Zabezpečení podjezdných výšek
5,25 m do přístavu Chvaletice
Silniční most přes Labe v Poděbradech
Poděbrady

! Lokalita projektu
Středočeský kraj, Poděbrady, most přes Labe na silnici II/611, plavební km 66,661, říční km 176,696

! Zahájení realizace projektu
2007

! Ukončení realizace projektu
2008

! Cena projektu
Celková cena s DPH
financování z ERDF (Evropský regionální rozvojový fond)
financování ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury)

137,8 mil. Kč
40 %
60 %

! Investor
Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, www.rvccr.cz

! Projektant
VPÚ DECO PRAHA a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

! Zhotovitel
Stavby silnic a železnic, a. s., Národní třída 10, Praha 1 (most)
Michlovský s. r. o., Kvítková 3687/52, Zlín (přeložky sítí)

! Majitel
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

! Správce
Správa a údržba silnic Středočeského kraje, Cihlářská 445, 284 80 Kutná Hora

Účel projektu
most

přeložky inženýrských sítí

výšková úprava
komunikace

Odstranění překážky lodního provozu z pohledu nízké podjezdné výšky na labské vodní cestě do přístavu Chvaletice výměnou původního
železobetonového mostu za nový most ocelové konstrukce. Nová konstrukce snížila stavební výšku silničního mostu a spolu s úpravou
nivelety komunikace umožnila zvětšení podjezdné výšky ze 4,18 m na 7,0 m. Zvýšení bezpečnosti chodců zajišťuje oddělení chodníků
od vozovky nosníky mostu. Instalací moderních radarových odražečů bylo dosaženo zvýšení bezpečnosti plavebního provozu.

Popis projektu
! demolice železobetonové nosné konstrukce mostu délky 98 m
! úprava původní spodní stavby (2 opěry, pilíř v korytě)
! nová ocelová dvoupolová nosná konstrukce šířky 15,4 m s oboustrannými chodníky
pro pěší a cyklistický provoz
! výšková úprava komunikace kategorie MS 9/50
! přeložky inženýrských sítí mimo most (shybka podvrtem pod korytem Labe)
! instalace plavebního značení a tyčových radarových odražečů

Akce byla spolufinancována Evropskou unií
z Evropského regionálního rozvojového fondu
prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura.

Po vodě - ekologicky, levně a v pohodě

