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Ruská armáda zničila a dále ničí klíčovou dopravní infrastrukturu na Ukrajině. Ruské jednotky 
již na Ukrajině zdevastovaly 6 300 km hlavních kolejnic a poškodily přes 24 000 km silnic, 289 
silničních a 41 železničních mostů. Bez páteřních komunikací a mostů nebude mít Ukrajina 
nikdy možnost dosáhnout stejné úrovně jako před válkou. Klíčová infrastruktura ovlivňuje 
život i obchod.

Podnikatelská skupina HRDLIČKA Holding a VALBEK-EU, a.s. přichází s komplexní moderní 
a efektivní vizí řešení obnovy zásadní infrastruktury. Obě firmy působí dlouhodobě v České 
republice a na Ukrajině, resp. v Kyjevě mají své výrobní složky. Investiční projekty rekonstrukcí 
budou ukázkou česko-ukrajinské spolupráce.

Nabízíme komplexní plán obnovy dle moderních metod:

1. Pyrotechnický průzkum

Ve válečných oblastech je zásadní, aby byla provedena diagnostika a kvalitní pyrotechnický
průzkum každé zničené infrastruktury. Bez této činnosti může být jakýkoliv pohyb při 
geotechnických pracích, statickém posouzení, a hlavně při rekonstrukci extrémně
nebezpečný, čímž se může stavební proces prodloužit.

2. 3D dokumentace skutečného stavu

Efektivně lze pro inspekci, monitoring a pořízení dat ve vysoké přesnosti využít moderních 
metod letecké fotogrammetrie a laserového skenování. Zaměření založené na 3D 
technologiích umožňuje periodické zaznamenání stavu konstrukcí a jejich porovnání 
v čase. Tyto technologie jsou nenahraditelné u objektů s omezeným, složitým nebo 
nebezpečným přístupem. Ze získaných dat je vytvořena detailní a přesná vizualizace 
poskytující informace o stavu objektu tzv. digitální dvojče stavby pro detekci prasklin, 
trhlin, poškození betonu, deformace, posuvy. 3D zaměření slouží současně jako podklad 
pro tvorbu projektu a BIM modelu.



3. Statické posouzení

Statická prohlídka na místě infrastruktury a rozhodnutí o potřebě destruktivních 
a nedestruktivních testů nosných konstrukcí. Odborník je schopen v některých případech 
rovnou rozhodnout, jakým způsobem dále postupovat. Zda má smysl některé části ponechat, 
či navrhnout zcela novou konstrukci. Nutná je úzká spolupráce s geotechniky.

4. Geotechnický průzkum

Geotechnické průzkumné práce jsou nutné pro ověření inženýrsko-geologických poměrů 
v místě základů mostních konstrukcí, především při narušení půdorysné dispozice mostních 
objektů. Tyto práce zahrnují hlavně vrtné a ražené sondy, popis a odběr vzorků zemin 
a hornin pro laboratorní stanovení jejích mechanických vlastností. Výstupy z průzkumných 
prací slouží pro přesné geotechnické výpočty, které slouží ke spolehlivému a dostatečnému 
založení daného objektu.

Geotechnický výpočet slouží k určení deformace podloží násypu, která ovlivňuje celkové 
sedání mostu a dlouholetou udržitelnost celé infrastruktury. Práce geotechnika je nezbytnou 
součástí projektového návrhu založení mostních objektů.

5. Projektový návrh v BIM

U poničené infrastruktury je výhoda projekce ve 3D nesporná, protože v okolí poničených 
mostů je původní terén značně narušen a stávající konstrukce je mimo původní polohu. Tyto 
skutečnosti není možné dostatečně věrně zohlednit při klasickém 2D projektování pouze řezy 
a půdorysnými pohledy. Díky 3D modelu aktuálního stavu je možné v projektu zohlednit nutné 
práce např. pro rozsah demolic, terénní úpravy (skutečné objemy zemních prací), vybudování 
provizorních konstrukcí apod.

Při využití metody BIM, je výhodné použít možnosti nástrojů tohoto procesu (sdílení dat 
a komunikace přes CDE, unifikace vlastností elementů, rychlá tvorba výkazů výměr, rychlá 
reakce na změny zjištěné při vlastní realizaci, které následně vedou ke změnám dokumentace 
apod.). Samotnou výstavbu může urychlit i předávání BIM modelů přímo zhotoviteli, který 
může efektivně naplánovat postup výstavby i finanční harmonogram stavby a další činnosti. 

Díky objektovému a parametrickému způsobu práce při použití metody BIM je možné unifikovat 
mostní konstrukce a rychleji měnit např. rozpětí, či šířkové uspořádání mostů s automatickým 
propisem změn do soupisu prací. Tím se urychluje celý proces přípravy. Po dokončení stavby 
je možné elementy v modelech doplnit o atributy potřebné pro následnou správu a údržbu.



Co je BIM?

Building Information Modeling = BIM, je práce v objektovém 3D prostředí, informace o prvcích 
a celý proces řízení projektu. Stává se rychle požadovanou navrhovací metodou, která 
poskytuje následující výhody:

– Zvýšení produktivity a přesnost práce
– Zrychlení přípravy projektů
– Eliminace chyb
– Kontrola nad celým projektem
– Zvýšení kvality realizace staveb
– Využitelnost dat pro údržbu infrastruktury
– Prodloužení životnosti investic
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