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Průvodní technická zpráva 

Identifikace stavby: 

Železniční most v ulici Třída Osvobození, Příbram. Trať Protivín – Zdice ekm 72,834. 

SDC: Praha, TU: 0281 (Protivín – Zdice), DU: 20 (Milín – Příbram), Ekm: 72,834 

Stavebník a projektant: 

Ondřej Čížek 

Kontaktní adresa: 

Hálkova 169, 

Příbram,  

261 01 

a) Základní charakteristika a účel stavby: 

Most se skládá ze tří polí, které jsou provedeny jako prosté nosníky. Střední pole má rozpětí 

17,535 m a přemosťuje Třídu osvobození. Ostatní dvě pole mají rozpětí 6,21 m a přemosťují 

komunikace pro pěší. Na středním poli byly použity dva prefabrikované dodatečně podélně 

předepnuté betonové nosníky s komorovým průřezem. Krajní pole jsou provedena 

z monolitických železobetonových desek. Opěry jsou provedeny z monolitického prostého 

betonu. Pilíře tvoří rámovou konstrukce z monolitického železobetonu. 

Účelem stavby je přemostění Třídy Osvobození a převedení tratě Protivín – Zdice. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území: 

Území slouží mostu od roku 1961. 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu: 

Mostní objekt byl podroben podrobné technické prohlídce Správou železniční dopravní cesty 

dne 10. 6. 2009. Protokol, který je přiložen v příloze, vypracoval Jiří Havelka. 

Dne 10. 5. 2009 a 19. 3. 2010 byla provedena fotodokumentace a prohlídka objektu. 

Ondřejem Čížkem. 
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Most je napojen na trať Protivín – Zdice. Pod mostem vede třída Osvobození. 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Tento bod není v bakalářské práci řešen. 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Tento bod není v bakalářské práci řešen. 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona: 

Tento bod není v bakalářské práci řešen. 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území: 

Po dobu sanace bude omezen provoz na Třídě osvobození pomocí přechodného dopravního 

značení. Toto omezení bude trvat 80 dnů od data započetí rekonstrukce. 

Výluka na trati bude trvat 40 dnů od data započetí rekonstrukce mostního objektu. Doprava na 

trati bude nahrazena náhradní autobusovou dopravou mezi vlakovými stanicemi Milín 

a Příbram. 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 

Rekonstrukce započne dne 1. 6. 2010 a bude ukončena dne 19. 8. 2010. 

Postup rekonstrukce: 

V první fázi sanace dojde ke snesení železničního svršku na mostě, který prochází celým 

profilem mostního objektu. Po snesení železničního svršku musí dojít k odstranění vrstvy 

krycího betonu, která chrání původní hydroizolace proti mechanickému porušení. V dalším 

kroku bude odstraněna původní hydroizolace z asfaltového pásu o tloušťce 10 mm. V této fázi 

je nutné zkontrolovat dilatační spáry a mostní závěry, které je třeba v případě poškození 

vyměnit. Pozornost je nutno věnovat také kotvám předpínacích kabelů. Z preventivních 

důvodů je doporučeno kotvy očistit a ošetřit protikorozním nátěrem. 

Z chodníkových říms bude nutné odstranit vrstvu degradovaného betonu pomocí technologie 

tryskání zvlhčeným abrazivem. Na místě odstraněného betonu vybetonovat novou vrstvu, aby 
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byl dodržen původní tvar říms daný projektovou dokumentací. Rovněž je nutné zainjektovat 

trhliny, které jsou na styku říms a prefabrikovaného prvku. 

Následně se na původní železobetonovou konstrukci nanese penetračně adhezní nátěr, na 

který se položí nová hydroizolace. Zvláštní pozornost je nutné věnovat přechodům mezi 

jednotlivými poli mostu, a to z důvodu, že jsou kritickým místem celé konstrukce. 

Na hydroizolaci se zřídí ochranná vrstva ze železobetonu, která bude vyztužena kari sítí 

a bude vyspádovaná jako původní krycí vrstva. 

Po ukončení sanace části konstrukce, která se nachází pod průběžným kolejovým ložem, bude 

zřízen nový železniční svršek. V rámci úspory materiálu budou použity původní 

železobetonové pražce, upevňovadla a kolejnice S49. 

V rámci rekonstrukce bude provedena kontrola mostních ložisek a jejich následné očištění, 

ošetření, promazání a natření ochranným nátěrem. 

Opěry budou očištěny pomocí technologie tryskání zvlhčeným abrazivem, aby se odstranila 

vrstva degradovaného betonu. Chybějící vrstva betonu se následně obnoví reprofilačním 

materiálem. 

Na příbramském pravém křídle je nutné zainjektovat trhlinu. U křídel bude nasypána zemina, 

která bude následně zhutněna, aby se zastavil pokles původního svahu. 

Zábradlí musí být očištěno v místech zasažených korozí a natřeno protikorozním nátěrem. 

Utržená madla musí být přivařena ke sloupkům nebo nahrazena novými. Vzhledem k nutnosti 

zachovat původní ráz objektu nedoporučuji provést celkovou výměnu původního zábradlí za 

nové. 

Opěry a pilíře budou nejprve zbaveny očištěny pomocí technologie tryskání zvlhčeným 

abrazivem, poté se na očištěný povrch a výztuž nanese ochranný nátěr. Pak dojde k obnovení 

původního tvaru konstrukcí a následně se reprofilovaný povrch ošetří ochranným nátěrem. 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby, na ochranu životního prostředí 

a ostatní v tis. Kč: 

Tento bod není v bakalářské práci řešen. 
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Souhrnná technická zpráva 

1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 

stavu konstrukcí 

Konstrukce stavby jsou ve špatném technickém stavu, který je zapříčiněn špatným 

stavem hydroizolací uvnitř objektu. Srážková voda tak zatéká do konstrukcí mostu 

a způsobuje degradaci betonových částí mostu a korozi ocelolitinových ložisek. 

Navržená rekonstrukce má za cíl tyto jevy odstranit. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v textové části bakalářské práce. 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

Stavba byla řešena s ohledem na architektonické řešení, protože tvoří vstupní bránu 

do nové části města.  

V současné době je působení stavby po architektonické stránce negativní. 

Konstrukce mostu jsou posprejovány, původní omítka je opadaná a na povrchu betonu jsou 

viditelné trhliny a výluhy solí. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v textové části bakalářské práce. 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Most se skládá ze tří polí, které jsou provedeny jako prosté nosníky. Střední pole má 

rozpětí 17,535 m a přemosťuje Třídu osvobození. Ostatní dvě pole mají rozpětí 6,21 m 

a přemosťují komunikace pro pěší.  

Na středním poli byly použity dva prefabrikované dodatečně podélně předepnuté 

betonové nosníky s komorovým průřezem. Krajní pole jsou provedena z monolitických 

železobetonových desek. 

Opěry jsou provedeny z monolitického prostého betonu. Pilíře tvoří rámovou 

konstrukce z monolitického železobetonu. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v textové části bakalářské práce. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba přemosťuje Třídu Osvobození a převádí přes ni trať Protivín – Zdice. 
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e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 

a svážném území 

Tento bod není v bakalářské práci řešen 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Tento bod není v bakalářské práci řešen 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

a komunikací 

Viz bod 8 souhrnné technické zprávy. 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Mostní objekt byl podroben podrobné technické prohlídce Správou železniční 

dopravní cesty dne 10. 6. 2009. Protokol, který je přiložen v příloze, vypracoval Jiří 

Havelka. 

Dne 10. 5. 2009 a 19. 3. 2010 byla provedena fotodokumentace a prohlídka objektu. 

Ondřejem Čížkem. 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém 

Tento bod není v bakalářské práci řešen 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Stavba není nijak členěna 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  

Tento bod není v bakalářské práci řešen 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části F. 

Tento bod není v bakalářské práci řešen 

2 Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpočet je obsažen v bakalářské práci na str. 14 až str. 46. 
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Stavba je navržena tak, aby zatížení, které na ni působí, nemělo za následek zřícení 

stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby 

nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření 

nosné konstrukce a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

3 Požární bezpečnost 

Body a) až e) nejsou v práci řešeny 

4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Tento bod není v bakalářské práci řešen. 

5 Bezpečnost při užívání 

Tento bod není v bakalářské práci řešen. 

6 Ochrana proti hluku 

Mostní objekt nemá ochranu proti hluku. 

7 úspora energie a ochrana tepla 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Mostní objekt má nulovou energetickou náročnost 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Stavba má nulovou energetickou spotřebu 

8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Stavba neslouží k přímému užívání osobami 

9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Základy jsou provedeny z betonu z vysokopecního cementu a jsou chráněny 

hydroizolací, která je chráněna obkladem z cihel. 

Výztuž železobetonových konstrukcí je chráněna krycí vrstvou tloušťky 50 mm 

a ochranným nátěrem. 

10 Ochrana obyvatelstva 

Mostní objekt je opatřen zábradlím výšky 1100 mm 
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11 Inženýrské stavby 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Odvodnění hlavních nosných konstrukcí stavby je realizováno pomocí 

jednostranného spádu krycího betonu. Voda je odváděna do opěr, ze kterých je odváděna 

drenážními trubkami mimo mostní objekt od vpusti umístěné u chodníků. 

b) zásobování vodou 

Mostní objekt není zásobován vodou. 

c) zásobování energiemi 

Mostní objekt není zásobován energiemi. 

d) řešení dopravy 

Přes most vede trať Protivín – Zdice. Objekt přemosťuje místní komunikaci 

Třídu Osvobození 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Svahy násypů jsou provedeny ve spádu 1:1,5, jsou zatravněny a osazeny zelení. 

f) elektronické komunikace 

Elektronické komunikace sloužící potřebám ČD jsou přes most převáděny pomocí 

chodníkových říms. 

12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Stavba neobsahuje technologická zařízení výrobní ani nevýrobní. 
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I. Celkový popis objektu    

Typ: A. Šikmá železobetonová deska - K 01  

         B. Železobetonové nosníky z předpjatého betonu a s průběžným  štěrkovým ložem (2x) - K 02    

         C. Šikmá železobetonová deska - K 03                                                

Rozpětí: 17,535 m           

Šířka mostu: 5,52 m  

Počet kolejí:1  

Úhel křížení: 43°10 

Počet otvorů: 3                                               Výška objektu: 6,60 m 

Délka mostu: 54,40 m                                    Délka přemostění: kolmá - 21,00 m , šikmá - 30,685 m 

Vzdálenost zábradlí:  

    -  vlevo od osy koleje: na začátku - 2,58 m , uprostřed - 2,52 m , na konci - 2,47 m                             

    - vpravo                   : na začátku -  2,40 m , uprostřed - 2,44 m , na konci - 2,43 m 

    -  celková šířka mezi zábradlím:4,18 m /uprostřed/ 

Světlost  mostních otvorů : kolmá - 3,50 m , 11,00 m  , 3,50 m                                                                        

                                          šikmá - 5,11 m , 17,535 m , 5,11 m  

Volná výška pod mostem: 5,05 m , 4,95 m , 4,70 m 

 

II. Popis závad 

1. Stav železničního svršku 

Tvar kolejnic a podkladnic:  S49, rozponové  

Kolejnicové styky:  7x svařené 

Držebnost upevňovadel:  dobrá - 85 ks betonových pražců 

Kolejové lože:  průběžné štěrkové -  nedostatečně nepodbité 

Zábradlí: celková délka :54,30 m ,  výška - 0,98 m                                                                                            

             - madla: 3x φ 45 mm,sloupky: 27 ks I č.12  

             - stav:silně rzivé, vlevo na konci spodní madlo uvolněné, vpravo na konci sloupek utržený z  
                       římsy ; na konci vlevo spodní madlo ve sváru prasklé            

                    

2. Stav nosných  konstrukcí 

Typ: A. Šikmá železobetonová deska - K 12  (chodník) 

            - šířka kolmá: 4,50 m , šířka šikmá: 6,25 m , výška: 1,25 m délka - 7,08 m 
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            - stav: betonová omítka vlasově popraskaná, vpravo na konci betonový výdrol do hl.120 mm  
                       po celé výšce /nad pilířem/                        

            - izolace: mírně poškozená, mírný průsak vody patrný 

            - chování konstrukce při průjezdu vlaku: klidné 

        B. Železobetonové nosníky z předpjatého betonu - K 01     

            - provedení: 2ks předpjaté betonové nosníky šířky:2,20 m,délky: 19,35 m,výška - 1,25 m 

            - stav:spodní hrany místy otlučené,ocelová výztuž místy odkrytá /nedostatečné krytí již  
                     z výroby - větší rozsah/,z obou čel betonová omítka popraskaná,místy opadaná                       
                  - na dolních přírubách z čel beton mírně zvětrává, v horní části omítky z terasa opadané 

            - izolace: poškozená,průsaky vody zřejmé v podélné spáře mezi nosníky a ve spárách mezi    
                           K 02 a K 01 a K 01 a K 03, voda stéká na pilře ; mezi chodníkovými konzolami   
                           nosníky průsaky zřejmé  

            - ložiska: stolicová, na začátku pohyblivá - 1x válec (pro každý nosník 2 ks),na konci pevná           
            - stav: povrchově rzivá, pohyblivá neobetonovaná   

        C. Šikmá železobetonová deska - K 03  (chodník) 

            - šířka kolmá: 4,50 m , šířka šikmá: 6,25 m , výška: 1,25 m délka - 7,08 m 

            - stav: dobrý                        

            - izolace: poškozená,průsaky vody patrné mezi K 01 a K 03 

            - chování konstrukce při průjezdu vlaku: klidné                        

Římsy: výška - 0,30 m , šířka - 0,38 m , přesah - 140 mm, betonové      

    - stav: beton vlasově popraskaný,vpravo na konci utržený roh,spodní hrany místy odpadlé 

            - vpravo na konci pod šestým sloupkem zábradlí římsa svisle prasklá po celé šířce i výšce,  
               prasklina přechází do křídla 
            - omítka z terasa na římse K 01 z obou stran místy odpadlá, ostatní z části popraskaná, vzdutá,  
              místy mírně beton vydroluje 

 

3.  Stav spodní stavby  

Opěra O 01: výška - 5,05 m (6,65 m) , šířka - 7,30 m , beton + místy vyspraveno cihlami 

       - stav: betonová omítka popraskaná,v horní části vzdutá,v dolní části opadaná cihly zvětrávají                      
               - v dolní části poškozená izolace,v malých plochách omítka opadává  

Pilíř P 01 a P 02 :shodné - 2x betonové sloupy spojené horním úložným prahem /monolit/                  
       - výšky:5,05 m - 4,80 m , šířka: 2,48 m ;  tloušťka: 1,50 m      

       - vzdálenost sloupů od sebe: 3,60 m    

       - stav: betonové omítky popraskané, úložný práh od spodu má odpadanou omítku - ocelová  
                 výztuž po celé ploše odkrytá (silně rzivá) 

              - boční krytí ložisek - zdivo narušené, omítka popraskaná mírnými výdroly 

Opěra O 02: výška - 4,71 m - 4,65 m (6,20 m), šířka - 7,30 m , beton 

       - stav: betonová omítka popraskaná, místy opadává, v dolní části beton vydroluje,vlevo z průčelí  
                 u hrany omítka vzdutá, popraskaná - opadává 
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               - vpravo v horní části silný průsak vody zřejmý - opěra v těchto místech po celé výšce  
                 znečištěna 

Křídla: rovnoběžná s přilehlými svahovými kužely,délka - u opěry O 01 vlevo a O 02 vpravo: 11,70 m,         
            u opěry O 01 vpravo a O 02 vlevo: 7,40 m  

      - materiál: beton     

      - stav: betonové omítky vlasově popraskané, u opěry O 02 vpravo křídlo prasklé po celé výšce,  
                prasklina rozevřená až 15 mm  (v horní části 1,00 m za dilatační svislou spárou mezi  
                opěrou a křídlem, ve spodní části přechází v dilatační spáru) 

Svahy u mostního objektu: zarostlé vegetací, u opěry O 01 vlevo přilehlý svah v horní části až do 1/2  
                                            délky křídla pokleslý až o 40 cm; u opěry O 02 vlevo přilehlý svahový  
                                            kužel prasklý po celé délce   

 

4.  Prostorová průchodnost 

Poloha osy koleje k ose konstrukcí - posunutá na začátku 95 m  vpravo, uprostřed  40 vpravo, na 
konci 10 mm vpravo. 

 

5.  Vztah objektu a okolí,cizí zařízení 

Příjezd po místních komunikacích v obci Příbram. 

                      

6.  Jiné závady 

Chybí silniční označení podjezdné výšky.  Krycí desky betonového kabelového žlabu vpravo chybí 
v délce 15 m na začátku, na konci v délce 5,00 m 
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III. Návrh hodnocení celkového stavu 

Dle provedené podrobné prohlídky navrhuji klasifikaci stavebního stavu objektu na: 

⇒ nosné konstrukce: K 2 

 z těchto důvodů: poškozená izolace mezi jednotlivými konstrukcemi a v podélné spáře mezi nosníky    
                            K 01                                                                                                                                
                         - silně rzivé a místy poškozené zábradlí                                                                                   
                         - uvolněná a opadaná omítka teraso na římsách K 01 

 

⇒ spodní stavba: S 2 

z těchto důvodů: prasklá římsa a rovnoběžné křídlo vpravo na O 02                                                               
                         - vzduté a místy opadlé omítky spodní stavby + poškozená izolace                                       
                         - další závady viz.protokol  

 

Návrh na opatření : provést opravu poškozené izolace objektu                                                                       
                             - odstranit další uvedené nedostatky  

 

Podrobná prohlídka provedena dne: 10.06.09                                            

Protokol o podrobné prohlídce zpracován dne: 11.06.09                                                                         

 

                                                                                                       Jiří Havelka 

                                             V RP MRČ                                                                                      

                                                                 

                                                                                           ......................................                                                                                                                                                                                         
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