válců instalovaných na čelech krakorců.  

              

Obr. 43 Schéma montážního styku konstrukce[9] 
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Na montážní plošině po zavaření příčného styku a po aplikaci vrchního nátěru se celá 

nově smontovaná část konstrukce spustila na hydraulických lisech na výsuvná sedla a byl 

proveden krok výsunu. Hydraulické válce jsou zakomponovány do tažných zařízení, která 

tažnou sílu přenáší dále do opěr mostu pomocí celozávitových tyčí přes tažné kloubové 

závěsy. Z důvodu zakřivení bylo nezbytné trajektorii výsunu průběžně stranově korigovat. 

„Cílem itineráře stranových korekcí bylo najít ideální kompromis mezi množstvím operací 

příčného rovnání a maximální stranovou výchylkou během výsunu.“ [9] Kluzná ložiska 

byla navrhnuta tak, aby umožnila stranovou přestavitelnost cca ± 800 mm. Hlavy pilířů 

byly z těchto důvodů dočasně příčně rozšířeny, pomocí ocelových nosníků a šikmých 

vzpěr kotvených do bočních líců pilířů. V dřících pilířů byly dopředu nachystány kapsy 

s ocelovými sedly. „ Ložiska pro výsun jsou opatřena kluznými vložkami, bočním vedením 

a zařízením pro jejich příčný přesun. Výsuvná ložiska jsou uložena v kalotových vahadlech 

s možností natočení se kolem horizontální osy tak, aby bylo zajištěno přizpůsobení se 

deformované vysouvané konstrukci.“ [9] Ložiska se dokázala natáčet i kolem své 

Obr. 44 Modulárně stavebnicový krakorec[9] 

Obr. 45 Příčné vychýlení OK při násunu krakorce na pilíři P4[9] 

http://www.asb-portal.cz/fotogalerie/inzenyrske-stavby/sprazene-mosty-pres-udoli-hrabynskeho-a-kremlickeho-potoka-na-silnici-i-11-foto/10shp
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vertikální osy a to v rozsahu ± 3°. Po výsunu bude NK spuštěna do definitivní výškové 

polohy na definitivní ložiska na podpěrách OP1 až P5.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

Měření OK během výsunu od OP1 

A. měření během každého výsuvného kroku 

Během výsunu se před vzepřením nosu na pilíř měří průhyb špičky nosu a vyhodnocuje se 

soulad s předpoklady výpočtu definovanými projektantem 

B. měření na konci každého výsunu 

Měří a vyhodnocují se body 6 a 7 do vzdálenosti 40.0 m od konce smontované konstrukce 

se měří každý kontrolovaný řez. Navíc se měří řezy v osách podpěr a řezy v polovinách 

rozpětí. Na základě tohoto měření projektant vytyčuje směrovou a výškovou polohu nově 

připojovaného dílce, tzn. následující díl se natáčel podle skutečného stavu. 

V příloze 11D nalezneme tabulku zaměření KB po 8. výsunu. Dílec 10 je měřen 

v diafragmatu č. 72, a polovině rozpětí č. 74, dílec 11 v ose podpěry P6 v kontrolním řezu 

č.78 v bodech 6 a 7. Dále v místě napojení na dílec 12. Poslední dílec tabulky 11E je 

proměřen v kontrolních řezech 83,85,87 a 89 a to v KB 2 a 3. 

C. měření OK vysunuté od OP1 před podlitím trvalých ložisek P1 - P4 

Po vysunutí části od OP1 je konstrukce spuštěna na definitivní ložiska na podpěrách 1 až 4 

a na montážní ložisko pilíře 5. Před podlitím trvalých ložisek byla změřena a vyhodnocena 

vždy poloha bodů 6 a 7 nad pilíři. 

D. zaměření OK vysunuté od OP1 po podlití trvalých ložisek P1 - P4 

Měří a vyhodnocují se body 6 a 7 ve vybraných kontrolovaných řezech. 

Tabulku se zaměřením a vyhodnocením kontrolních bodů celé vysunuté OK od OP1  

z března 2014 nalezneme v Příloze 11D. Teplotní deformace na délku 213m při 14°C je 

+10 mm, při -5°C je -38 mm. 

    Obr. 46 Dočasné rozšíření pilířů pro příčný přesun výsuvných ložisek [9] 
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E. osazení filigránů a betonáž prvních dvou polí 

Před spojením vysouvaných částí OK se betonují betonážní úseky 1A, 2A, 3A. Postup 

měření je popsán v betonáži spřažené desky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Výsun od OP10 

Výsun přímé části od opěry OP10 složené z 16 montážních dílců (dílce 10 - 25) je 

řešen standardně, vysouvá se po stacionárních výsuvných ložiskách, osazených na 

podpěrách OP10, P9 - P6. Výsuvná ložiska zaujímají v příčném řezu mírně odlišnou 

polohu od ložisek finálních. Díky dočasnému „opancéřování“ hlavic si pilíře zachovaly 

plánovaný subtilní tvar odpovídající statice a potřebám finálního mostu. Po ukončení 

výsunu pravé části NK bude i tato část spuštěna do definitivní polohy na definitivní 

ložiska. Následně byla pomocí montážního zařízení vyzvednuta levá část NK konzolově 

vyložená za pilíř P5 a bylo provedeno podélné dosunutí o 100 mm tak, aby bylo možné 

zavařit příčný montážní styk mezi levou a pravou částí NK.  

Měření OK během výsunu od OP10 

F. měření během každého výsuvného kroku 

G. měření na konci každého výsunu 

H. měření OK vysunuté od OP10 před podlitím trvalých ložisek P6 - P10 

I. zaměření OK vysunuté od OP10 po podlití trvalých ložisek P6 - P10 

Obr. 47 Pohled na výsun od OP1 z jeřábu [16] 
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J. měření po vzájemném spojení vysunutých částí 

Měří a vyhodnocují se body 6 a 7 v polích 4 až 6 ve vybraných řezech. 

K. měření OK před podlitím trvalých ložisek P5 

Po vzájemném spojení vysunutých částí bude zrušeno montážní podepření na pilíři P5 

a budou podlita definitivní ložiska. Byla vyhodnocena poloha bodů 6 a 7 nad podporou 5. 

L. konec montáže OK 

Po ukončení montáže byla zaměřena poloha všech bodů 6 a 7 ve vybraných řezech. 

7.3.5 Nadvýšení nosné konstrukce 

Průhyb NK – nadvýšení eliminuje elastické a dlouhodobé deformace spojitého 

nosníku od stálého zatížení a části nahodilého zatížení.  

Deformace příčného řezu – nadvýšení eliminuje rozevření horních pásnic 

komorového nosníku a průhyb krajních podélníků pod tíhou panelů a betonové směsi. 

Průhyb krajních podélníků se eliminuje nadvýšením podélníků předpětím vnějších táhel.  

7.3.6 Ložiska, jejich nastavení a osazení 

Ložiska přenáší podporové tlaky z hlavní nosné konstrukce na spodní stavbu (opěry 

a pilíře) a umožňují pohybovou volnost, tj. vodorovný posun nebo pootočení. NK mostu je 

uložena na kalotových ložiscích. Na podpěrách P6, P6.1, P6.2 a P7 jsou podélně 

neposuvná ložiska, z nichž levé je pevné také v příčném směru a pravé ložisko je příčně 

posuvné. Na ostatních podpěrách je vždy levé ložisko podélně posuvné a pravé všesměrně 

pohyblivé. 

 Ložiska byla vyrobena s přednastavením pro montážní teplotu +10°C. Ložiska 

nemusela být přednastavena při podlívání na aktuální teplotu. Od opěry OP1 se podlívala 

na jaře 2014 a od OP10 v srpnu při značném letním ochlazení. Příklad vyhodnocení 

zaměření kontrolních bodů po podlití ložisek na opěře OP1 a podpěrách P2 - P5 najdeme 

v příloze 11E. 

 Ložiska byla osazena do vodorovné polohy. Mezi dolní pás komorového nosníku 

a horní hranu ložisek byly vloženy klínové desky, které vyrovnávají podélný sklon dolní 

pásnice. Přes kluznou desku ložiska se ložiska šroubují do závitových děr umístěných 

v klínové desce. Po změně úvahy, přepočítání a souhlasného posouzení nezávislých 
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odborníků došlo ke koncesiování nivelety. Mezi ložiska a klínovou desku byla vložena 

u všech pilířů dodatečná deska tloušťky 9 cm, u opěr tloušťky 5 cm a tím byla niveleta 

nadvýšena v oblasti mostu a postupně snižována až 200 m v průběhu do zemního tělesa. 

Niveleta mostu je dle [5] u  OP1 tvořena údolnicovým obloukem, následně stoupáním a od 

středu devátého pole vrcholovým zakružovacím obloukem. Sklon nivelety u obou opěr je 

směrem do mostu, což je důležité při osazování dilatačních závěrů.   

 Po dokončení montáže OK byla celá konstrukce výškově rektifikována a osazena 

s řádným podlitím do konečné polohy na spodní stavbu. Spojení spodní desky ložisek 

a hlavice pilíře je realizováno pomocí stahovacích trnů.  

 Po dokončení všech prací spojených s výsunem OK byly pomocné konstrukce 

u obou montážních plošin rozebrány, odvezeny, povrch byl zasypány a zhutněn. 
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8 Práce na spřažené železobetonové desce 

8.1 Spřažená ŽB mostovková deska 

Mostní ocelová konstrukce představená výše spřažena s železobetonovou deskou 

patří mezi rozšířený typ tradičních mostních konstrukcí. V této kapitole bude popsán 

průběh tvorby železobetonové desky a geodetické práce s tím spojené. 

8.1.1 Prefabrikované panely 

Jako ztracené bednění mostovky se použijí na mostním objektu prefabrikované 

panely s prostorovou filigránovou výztuží. Tyto panely se ukládají na pásnice a podélníky 

po ukončení výsunu a spojení celé OK. Celkem jich bylo vyrobeno 1244 ks. Každý panel 

je vyztužen dvěma nosníky prostorové filigránové výztuže a další betonářskou výztuží. Pro 

výrobu panelů byly projektantem stanoveny následující tolerance [5]: 

 Odchylka v šířce ± 5 mm 

 Odchylka v délce ± 5 mm 

 Odchylka v poloze otvorů u vnějších filigránů ± 5 mm 

 Rovinnost spodního povrchu 3 mm / 2 m lať. Tolerance šířky mezery mezi 

filigrány v konstrukci je -10 mm, + 5mm.  

Panely byly rozděleny dle umístění a rozměrů na šest hlavních typů F1 – F6. Vnější 

panely (délka 7,910 m, šířka 1,480 m, tloušťka 0,100 m) byly po osazení do konstrukce 

zabezpečeny vařenými zarážkami proti posunutí a překlopení (Obr. 48). 

Pro urychlení výstavby mostu proběhla betonáž úseků 1A, 2A a 3A ještě před 

spojením částí OK vysouvané od OP1 a od OP10. Nejdříve tedy byly osazovány úseky 

prefabrikovaných panelů F1A, F2A a F3A před dokončením výsunu NK od OP10.              

Prefabrikované panely se ukládaly vždy z konce zabetonovaného úseku desky, 

přičemž se osazují panely pro následující betonážní takt polového úseku a nadpodporového 

úseku. Nejdříve se osazovaly, jak již bylo zmíněno, vnější panely, aby bylo omezeno 

kroucení OK. Manipulační prostředek pro uchopení filigránových panelů musí zajistit 

rovnoměrný přenos vlastní tíhy do všech čtyř uchopovacích bodů. 
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Místo montážních háků se používaly 

vyčnívající filigránové nosníky. 

Pro ukládání prefabrikovaných panelů od 

OP1 byl použit věžový jeřáb Liebherr se základnou 

8,0 x 8,0 m uložený na betonových blocích 

eliminujících podélný a výškový sklon desky. 

V místech uložení jsou v OK doplněny svislé 

výztuhy stěny komorového nosníku. Poloha osy 

věže jeřábu v podélném směru byla vždy 6,0 m od 

konce betonážního úseku.  

Od opěry OP10 byl věžový jeřáb se 

základnou 6,0 x 6,0 m uložený na betonové desce 

prostřednictvím roznášecího roštu, ten se nachází 

přímo nad stěnami komorového nosníku. 

Po zabetonování nadpodporového úseku byl 

věžový jeřáb rozebrán a znovu sestaven pomocí  

těžkého kolového jeřábu Demag AC350 na konci 

zabetonované části spřažené desky pro uložení 

panelů následujících dvou betonážních taktů. 

Vzdálenost patek jeřábu v příčném směru mostu 

musela být 8,50 m, aby se jeřáb opíral přímo nad    

stěnami komorového nosníku. 

Obr. 48 Uchycení filigránových desek a pohled z vnějšího filigránu[17]  

Obr.50 Betonáž příčníku NK - betonážní 

pumpy a věžový jeřáb[17] 

Obr. 49 Rovinnost filigránové desky[17]  
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Geodetické práce v této etapě započaly 

netradičním úkolem, a to změřením výšky stromů 

trigonometrickou metodou v prostoru kruhu 

opsaném ramenem jeřábu při otáčení u opěr OP1 

a OP10, kde je výšková úroveň mostu shodná 

s okolním terénem. Dále představovaly vytyčení 

polohy podpor pro věžový jeřáb Liebherr, 

vytyčení polohy jeřábu Demag AC350 

v jednotlivých polích a vytyčení polohy betonážní 

pumpy. Přesnost polohy jeřábu vůči nosné OK v příčném směru činila ± 20 mm.  

Poloha jeřábů a pumpy na jednotlivých polích je znázorněna včetně seznamu 

vytyčovaných bodů a schématu jejich umístění v Příloze 12.  

8.1.2 Fáze betonáže desky 

Spřažená ŽB deska se betonovala postupně „poutnickým“ způsobem – nejdříve se 

betonuje polový úsek desky a následně předchozí nepodporový úsek. Minimální časový 

odstup mezi betonáží obou úseků je 3 dny. 

Betonáž úseků 1A, 2A a 3A proběhla před spojením částí OK, po spojení 

vysouvaných částí pokračovala betonáž z obou stran. Jako poslední se betonoval polový 

úsek 14A (pole č. 8) a následně nepodporové úseky 15A a 6B. Filigrány v tomto úseku 

byly osazeny po zabetonování polohových úseků 12 A (pole č.7) a 4 B (pole č.9).  

 

   Obr. 52 Betonové patky u jeřábu Liebherr od P1 a přesun filigránové desky [17] 

 Obr. 51 Věžové jeřáby – v popředí 

jeřáb u OP10 na ocelovém roštu[17] 
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8.1.3 Tvar desky 

Tvar desky se nevytyčoval půdorysně, byl vymezen krajními čely vnějších 

filigránových panelů. V podélném směru je výškově tvar desky definován nosnou 

ocelovou konstrukcí. 

Šířka desky je 24,8 m. V příčném směru má deska v obou jízdních pásech shodný 

příčný sklon 2,5%. Úžlabí odvodnění je vytvořeno protispádem horního povrchu desky 4% 

pod levou krajní římsou a pod střední římsou. Celková délka desky je 530 m. U obou opěr 

je deska ukončena spřaženým ocelobetonovým příčným nosníkem, v kterém jsou umístěny 

kapsy pro dilatační závěr (Obr. 53).  

Bednění bočních ploch monolitické desky zabezpečují 100mm tlustá čela vnějších 

prefabrikátů. Spolu s betonáží desky byl zabetonován prostor krajních podélníků skrze 

otvory ve vnějších filigránových panelech (Obr. 55).  

V km 6,138 500 (úsek 15A) byl zabetonován přípravek pro prostup kabelů napájení 

zásuvkové skříně, v km 6,235 500 (úsek 5B) přípravek pro prostup kabelů meteo sondy. 

V km 6,062 500 (úsek 10A) je na mostě situován portál dopravního značení. Portál je 

kotven pomocí kotevních přípravků v ose mostu a v místě pravé krajní římsy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 53 Prostor pro mostní závěr MAURER XL s pěti středovými lamelami[17] 
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8.1.4 Výztuž desky 

Podélná výztuž desky je navržena ve dvou vrstvách. Spodní vrstvu tvoří pruty 

podélné výztuže umístěné do každé smyčky prostorové filigránové výztuže, jejich 

vzdálenost je cca 100 mm. Horní vrstva výztuže leží přímo na výztuži filigránových 

panelů.  

Příčná výztuž desky je po délce rozdělena do čtyř podoblastí označených S, T, U 

a V a každá podoblast do pěti podsestav označených např.S1, S2, S3, S4, S5. 

        

8.1.5 Betonáž mostovky 

Betonáž probíhala od krajních 

podélníků směrem do středu mostu. Musí 

být ukládána symetricky vzhledem k ose 

příčného řezu, aby nedošlo ke stočení 

příčného řezu. Aby se vyloučilo nebezpečí 

překlopení filigránu okolo vnější pásnice 

krajního podélníku, vyplní se nejprve 

dutina v krajních podélnících a poté byl 

uložen beton v prostoru nad krajním 

podélníkem. 

 

  Obr. 55 Dutiny v krajních filigránech [17] 

                 Obr. 54 Postup příčné a podélné výztuže desek [17] 
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8.1.6 Měření OK během osazování filigránů a betonáže spřažené 

desky 

I. měření v příčném řezu po osazení filigránů 

Po osazení vnějších filigránů byla provedena kontrola geometrie desky v příčném 

směru a pokud to bylo nutné, bylo upraveno nadvýšení krajních podélníků před vyvázáním 

armokoše. Trigonometrickou metodou na odrazný hranol se provedlo vytyčení a následné 

zaměření kontrolních bodů 9, 5, 10, 8 a 11. Nad rámec projektem určených bodů se navíc 

zaměřily také body 20 a 21, představující kraje filigránů. Ukázalo se, že tyto hrany 

betonových bednění byly důležité pro kontrolu, byly totiž vidět během všech tří etap 

pokládky (po pokládce filigránů, po pokládce železa i po betonáži). Měření výškové 

polohy těchto kontrolních bodů bylo provedeno ve všech kontrolovaných řezech.  

Kontrolní body byly vyznačeny důlčíkem na kozlících filigránů, na které se stavěl 

minihranol na výtyčce. Geodetická měření na mostě vždy začínala kontrolou připojení na 

tři jiné body vytyčovací sítě mostního objektu.  Samotná kontrolní měření probíhala 

nejdříve přímo z bodů vytyčovací sítě do vzdálenosti maximálně 60 m, poté přes 

přechodné stanovisko získané metodou protínání zpět. Střední část mostu byla řešena 

pomocí rajónu a pomocných bodů na mostě, umístěných vždy přímo nad podpěrou mostu, 

tzn. v oblasti relativního klidu. 

 

Na základě těchto polohových a výškových zaměření projektant rozhodl o případné 

výškové rektifikaci krajních podélníků. Jednalo se maximálně o 2 cm dorovnávání krajních 

podélníků pomocí lisů, závitových tyčí, táhel a matic. 

Pro přiblížení problematiky uvádím situaci na betonážním úseku 14A daném 

diafragmaty č. 119 – 132, které byly zaměřeny v příčných řezech v bodech 9,5,10,8,11viz. 

Obr. 56. Projektant obdržel tabulku zaměření KB OK před betonáži pole 14A po osazení 

filigránů, bez výztuže, před rektifikací (Příloha 13A). Vytvořil následně dva grafy: Měření 

Obr. 56 Měření v příčném řezu po osazení filigránů[5] 
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– podélný profil řad kontrolních bodů (Graf A) a Po korekci – podélný profil řad 

kontrolních bodů (Graf B), uvedené v Příloze 13B. Poté vyhodnotil tabulkově a graficky 

svislé vzdálenosti bodů (9-5) na levém podélníku a (11-8) na pravém podélníku (Příloha 

13C). Následně byl upraven příčný sklon mezi pásnicemi komory – svislá vzdálenost bodů 

5-8 a příčný sklon mezi krajními podélníky, tzn. svislá vzdálenost bodů 9 a 11. Tabulky 

a grafy obsahuje Příloha 13D. V následujícím textu je ukázka Tabulky s vyhodnocením 

svislé vzdálenosti bodů 11 a 8 a dva grafy s opravami nadvýšení pravého podélníku a 

úpravy příčného sklonu mezi krajními podélníky. 

 

Tabulka 6 - Pravý podélník – vyhodnocení svislé vzdálenosti bodů 11 a 8 

číslo 
diafragmatu 

projekt. 
nadv. před  

fili 

pokles po 
osazení fili 

projekt Δz 
11-8 bez 

nadv. 

projekt Δz 
11 - 8 s 
nadv. 

měření Δz 
11 - 8 s 
nadv. 

rozdíl  
měření - 
projekt 

oprava 
nadv. 

Δz 11 - 8 po 
opravě 
nadv. 

 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

119 28 -8 138 158 178 20 -20 158 

120 30 -9 138 159 187 28 -25 162 

121 30 -9 138 159 181 22 -25 156 

122 30 -9 138 159 189 30 -25 164 

123 30 -9 138 159 186 27 -25 161 

124 30 -9 138 159 182 23 -25 157 

125 30 -9 138 159 177 18 -20 157 

126 30 -9 138 159 179 20 -20 159 

127 30 -9 138 159 179 20 -20 159 

128 30 -9 138 159 172 13 -15 157 

129 30 -9 138 159 173 14 -15 158 

130 30 -9 138 159 178 19 -15 163 

131 30 -9 138 159 176 17 -15 161 

132 28 -8 138 158 168 10 -10 158 

133 26 -7 138 157 170 13 -10 160 

134 24 -7 138 155 175 20 -20 155 

135 24 -7 138 155 165 10 -10 155 

136 24 -7 138 155 165 10 -10 155 

137 26 -7 138 157 161 4 
 

161 

138 28 -8 138 158 154 -4 
 

154 
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Graf 2 Oprava nadvýšení pravého podélníku v bodech 11- 8 

 

 

Graf 3 Úprava příčného sklonu mezi krajními podélníky. 
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 II. měření v podélním směru během betonáže 

Po betonáži každého úseku se měla měřit poloha bodů 6 a 7 v polovinách rozpětí polí 

přilehlých k betonovanému úseku na lepené odrazné štítky. Tato měření proběhla pouze 

u 1 a 2 pole, poté se od tohoto kontrolního měření po rozhodnutí projektanta upustilo. 

Postup výstavby mostního objektu je součástí Přílohy 15. 

Obr. 58 Kontrolní body v příčném řezu [17] 

Obr. 57 Pohled na měření OK po osazení 

filigránů od OP10 a detail minihranolu na 

důlčíku kozlíku diafragmatu [17] 
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8.1.7 Vyhodnocení geodetického sledování mostu během 

betonáže mostovky 

Po betonáži celého mostu se přistoupilo ke kontrolnímu výškovému měření ve 

všech 177 profilech, v bodech určených projektem následujícího sledu (viz. Obr. 59) zleva 

20,8,1,2,9,3,10,4,5,11,21, tzn. 20 - na vnější hraně filigránu vlevo, 8 – 0,5 m od paty levé 

římsy pásu Opava, 1- v ose pomalého pásu Opava, 2- v ose rychlého pásu Opava, 9- pod 

patou pravé římsy pásu Opava, 3- v ose mostu, 10- 0,5m od paty levé římsy pásu Ostrava, 

4- v ose rychlého pásu Ostrava, 5- v ose pomalého pásu Ostrava, 11- pod patou pravé 

římsy pásu Ostrava, 21- na vnější hraně filigránu vpravo. Body byly polohově vytyčeny, 

změřeny výškově a stabilizovány tečkou sprejem. Některé body z důvodu překážek 

umístěných na mostě byly zaměřeny dodatečně. 

Tabulka 7 Klíč značení kontrolních bodů po betonáži 

a a b b b c d d Úplné číslo kontrolního bodu 

a a - - - - - - Číslo dílce 

- - b b b - - - Číslo diafragmatu 

- - - - - 0 - - Řez v ose diafragmatu 

- - - - - 1 - - Pomocný řez v místě montovaného styku 

- - - - - - d d Číslo kontrolního bodu 

 

Získané zaměřené souřadnice a výšky KB byly importovány do MS Excel. 

Následně bylo provedeno tabulkové porovnání naměřených hodnot výšek KB s hodnotami 

bodů z RDS. Dovolená odchylka je dána projektantem a činí ± 20 mm. Z důvodů 

názornějšího vyjádření výsledků kontrolních měření byl kromě klasického tabulkového 

Obr. 59 Příčný řez - pokrytí NK s vyznačením kontrolních bodů měření po betonáži 
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porovnání s RDS  vyhotoven v programu Atlas  DMT  také grafický model vrstevnicový 

plán doplněný barevnou hypsometrií. Jako vstupní data digitálního modelu terénu sloužily 

seznamy souřadnic KB z RDS a geodetického zaměření a z jejich rozdílů se vypočetly 

převýšení v mm. Výsledný dokument pro mostní objekt tvoří dva digitální modely. První 

převýšení a druhý vlastní výškopis měřených bodů. 

Dle požadovaného výstupu je potřeba nastavit vizuální parametry datového modelu 

převýšení. Pro účel této práce činí požadovaný interval vrstevnic 5 mm, pro nejnázornější 

prezentaci je volena metoda vyplněných ploch – barevná hypsometrie. Barvy hypsometrie 

byly voleny tak, aby modrá prezentovala úbytek – povrch betonáže je níže než projekt 

a růžová přírůstek – povrch betonáže mostovky výše než projekt v daném místě. Na 

měřených bodech jsou vyznačeny formou výškových kót odchylky v mm. 

Do horní poloviny výkresu je umístěn vrstevnicový datový model s výškovými 

údaji. Vstupními daty v tomto případě je textový formát seznamu souřadnic měřených 

bodů. Program Atlas z těchto bodů automaticky generuje model terénu, reprezentovaný 

vrstevnicemi s intervalem 5 cm. V měřených bodech jsou vykresleny redukované výškové 

kóty, přičemž hlavní vrstevnice jsou po 25 cm. Grafický model nosné konstrukce 

s kontrolním měřením po betonáži je součástí Přílohy 14A. 

Z vyhodnocení vytvořeného vrstevnicového modelu jsou zřejmé oblasti, kde 

skutečná odchylka překračuje mezní povolenou hodnotu. Následná lokalizace a vyznačení 

těchto oblastí přímo na povrchu mostu byly použity jako podklad pro pozdější opravu 

vybetonované mostovky broušením. Poté se znovu na těchto kritických bodech kontrolně 

zaměřila výška a provedlo vyhodnocení. Grafické srovnání s projektem je součástí Přílohy 

14B. Místa se zápornými odchylkami se řeší následující konstrukční vrstvou, konkrétně 

u tohoto mostního objektu litým asfaltem, který muže být navýšen z 35 mm až na 

dvojnásobek. 

Po tabulkovém a grafickém vyhodnocení skutečného provedení betonáže spřažené 

desky byly údaje zaslány projektantovi a ten na jejich základě provedl na několika místech 

v délce 30 - 40 metrů lokální úprava příčného projekčního sklonu mostního objektu na 

2,6%. 

Naměřené odchylky nelze přímo použít na vyhodnocení chování konstrukce. Musí 

se přihlížet ke skutečnosti, že vlivem slunečního osvitu dochází ke změnám tvaru 

konstrukce a musí se zavádět korekce.  Projektant stavby vyhotovil graf svislých deformací 
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mostovky v mm v závislosti na maximální rovnoměrné změně teploty (zima-léto) + 30°C, 

která, jak je patrno z obr. 60, u P6.2 činí deformaci až 19,65 mm. Odpovídající deformace 

vlivem tepelné roztažnosti se u naměřené odchylky musí zohlednit. 

Při oslunění se deformace projeví více v krajních polích u opěr než v polích 

středových. Obr. 62 zachycuje vliv normálního zatížení, kde je započteno nadvýšení NK, 

které zohledňuje všechna stálá zatížení a 10% zatížení od dopravy – vznikají pravidelné 

momenty.  

 

Je tedy nutno připomenout, že při každém měření je nezbytné používat bezdotykový  

infra-teploměr a pro každé měření evidovat údaj o teplotě jak spodní, tak vrchní části 

konstrukce. Geodetická měření musí probíhat přibližně ve stejnou dobu a za přibližně 

stejné teploty.  

 

Obr. 60 Nerovnoměrná změna teploty (+10°C oslunění) – deformace Uz 

Obr. 61 Rovnoměrná změna teploty - deformace Uz 

Obr. 62 Ostatní zatížení – římsy, mostovka 
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9 Příslušenství mostu 

Příslušenství mostu zahrnuje: 

- Vozovka 

- Izolace a ochrana izolace 

- Římsy 

- Svodidla 

- Zábradlí 

- Odvodnění mostu 

- Mostní závěry 

- Úpravy terénu pod mostem 

Geodetické práce do doby uzavření obsahu diplomové práce představovaly vytyčení a 

kontrolní měření říms a vytyčení dilatačního závěru na OP1, OP10. 

9.1 Římsy 

Římsy definujeme [4] jako uchycení zábradlí nebo svodidla, slouží k vytvoření 

zvýšené obruby na mostech bez chodníků, k vytvoření okapního nosu nad boční hranou 

nosné konstrukce. 

Příčný řez mostu není osově symetrický, proto jsou realizovány tři tvarově odlišné, 

monolitické římsy. Šířka levé a pravé římsy je dle [5]1500 mm, obě římsy mají horní 

povrch ve spádu 4 % směrem do vozovky. Šířka střední římsy je 2000 mm, horní povrch 

má střechovitý sklon ve spádu 4% do vozovky. Podélně jsou římsy rozděleny pracovními 

spárami na pracovní celky délky 6 m s přerušenou podélnou výztuží. Po vyhodnocení 

skutečného provedení monolitické spřažené desky byl projektantem v místě překročení 

tolerancí upraven příčný sklon mostu a uvedena aktuální vytyčovací výška říms. 

Vytyčovací body byly navrženy v rozestupu 6 metrů v dilatačních spárách, v profilech 

uvedených na Obr. 64. Před započetím geodetických prací byl povrch betonu pod římsami 

„nabrokován“ bročkami, za účelem zdrsnění povrchu. Po jejich odstranění se aplikovala 

pečetící vrstva tvořena epoxidovým dvousložkovým lepidlem, které se za účelem dalšího 

zdrsnění povrchu posypalo křemičitým pískem na další zdrsnění povrchu. Po proběhnutí 
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odtahových zkoušek byla nalepena izolace. Tento postup bude aplikován na celý povrch 

mostu, pouze pod římsami je kladena ještě jedna ochranná izolace v podobě izolačního 

asfaltového pásu s hliníkovou vložkou a hrubým posypem tloušťky 5 mm. Započatí těchto 

prací v zimním období letošního roku bylo limitováno teplotou +10°C. Geodetické práce 

představovaly pouze vytyčení projektovaného bodu v místě dilatace, aby římsa byla 

správně příčně osazena a dále dopsání výškového doměrku na tzv. „motýla“ – ukotvení 

římsy pomocí lepených kotev do vrtu pro správné výškové osazení římsy. Při vytyčování 

nesměla být poškozena ochranná izolace. Tvar římsy je již dále dán nachystaným 

bedněním, které se přiloží na vytyčený bod a vylije betonem. Po betonáži se bednění 

otevře, vysune a přemístí na nový úsek. Římsy jsou momentálně betonovány střídavě na 

levé a pravé straně.   

 

 

                 Obr. 63 Řez levou a střední římsou s vyznačením vytyčovaných bodů[5] 

Při vrtání kotev středových říms bude nutné dodržet jejich projektovanou polohu, 

aby nedošlo k porušení příčného táhla OK 

z předpínací výztuže. Na NK proto bude 

barevně vyznačena poloha těchto příčných 

táhel. 

 Po dokončení bednění říms probíhá 

polohová a výšková kontrola odchylek od 

projektu a po vybetonování bude následovat 

kontrolní měření hotových říms v celém 
  Obr. 64Betonáž levé krajní římsy[17] 
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rozsahu mostu zaměřené především na dodržení požadovaného spádu říms. Tolerance pro 

římsy byla určena projektem směrově ± 15 mm a výškově ± 10 mm. Pro účely 

vyhodnocení následného zaměření vyhotovených říms se polohová odchylka přepočítává 

na příčnou a podélnou odchylku. Přičemž stěžejní je posouzení především odchylky 

v příčném směru k mostní konstrukci. 

9.2 Dilatační závěry 

Mostní závěry tvoří ukončení nosné konstrukce, slouží k překrytí dilatačních spár 

a jejich úkolem je možný posun a pootočení konstrukce beze změny plynulosti dopravní 

trasy[4]. Šířka dilatačních závěrů je navrhována v závislosti na délce dilatačního oddílu, na 

prostředí a na teplotě. U opěry OP1 je osazen závěr XL 600 s pěti středovými lamelami, 

u opěry OP10 závěr XL 500 se čtyřmi středovými lamelami. Dilatační závěry jsou 

nastavené na podélné posuny v rozsahu u opěry OP1 o 113,3 mm (3,78 mm /1°C) a na 

opěře OP10 o 77 mm (2,56 mm /1°C). Dilatační závěr je pro montáž rozdělen na dvě 

poloviny, montážní spoj se nalézá v místě středové římsy. Účastnila jsem se usazování levé 

poloviny mostního závěru u OP1. 

Levý díl dilatačního závěru 

o hmotnosti 11,5 tun byl dovezen 

kamionem, jeřábem osazen do 

kapsy v konzole závěrné zídky a do 

kapsy železobetonového příčníku, 

který ukončuje monolitickou 

Obr. 65 Vytyčování, usazování mostního závěru u OP1 a kontrola spádu vodováhou [17] 
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spřaženou desku. Vytyčování probíhalo následovně: Geodety byly vytyčeny 4 body dané 

projektem jako okraje mostního závěru a funkcí „Promítání bodu“ byly odsazeny na beton 

s doměrky. Pomocí těchto bodů byl závěr umístěn polohově. Poté byl dílec rozdělen na 4 

díly třemi mezilehlými body na každé straně. Pomocí podložených bočních a spodních 

heverů byl urovnáván totální stanicí do požadované výšky a spádu, v ose dílce byl při 

prvním rovnání hevery zvednut o vzniklý průhyb 2,5 cm. Po bezchybném výškovém 

urovnání na všech deseti bodech byl závěr zavařen a po uvolnění heverů znovu výškově 

překontrolován. Výšková tolerance pro usazování dilatačního závěru byla dle [5] ±4 mm. 

Stejná posloupnost prací probíhala při osazování pravé části. Dále následovalo svaření dílů 

k sobě, vyvázání železem a zabetonování. Nakonec proběhlo polohové a výškové zaměření 

skutečného stavu a porovnání s projektem. Toto vyhodnocení bude realizováno až po 

odevzdání diplomové práce, tedy již není obsahem příloh. 

9.3 Vozovka 

Provádění a kontrola prací vychází z ČSN 73 6242/2010 „Navrhování a provádění 

vozovek na mostech pozemních komunikacích“ a zároveň musí být v souladu s TKP. 

Vozovka je definována jako vícevrstvá konstrukce umístěná na horním povrchu mostovky. 

Jejím úkolem je přenášení nahodilého zatížení na NK a tlumení nárazů vozidel, ochrana 

mostovky před vlivy dopravy a povětrnosti, umožňuje plynulou a bezpečnou jízdu 

vozidel.[4]  

V následující tabulce jsou uvedeny a specifikovány jednotlivé navržené vrstvy 

mostní vozovky ležící na nosné konstrukci mostního objektu. 

Tabulka 8 Skladba vrstev vozovky[5] 

Vrstva Označení vrstvy Tloušťka vrstvy 

Podklad Nosná konstrukce ( povrch vybroušen brokováním, 

očištěn) 

- 

Penetrace Pečetící vrstva z epoxidové pryskyřice - 

Izolační vrstva Asfaltové pásy NAIP 5 mm 

Ochranná vrstva Litý asfalt střednězrnný – MA 11 IV 35 mm 

Ložní vrstva Asfaltový beton – ACL 16 S 50 mm 

Obrusná vrstva Asfaltový koberec mastixový – SMA 11 S 40 mm 
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Realizace ochranné vrstvy, ložní a obrusné vrstvy a následné kontrolní měření 

v příčných řezech použitých i pro kontrolu povrchu NK s vyhodnocením jsou v časovém 

harmonogramu zařazeny na letní měsíce letošního roku. Geodetické práce v této etapě 

začínají vytyčením výšky lanka kopírujícího 

výškovou úroveň chystané asfaltové vrstvy. Po 

realizaci konstrukční vrstvy bude kontrolní bod 

nejdříve vytyčen polohově, bude zaměřena jeho výška 

a bod bude polohově označen sprejem. Hlavním 

sledovaným parametrem při následném vyhodnocení 

je maximální povolená odchylka výšky od projektu, 

tloušťka vrstvy a maximální povolená odchylka 

příčného sklonu od projektu. Kritéria hodnocení jsou 

dána normou a TKP. Má bakalářská práce [18] 

podrobně rozvíjí téma tabulkového a grafického 

vyhodnocení naměřených dat konstrukčních vrstev 

vozovky a ukazuje důležitost odborného stanovení geometrické přesnosti stavby. Nejvíce 

sledovaným parametrem je kromě absolutních výšek vrstev také tloušťka vrstvy. Pro 

objektivní vyhodnocení výsledků měření, se musí v každém profilu navíc měřit vždy 

totožná dvojice bodů na římse (bod pod římsou a na římse). Po měření se vyhodnotí 

výšková odchylka v bodech na římse vůči hodnotám při měření předchozí vrstvy. 

O zjištěný rozdíl se koriguje hodnota tloušťky vrstvy v daném profilu. 

Nejvhodnější doba pro tato geodetická měření, jak vyplývá z Obr. 60, 61, budou 

ranní až dopolední hodiny, protože vliv změny teploty nebude tak významný a naměřené 

odchylky nebudou zkreslené. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 66 Žlábek pro lanko při 

vylívání asfaltových vrstev [17] 
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10  Geodetické sledování spodní stavby mostu 

Vše ve světě je v neustálém pohybu, kde při narůstání kvantity dochází skokem ke 

změně kvality. V neustálém pohybu jsou celé kontinenty a také horotvorné jevy stále 

pokračují. Tyto okolnosti působí na stabilitu staveb, způsobují posuny, sedání, naklánění 

a často i deformaci. Posun vztahujeme k jednotlivým bodům, které můžeme na objektu 

jednoznačně označit a geodeticky měřit. Sednutí někdy také zvednutí je posun ve směru 

tížnice, je způsobeno zatížením půdy stavbou. Sednutí prakticky vymizí v hloubce rovné 

dvojnásobné šířce základů. Zpočátku stavba sedá rovnoměrně, při větším zatížení sednutí 

zrychluje, a když zatížení stavby překročí meze únosnosti dané základové půdy, tzv. mezní 

zatížení, stavba se zaboří [2]. 

Při zahajování větších staveb je důležité nivelačně připojit stavbu na výškové body 

v pásmu, které je mimo vlivy stavby. Dále musí být zjištěn stav podzemní vody ve vrtech 

za účelem správného určení vztlaku (kapitola 2.3). 

Účelem geodetického měření je určit absolutní nebo relativní posuny nivelačních 

značek umístěných na opěrách a podpěrách mostu. Relativní posuny se určují ve vztažné  

soustavě. Jako vztažná soustava pro určení posunů 

slouží HVB mostu SO207 ve výškovém systému 

Bpv., popsané v kapitole 4. V této kapitole byly 

popsány: sled kontrolních měření výšek bodů VS, 

metoda měření a její přesnost včetně prezentace 

výsledků. 

Obr. 67 Nivelační značka umístěná na podpěře P6 

zleva [17] 

Obr. 68 Čepová značka na P6 zleva a zprava v různých výškách [17] 
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10.1 Etapové měření sedání spodní stavby mostu 

Měření sedání SS mostního objektu bylo prováděno podle zásad přesné nivelace 

digitálním přístrojem se čtením na třímetrové invarové latě s čárovým kódem. 

Projektantem stavby byla stanovena požadovaná přesnost měření ± 2 mm. Instrukce pro 

měření přesnou nivelací stanovuje minimálně 26 násobné zvětšení dalekohledu nivelačního 

přístroje, citlivost libely 20,6ʺ nebo kompenzátor odpovídající přesnosti. Latě musí být 

celistvé z jednoho kusu vybavené krabicovou libelou. Pouze v nivelačních sestavách, kdy 

z důvodu omezení mostní konstrukcí nelze 3 m lať na značku postavit, používá se lať 

skládací, s boční záměrou v rámci nivelační sestavy do stejného skládaného dílu latě. Při 

přesunu na další značku či bod VS se latě staví na těžké nivelační podložky. Každý pořad 

nivelujeme dvakrát - tam a zpět. Délka záměr se měří s přesností na metry. 

Nivelační pořady pro sledování spodní stavby začínaly na výchozím bodě HVB –

 4615, pro kontrolu byly zaměřeny dva další body nacházející se v okolí mostního objektu  

a končily na bodě 4623. Z důvodu mnohdy horších technických podmínek pro přesnou 

horizontaci latě na čepových značkách spodní stavby mostu jsou z důvodu nevnášení 

chyby do pořadu odečty na čepové značky podpěr a opěr spodní stavby prováděny boční 

záměrou. 

10.2 Přístroje a pomůcky 

Základním kritériem přesnosti PN je mezní odchylka daná vztahem:  

∆max mm = 3 x R km /mm/ . Dnešní digitální nivelační přístroje měří se střední 

kilometrovou chybou pod 3mm. Jsou vybaveny senzorem, který převádí kódové dělení 

nivelační latě na obrazový signál a následně na číselnou hodnotu.  

Pro měření svislých posunů SS mostního objektu byl používán digitální nivelační 

přístroj DiNi 12 Trimble výrobní číslo 701 970 (Obr. 70). Přesnost měření při oboustranné 

nivelaci činí dle [10] 0,3 mm na 1 km při použití invarové kódové lati. K odečtení údajů na 

invarové lati stačí 30 cm volného úseku čárkového kódu latě. Na lati jsou šipkami také 

vyznačeny úrovně minimální a maximální výšky záměry odpovídající podmínkám přesné 

nivelace. Horní a dolní hranici odečtu lze nastavit i v přístroji. Pokud během měření dojde 

k odečtu mimo tento interval, nivelační přístroj na to upozorní. Software přístroje 

umožňuje taktéž výpočet a vyrovnání pořadu přímo v terénu. Pokud to však není z důvodů 
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časové omezenosti nutné, používá se spíše vyrovnaní dodatečné v PC, které umožňuje 

větší přehlednost a variabilitu celého procesu vyrovnání. Přístroj umožňuje zadání 

absolutních výšek výchozích a kontrolních bodů před měřením. Po ukončení a uzavření 

pořadu na bodě o známé výšce se na displeji zobrazí měřená výška tohoto bodu a její 

odchylka vůči výšce zadané ručně z klávesnice [10]. Výrobcem uváděná možná 

dosažitelná přesnost stroje při čtení na invarovou lať činí 0,3 mm / km. Přístroj je vybaven 

kompenzátorem pracujícím v rozsahu ± 15´. Doba samotného odečtu trvá v závislosti na 

světelných podmínkách od 3 sekund. Přístroj umožňuje odečet na vzdálenost 

od 1,5 do 100 m.  Přístroj disponuje 32 - násobným zvětšením dalekohledu. Pro výšková 

měření se používala dvojice invarových nivelačních latí Zeiss LD 13 s čárovým kódem 

(Obr. 68) výrobních čísel 11 462, 11 358. Tyto invarové latě jsou celistvé z jednoho kusu, 

opatřeny dvěma krabicovými libelami s přesností 6ʾ. V terénu se jako opora nivelační latě 

ustavené do svislice používají dřevěné hůlky. V místech, kde nebylo možno použít dlouhé 

latě, tzn. pro měření bočně na čepové značky umístěné na krajních opěrách se využívala 

lať skládací Trimble LD 23. (Obr. 69). Pro kontrolu výšek bodů VS stavby a pro sledování 

SS mostu byly použity těžké nivelační podložky a pevné stativy.  

      

Obr. 69 Digitální nivelační přístroj DiNi 12 Trimble a invarová lať LD 13 Zeiss [17] 
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10.3 Vyhodnocení měření 

V tabulce 5 (Příloha 16A) jsou uvedeny výsledky 

všech etap měření. Sledovaným parametrem jsou absolutní 

výškové souřadnice bodů umístěných ve spodní částí opěr 

a podpěr a jejich relativní poklesy vůči předchozím 

etapám. Barevným podbarvením je vyjádřena stavební 

etapa, na jejímž základě bylo měření provedeno. 

V grafu 4 jsou znázorněny relativní poklesy levé a pravé čepové značky jednotlivých 

opěr a podpěr mostního objektu. Uvedení závěrů k tomuto vyhodnocení je nutno přenechat 

především geologům a statikům, protože do značné míry souvisejí s podložím stavby. 

Přehledka rozmístění značek na spodní stavbě je obsahem Přílohy 16B. Předpokládá se 

kontinuální klesání spodní stavby, proto jako vhodnější se jeví forma vyhodnocení poklesů 

vzhledem k časové ose. Grafy časových křivek na všech podpěrách a opěrách spodní 

stavby jsou obsahem Přílohy 16C. 

 

 

Graf 4 Relativní poklesy kontrolních etap vzhledem k počátečnímu měření 
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11 Závěr 

Výstavba mostu přes údolí potoka Kremlice je unikátní, technicky náročné dílo, 

u kterého se prolínají různé technologie.  Bez vzájemné úzké spolupráce všech účastníků 

výstavby, která je od samého počátku až do úplného konce zaštiťována geodetem, nelze 

zdárně dokončit výstavbu významnějších staveb, ke kterým bych tento stavební mostní 

objekt bezesporu zařadila. 

Geodeti na stavbách se bezprostředně účastní průběhu výstavby a mohou jej přímo 

ovlivňovat. Výsledky jejich činnosti jsou znatelné buď hned, nebo jen v krátkém časovém 

odstupu. Každá chyba se brzy projeví a může mít za následek ekonomické ztráty. Proto se 

od geodetů vyžaduje velká míra přesnosti, odpovědnosti a také samostatnosti 

v rozhodování. Při řešení konkrétních problémů na staveništi nelze vystačit pouze se 

znalostmi geodézie, je nezbytné znát základy řady dalších stavebních a technických oborů. 

Cílem této diplomové práce bylo popsání a rozebrání jednotlivých etap výstavby 

a doložení splnění přesnosti provedení. Rozborem přesnosti vytyčení a kontrolního měření 

bylo prokázáno, že jsou v tolerancích, které ukládá projekt či připouští normy. Při stavbě 

bylo dílo kontrolováno v rozsahu daném souhrnem smluvních dohod a dle dokumentů, 

které jsou zasmluvněny mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Výsledky jednotlivých etap vytyčovacích a kontrolních prací byly předány 

zhotoviteli protokolárně s doloženou přesností provedení. Protokoly byly ověřeny úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem a z výsledků je patrné, že pouze v některých 

etapách došlo k drobnému překročení některých geometrických parametrů. Zjištěný 

nesoulad byl posouzen zhotovitelem stavby a projektantem, který stanovil rozhodnutí 

o vlivu překročení odchylky na kvalitu a použitelnost, eventuelně navrhnul opatření, jak 

tento nesoulad eliminovat. U vyhodnocení nosné konstrukce po betonáži došlo například 

k vybroušení kritických lokalit.  

V době zpracování diplomové práce stále probíhají geodetické činnosti - zaměření 

říms, dilatačních závěrů, asfaltových vrstev vozovky. Po ukončení stavebních činností na 

mostě bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby. Zajímavou etapu budou 

představovat geodetická měření při statické a dynamické zatěžovací zkoušce, která 

proběhne po zhotovení říms a vozovky bez obrusné vrstvy. Do budoucna se dále počítá 

s geodetickými pracemi především při sledování spodní stavby mostu. 
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Domnívám se, že cíl práce byl splněn a věřím, že se mi v ní podařilo co možná 

nejvěrněji nastínit celkový obraz této důležité stavby a jejího postupného růstu v průběhu 

časové linky a to především z pohledu geodetického řemesla. 
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