
První spřažené dřevobetonové lávky v ČR 

Koncem roku 2016 byly předány a řádně zkolaudovány dvě shodné spřažené dřevobetonové 
lávky přes Benešovský potok, jedná se tak o první úspěšnou realizaci tohoto typu konstrukce 
v České republice.  Stavba se nachází v intravilánu obce Benešov, na jeho východní periferii u 
zahradní kolonie. Stavba byla členěna na dva stavební objekty SO 201 – Lávka na dolním toku 
v km 10,583 a SO 202 – Lávka na středním toku v km 11,058. Lávky jsou umístěny v místech 
původních lávek a budou sloužit výhradně pro potřeby pěších a cyklistů. 
 

 
 

Účel 
 
Rozsah stavby byl definován potřebou nahradit původní nevyhovující mostní objekty novými 
mosty pro pěší, které převedou cestu pro pěší a v budoucnu plánovanou cyklostezku přes 
koryto Benešovského potoka. Původní mostní objekty byly odstraněny v rámci I. Etapy 
Revitalizace Benešovského potoka. Nové spřažené lávky pro pěší/cyklisty jsou umístěny dle 
původních, tj. v místech navazujících na stávající cestu příp. v budoucnu plánovanou 
cyklostezku, nahrazují právě původní konstrukce. 
 

Základní údaje mostu S0 201 resp. SO 202: 
 
Charakteristika mostu:  Trvalý most pro pěší o jednom poli s horní mostovkou. 

Most je tvořen obloukovým prostým nosníkem tvořeným 
dřevěnými nosníky se spřaženou železobetonovou 
deskou. 

Délka přemostění:    12,6 m 
Délka mostu:     18,12 m 
Délka nosné konstrukce:  14,32 m 
Rozpětí nosné konstrukce:   13,60 m 
Šikmost mostu:    100 g, 90°, most je kolmý 
Volná šířka mostu:    3,03 m 
Šířka mostu:     3,23 m 



Max. výška mostu nade dnem:  ~ 2,44 m 
Stavební výška:    0,495 – 0,600 m 
Plocha mostu:    46,26 m2 

Zatížení mostu:    5 kN/m2 (dav lidí), vozidlo do 2,5 t s max. nápravovým 
tlakem 1,5 t 

 
 

 
OBR. 1 – PODÉLNÝ ŘEZ 

 
OBR. 2 – PŘÍČNÝ ŘEZ 

 

Technické řešení mostu: 
 
Spodní stavba 
 
Konstrukce lávek je kotvena k železobetonovým k hlubinně založeným, monolitickým opěrám. 
Tyto železobetonové opěry jsou založeny na mikropilotách, jejichž hlavice zasahují do dříku 
opěr.  Mikropiloty byly vrtány svisle a dále s odklonem 7° od svislé do pole, od pole, a zároveň 
do stran. Pod každou železobetonovou opěrou bylo provedeno 6 mikropilot (celkem 12) z TR 



108/16. Délky mikropilot pod opěrami dosahovaly délek až 7,7m s délkou kořene 4,5m jehož 
zálivka byla provedena z cementu odolnému agresivnímu oxidu uhličitému. 
 

 
 

OBR. 3 – PODÉLNÝ ŘEZ ZALOŽENÍM LÁVKY 

Nosná konstrukce 
 
Vlastní nosná konstrukce obou lávek je tvořena sedmi obloukovými nosníky z lepeného 
lamelového dřeva pevnostní třídy GL28h o konstantním průřezu 200/500mm působících jako 
prosté nosníky. Rozpětí nosníků je 13,6m s osovou vzdáleností mezi jednotlivými nosníky 
0,43m. V rámci výroby vlastních dřevěných nosníků byly nosníky vyrobeny s nadvýšením 
40mm. Jednotlivé nosníky jsou vzájemně propojeny (svorníkový přípoj ocel – dřevo – ocel) 
ocelovými příčníky. Kotvení nosníků k železobetonovým opěrám je provedeno pomocí 
chemických kotev do předem vyvrtaných otvorů a pomocí atypických ocelových ložisek 
provedených na principu vahadla. Na levém břehu jsou instalována neposuvná ložiska 
zamezující vodorovnému posunu, ale umožňující natočení, na pravém břehu jsou kluzná 
ložiska umožňující posun i natočení. Na obou březích jsou provedeny tzv. tahová ložiska, tj. 
bránící zdvihu nosné konstrukce z ložisek. Veškeré styčné plochy umožňující pohyb (posun, 
natočení) jsou opatřeny nerezovým kluzným plechem. 
 
Mostovka je provedena z monolitického betonu C30/37, která je spřažena s jednotlivými 
dřevěnými obloukovými nosníky prostřednictvím speciálních vrutů společnosti SFS intec s.r.o. 
typu VB-48-7,5x100 umístěných vždy ve dvojici do kříže po úhlem 45°.  Monolitická mostovka 
byla vyztužena vázanou výztuží B500b, podélná výztuž byla stykována s přesahem 600 mm 
schéma provedení výztuže viz obr. 4. Součástí dodávky dřevěné konstrukce byla i dodávka 
bednění z cementotřískových desek, které byly realizovány v drážkách v hlavních obloukových 
nosnících, a které sloužili jako ztracené bednění pro vlastní betonáž mostovky. Princip 
provedení bednění, schéma rozmístění a princip provedení spřahovacích prostředků je 
znázorněn na obrázcích č. 5 a 6. Spřažená železobetonová mostovka zajišťuje zároveň 
prostorové ztužení konstrukce a nahrazuje tak např. ocelová ztužující táhla.  
 

 
OBR. 4 – SCHÉMA PROVEDENÍ VÝZTUŽENÍ MOSTOVKY 



  

 
OBR. 5 – PPRINCIP PROVEDENÍ A ROZMÍSTĚNÍ SPŘAHOVACÍCH PROSTŘEDKŮ SE ZNÁZORNĚNÍM DRÁŽKY 

V HLAVNÍ NOSNÍKU PRO OSAZENÍ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ PRO BETONÁŽ MOSTOVKY 
 

 
OBR. 6a – PROVEDENÍ BEDNĚNÍ A SPŘAHOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 

 



 
OBR. 6b – PROVEDENÍ BEDNĚNÍ A SPŘAHOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 

 
Zábradlí na mostě je tvořeno ocelovými sloupky, obložených dřevěnými hranoly. Dolní madlo, 
střední madlo a svislá výplň je provedena z dřevěných hranolů a prken. Horní madlo bude 
ocelové tvořené trubkou. Horní líc madla je realizován ve výšce 1,3 m nad niveletou mostovky 
lávky. Na předmostí je horní líc zábradlí ve výšce 1,1 m nad niveletu cesty. Sloupky zábradlí 
jsou provedeny obdobně jako na lávce, kotveny budou ke křídlům přes patní plechy vlepenými 
kotvami. Princip provedení zábradlí viz následující obr. č. 7. 
 

 
OBR. 7 – OCELOVÉ SLOUPKY ZÁBRADLÍ VČ. PROVEDENÉ MONOLITICKÉ MOSTOVKY 

 



Postup a technologie výstavby 
 
Vlastní realizace probíhala najednou v jediné etapě. Postup výstavby zahrnoval následující 
činnosti: 
 
1.  Vytyčení inženýrských sítí 
2.  Zřízení záhozových patek v korytě potoka navazujících na revitalizaci toku 
3.  Výkopové práce a zřízení ploch pro osazení dočasných podpor   
4. Založení spodní stavby 
5.  Provedení opěr do příslušné úrovně:   
6.  Osazení ložisek 
7.  Provedení dočasného podepření: Betonáž mostovky probíhala na dočasných 

podporách umístěných v třetinách rozpětí konstrukce.  
8.  Osazení dřevěných nosníků a jejich propojení 
9.  Provedení bednění mostovky 
10.  Betonáž mostovky 
11. Odstranění dočasných podpor a odskružení mostovky (bylo odstraněno v době stáří 

betonu 30dní viz obr. 8 
 

 
OBR. 8 – LÁVKA PO BETONÁŽI A ODSTRANĚNÍ DOČASNÝCH PODPOR 

 
12.  Dokončení opěr 
13.  Provedení zatěžovací zkoušky mostu 
14. Provedení mostního svršku (izolace, nátěry) a osazení zábradlí 
15.  Osazení zábran zamezujících vjezd na konstrukci na obou závěrných zdech 
16.  Terénní úpravy a dokončovací práce 
 
 
 
 
 
 
 



Použité materiály: 
 
Beton (dle ČSN EN 206-1, TKP kap. 18): 

Podkladní beton C12/15-X0 
Podkladní beton drenáže C12/15-X0 
Opěry C30/37-XF4 (XD3, XC2, XA2) s provzdušňujícími přísadami a přísadami 
omezujícími smrštění 
Mostovka C30/37-XF4 (XD3, XC4) s provzdušňujícími přísadami a přísadami 
omezujícími smrštění a zpomalujícími tuhnutí, max. velikost zrna kameniva 16 mm 
 

Betonářská výztuž (EN 10080): 
B500B v obvyklých profilech 
 

Dřevo dle ČSN EN 14080: 
Lepené lamelové dřevo GL28h, lamely pro třídu provozu (použití) 3 
 

Rostlé dřevo C24 
 
Konstrukční ocel (dle TKP 19A) 

S235 JR 
 

Svorníky, šrouby, závitové tyče 
8.8, žárově zinkováno 

 
Povrchové úpravy: 
 
Na horním povrchu mostovky a závěrných zdí bude provedena přímopojížděná izolace, na 
mostovce s přesahem na její boky. 
 
Ochrana konstrukční oceli proti korozi je provedena v souladu s TKP kap. 19. příloha 19. B.P5 
Tabulkou I podle řádků 6 a 7 pro prostředí C4+K1 (speciální) kombinovaným ochranným 
povlakem podle tabulky II. Ochranný povlak bude pro příčníky a ložiska použit typu IA + I 
speciál. 
 
Použitá protikorozní ochrana má následující vlastnosti: 

odolnost vůči mechanickému poškození 
odolnost ve styku s chemikáliemi 
odolnost vůči UV záření 

 
Dřevěné prvky jsou trvale vystaveny vlivu povětrnosti, prvky z lepeného lamelového dřeva byly 
tedy vyrobeny dle požadavků pro třídu provozu / použití 3. Veškeré dřevěné prvky byly nejprve 
ošetřeny impregnačním nátěrem Adler a následně 2x lazurovacím nátěrem Adler Lignovit. 
 
 
 
 
 



Statická zatěžovací zkouška 
 
V závěru výstavby po odstranění dočasných podpěr byla dle ustanovení čl. 4.1 ČSN 73 6209 [3] 
Zatěžovací zkoušky mostů provedena zatěžovací statická zkouška, při které byl ověřen 
výpočetní model a spolehlivost nosné konstrukce, při které Jako zkušební zatížení byly 
navrženy plastové nádoby naplněné vodou, rozmístěné v blízkosti poloviny rozpětí v 
předepsané poloze viz obr. 9. Požadovaná hmotnost každé ze šesti nádob byla 1060 kg. 
Teoretická hodnota průhybu podle podkladů je 6,3 mm. Účinnost zatížení byla 52,9 % 
 
 

 
OBR. 9 – SCHÉMA UMÍSTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO ZATÍŽENÍ – PLASTOVÝCH NÁDOB PODLE 

PODKLADŮ 
 
Použitá měřidla: 
 
svislý průhyb nosné konstrukce: potenciometrický snímač 
sednutí opěry: nivelační měření 
stlačení ložisek: potenciometrické snímače 
měření teploty: teplotní a vlhkostní snímač 
rychlost větru: anemometr  
 
Měřené hodnoty: 
 



V tabulkách jsou uvedeny hodnoty průhybů zjištěné při zatěžovací zkoušce. Výsledky 
zatěžovací zkoušky se hodnotí podle poměru pružných složek průhybu Se k teoretickým 
hodnotám průhybu Scal a poměru trvalých složek průhybů Sr k celkovým hodnotám průhybů 
Stot. Schéma označení měřících míst je znázorněno na obr. 10. Pro informaci uvádíme, že při 
statické zatěžovací zkoušce musí betonová mostní konstrukce splňovat podle čl. 7.1.4 a příl. 
A. 4. ČSN 73 6209 kritéria: 

0,60 < Se/Scal <1,10, 
Sr /Stot ≤ 0,25. 

 

 
OBR. 10 – SCHÉMA OZNAČENÍ MĚŘÍCÍH MÍST 

 
Stlačení ložisek [mm]: 

 
 

Měřený průhyb [mm]: 

 
 
Průhyb po korekci s ohledem na stlačení ložisek [mm]: 

 



Před betonáží nosné konstrukce vloženy do bednění dva strunové tenzometry (odměrná délka 
150 mm). Postupným odečtem po odskružení byly naměřeny následujíc hodnoty poměrných 
přetvoření:  

 
 

V průběhu zatěžovací zkoušky došlo k nárůstu poměrných přetvoření: 

 
 

Hodnocení podle kritérií ČSN 73 6209 

 
 

Naměřené hodnoty průhybů splňují kritéria ČSN 73 6209 pro betonové konstrukce. Napětí v 
betonu v úrovni podélné výztuže (stanovené z poměrných přetvoření) přibližně odpovídá 
napětí stanovené teoretickým výpočtem. Připojení strunových tenzometrů je i nadále 
zachováno, což umožňuje kdykoliv v budoucnu odečítat nárůst poměrných přetvoření. Na 
závěr několik fotografií ze zatěžovací zkoušky. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Identifikační údaje stavby: 
 
Název: 
Rekonstrukce lávek přes Benešovský potok, SO 201 Lávka na dolním toku v km 10,853 a SO 
202 Lávka na středním toku v km 11,058 
 
Investor:  
Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 
 
Projektant objektů: 
Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

 
Generální dodavatel stavby vč. betonáže mostovky:  
DOT servis s.r.o., Průmyslová 1813, 258 01  Vlašim 
 
Dodavatel dřevěné konstrukce vč. dodavatelské dokumentace: 
TESKO konstrukce s.r.o., Chodská 697, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
Provozovna: Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9 
 
Statická zatěžovací zkouška: 
ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 
 
Doba výstavby: 
08/2016 – 12/2016 

 
 


