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1. ÚVOD  

 

Nedestruktivní zkoušení částí stavebních konstrukcí má v dnešní době stále větší 

využití. Výhodou nedestruktivního zkoušení je většinou rychlost provedení a také 

opakovatelnost zkoušky na stejném vzorku. Nedestruktivní kontrola kotev zabudovaných 

do betonu je již využívána, jenom je snaha rozšířit spektrum využití této metody v praxi.  

Kotvení silničních a mostních svodidel je důležitou součástí bezpečného provozu na 

pozemních komunikacích. Mostní svodidla jsou kotvena přímo do betonové římsy. 

Únosnost svodidel závisí na typu ukotvení, na materiálu železobetonové konstrukce, na 

kotvícím materiálu a na délce zabetonované kotvy. Svodidla jsou navrhována na extrémní 

zatížení. Z toho vyplývá, že při běžném zatížení by nemělo docházet k výrazné deformaci 

svodidel a už vůbec ne k jejich proražení. Praxe je ale jiná. Na mostních objektech 

docházelo k haváriím, při kterých svodidla již při běžném zatížení nevyhověla a dokonce 

byla někdy i proražena. Mnohdy došlo i k vytržení ocelových kotev.  

Následnou diagnostikou příčin poruch po těchto haváriích bylo zjištěno, že svodidla 

nevyhověla v důsledku nedostatečného ukotvení svodidlových sloupků. Při kontrole délek 

ocelových kotev pomocí nedestruktivní ultrazvukové metody bylo zjištěno, že celkové 

délky kotev jsou někdy až třetinové, než by měly být. Nesprávné ukotvení nebylo na první 

pohled zřejmé. Při montáži nebyla dodržena hloubka vrtu pro osazení kotev. Kotvy byly 

osazovány i do těchto malých vrtaných hloubek a poté zkracovány tak, aby délka kotvy nad 

betonovou římsou nepřečnívala více než má podle předpisů, aby nevzniklo podezření ze 

špatného kotvení. Ještě před nedávnem tento postup kotvení byl velice běžný. 

Z toho vyplývá, že kontrola kotvení svodidel je nutností. Měla by se provádět 

především u nových stavebních objektů, není možné však ji provádět pomocí 

destruktivních metod. Vhodné jsou proto nedestruktivní metody kontroly a to konkrétně 

ultrazvuková metoda, kdy pomocí ultrazvukových přístrojů lze stanovit celkovou délku 

kotvy bez sebemenšího porušení statického systému záchranných prvků mostních objektů.  

Metodika měření je uvedena v předpisu ministerstva dopravy technické kvalitativní 

podmínky TKP kapitola 19 část A, Ocelové mosty a konstrukce. V praxi není příliš 

využívána. 
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2. CÍL PRÁCE 

 

Cílem diplomové práce bylo provést sérii kontrolních měření ukotvení mostních 

svodidel na stavebních objektech po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic. Právě ředitelství 

silnic a dálnic, na základě zkušeností se špatně provedeným ukotvením, vybralo několik 

mostních objektů, kde buď bylo podezření špatně provedeného kotvení, anebo se jednalo o 

objekty nové, které prozatím nebyly předány do správy Ředitelství silnic a dálnic.  

Naměřené hodnoty byly porovnány s dokumentací skutečného provedení a 

posouzeny, zda délka kotvení vyhovuje či nikoli. Zároveň soubory naměřených hodnot 

byly statisticky zpracovány pro jednotlivé stavební objekty. Byly vytvořeny krabicové 

diagramy, které ukazují rozptyly mezi naměřenými hodnotami délek. 

Výsledky měření by měly poukázat, zda jsou kotvy svodidlových sloupků i nadále 

osazovány do nevyhovujících hloubek, anebo jsou postupy osazování kotev do betonu 

dodržovány dle předpisů a kotvící délky jsou vyhovující.  
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3. ZÁKLADY MĚŘENÍ 

 

Základní metoda použitá při měření pro diplomovou práci je nedestruktivní 

elektrodynamická ultrazvuková metoda. Ultrazvuk jsou mechanické kmity částic prostředí 

kolem rovnovážné klidové polohy s frekvencemi vyššími než 20kHz. Podle účinků se může 

ultrazvuk rozdělit na aktivní, jehož šíření vlny v prostředí se projevuje fyzikálními a 

chemickými účinky např.: ultrazvukové čištění, vrtání, svařování apod. a pasivní ultrazvuk, 

který má mnohem menší výkon a používá se ke zjišťování vnitřních vad materiálu a 

v měřicí technice.  

Rozdělení aplikací ultrazvuku do těchto dvou základních skupin je vhodné i 

z hlediska použité techniky, protože mnoho prvků a někdy i celých zařízení je společných 

např.: pro ultrazvukovou defektoskopii, diagnostiku a měřící techniku.  

 

3.1. Ultrazvukové vlny 

 

V neohraničeném prostředí se ultrazvuková vlna šíří od svého zdroje prostorově. 

Sousedící částice kmitající ve stejné fázi tvoří vlnoplochu. Podle jejího tvaru se označuje 

tvar vln, z nichž základní jsou: 

 

 rovinná vlna, 

 válcová vlna, 

 kulová vlna. 

 

Ultrazvukové vlny šířící se prostředím mohou být několika druhů, které se 

vzájemně liší způsobem pohybu částic prostředí vzhledem ke směru postupu vlny. 

Nejběžnější a nejznámější jsou podélné ultrazvukové vlny. Tyto vlny lze pokládat za 

nejdůležitější, protože se mohou šířit každým prostředím, ať tuhým, kapalným či plynným. 

Jedinou podmínkou, aby se mohla v prostředí šířit čistě podélná vlna, jsou jeho dostatečně 

velké rozměry vzhledem k délce vlny λ.  
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Další v pořadí důležitosti jsou příčné vlny, které se opět mohou šířit v prostředí 

s rozměry mnohem většími než je délka vlny a které odolává namáhání ve smyku, tj. 

v prostředí tuhém. Znakem těchto vln je kmitání částic kolmo na směr šíření vlny. 

V kapalném a plynném prostředí se tyto vlny nemohou vyskytnout, protože obě tato 

prostředí kmitají pouze v jednom směru v rovině kolmé na směr šíření. Rychlost šíření 

příčných vln je vždy menší než vln podélných, a proto při téže frekvenci mají kratší délku 

než vlny podélné. 

Na volném povrchu se mohou šířit povrchové (Rayleighovy) vlny asi do hloubky 

přibližně rovnající se délce vlny.  

Prochází-li ultrazvuková vlna prostředím, klesá její energie, tím i její akustický tlak 

v závislosti na vlastnosti prostředí. Příčinou tohoto útlumu je pohlcování vln, odraz, lom, 

ohyb a rozptyl. Pohlcování ultrazvuku v tuhých látkách vzniká jako důsledek vnitřního 

tření, hysterezních ztrát, plastického tečení a relaxačních a tepelných jevů. Útlum 

podélných vln je větší než vln příčných. [1] 

 

3.2. Ultrazvukové sondy 

 

Sondy slouží pro vysílání i pro příjem ultrazvukových vln. Podle druhu vysílaných a 

přijímaných ultrazvukových vln je možné rozlišit sondy pro vlny podélné, příčné, 

povrchové. Podle provedení jdou sondy přímé a sondy úhlové.  

Přímé sondy vysílají a přijímají ultrazvukové vlny kolmo nebo pod málo odchylným 

úhlem na styčný povrch sondy Obr. 1. Mohou být jedno měničové, v nichž vysílá i přijímá 

společný měnič, a dvouměničové, což jsou v podstatě dvě oddělené sondy ve společném 

krytu. Jedna část pouze vysílá a druhá pouze přijímá. V praxi se nejčastěji používají sondy 

s frekvencemi 2,25MHz, 5MHz, 10MHz. Obecně platí, že pro přesnější měření se používají 

sondy s vyššími frekvencemi, ale na druhou stranu to má za následek větší útlum 

ultrazvukového impulsu při průchodu prostředím.  

Úhlové sondy vysílají a přijímají ultrazvukové vlny pod určitým úhlem k povrchu 

prostředí Obr. 2. Základem sondy je nástavec (klín), na nějž je přilepen piezoelektrický 

měnič. Nástavec bývá z plexiskla, polystyrénu nebo jiného prostředí.  
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A

M

M – měnič; A - absorbátor 

A

P

M

M – měnič; A – absorbátor; P - plexisklo 

V defektoskopii se používá nejčastěji úhlových sond s pevně nastavenými úhly 

dopadu. Převážně se používají sondy vysílající ultrazvukový impuls pod úhly 45
o
, 60

o
 a 

70
o
. Úhlové sondy s pevně nastavenými úhly se dodávají v různých typech, obvykle pro 

frekvence 2 a 4 MHz. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Ultrazvukové sondy – přímá (vlevo) a 

úhlová (vpravo) 
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4. ULTRAZVUKOVÁ ODRAZOVÁ METODA 

 

V ultrazvukové defektoskopii se lze setkat se všemi základními metodami, jejichž 

přehled je v Tabulce 1. Největší význam z nich má metoda odrazová. 

Metoda odrazová impulsová je ze 

všech nejpoužívanější, jelikož poskytuje 

velké množství informací o zkoušeném 

předmětu. Princip této metody je založen na 

pravidelně se opakujícím vysílání 

mechanických kmitů ultrazvukovou sondou 

(budičem) do zkoušeného materiálu, ve 

kterém se šíří pro daný materiál konstantní 

rychlostí. Při dopadu na nehomogenitu 

v materiálu nebo na protilehlou stranu 

zkoušeného předmětu se kmity odrážejí 

zpátky se sníženou energií, po té jsou 

ultrazvukovou sondou zaznamenány a po 

elektrickém zesílení zobrazeny na monitoru 

vyhodnocovacího přístroje jako tzv. echa Obr. 2. Doba od vyslání ultrazvukového signálu 

až po jeho návrat je úměrná vzdálenosti zjišťované nehomogenity, nebo protilehlé strany. 

Pomocí této metody můžeme získat informace o poloze vady vyskytující se ve zkoušeném 

předmětu, lze stanovit jeho tvar i tloušťku. [1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Schéma stanovení polohy 

vad ultrazvukovou metodou 
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Tabulka 1.  Přehled metod ultrazvukové defektoskopie 

 

Metoda Použití Druh informace Omezení 

průchodová, 

spojitá a 

impulsová 

tenké materiály, 

plechy, kontakty,dráty, 

spoje, látky s vysokým 

útlumem 

přítomnost vady 

malá citlivost a 

rozlišovací 

schopnost; nutné 

dva přístupné 

povrchy;silný vliv 

jakosti povrchu 

odrazová 

impulsová 

všeobecné použití 

kromě tenkých 

předmětů 

lokalizace, 

hloubka, velikost, 

popř. tvar vady, 

tloušťka předmětu 

složitější 

vyhodnocení, mrtvé 

pásmo 

rezonanční 

měření tloušťky a 

zjišťování vady spoje 

tenkých materiálů 

rezonance s délkou 

vlny 

pouze pro 

předměty s 

konstantní tloušťkou 

impedanční 

měření tloušťky a 

zjišťování vady spoje 

tenkých materiálů 

přítomnost vady 
vliv jakosti 

povrchu 

akustická 

emise 

 vyšetřování stavu a 

průběhu namáhání 

součástí 

četnost 

emitovaných impulsů 

a jejich spektrum 

složité 

vyhodnocování 

významu  indikací- 

zvláště při pozadí 

rušivých šumů 
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5. ULTRAZVUKOVÉ PŘÍSTROJE A TLOUŠŤKOMĚRY 

 

S vývojem ultrazvukové metody a jejího využití v praxi samozřejmě vzniká i 

spousta otázek. Jendou z nich je použití ultrazvukových tloušťkoměrů pro kontrolu délek 

ocelových kotev a porovnání měření pomocí ultrazvukového přístroje a tloušťkoměru. 

 

5.1. Ultrazvukový přístroj  

 

Metoda odrazová impulsová a její použití v praxi muselo být nejprve laboratorně 

ověřeno. K tomu byl použit ultrazvukový přístroj SONIC 1200HR Obr. 3., jež je ve 

vlastnictví Ústavu stavebního zkušebnictví na Stavební fakultě v Brně. 

Problematikou bylo, že při měření tloušťky běžných výrobků bývá uvažováno 

„trojrozměrné“ prostředí, na rozdíl od ocelových kotev, kde jeden rozměr (délka) podstatně 

převyšuje ty zbylé, což byl hlavní 

důvod pro laboratorní testování. 

Pomocí ultrazvukového přístroje 

SONIC 1200HR byly kontrolovány 

ocelové tyče různých délek i 

průměrů. Bylo prokázáno, že 

ultrazvukový přístroj je schopen 

kontrolovat i tyče délek okolo 500 

mm. Požadavek na kontrolu kotev 

délek 400 mm a 500 mm je v dnešní 

době dosti častý a dosud je tuto 

kontrolu možno uskutečnit právě 

pouze vhodně nastaveným 

ultrazvukovým přístrojem.  

Na základě pozitivních 

výsledků byla tato metoda zařazena 

Obr. 3.  Ultrazvukový přístroj SONIC 1200HR 
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do „Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací – kapitola 19“, 

vydaných MD v roce 2008. [2]  

 

5.2. Ultrazvukový tloušťkoměr 

 

Ultrazvukové tloušťkoměry jsou v podstatě zjednodušené ultrazvukové přístroje, u 

kterých je vyhodnocování tloušťky podle polohy echa na obrazovce nahrazeno elektronicky 

odečteným digitalizovaným údajem. U ultrazvukových tloušťkoměrů obvykle nejde signál 

zesilovat, resp. zesiluje se automaticky. Obecně jsou tyto přístroje konstruovány pro měření 

v „trojrozměrném“ prostředí, na které je nastaveno i automatické vyhodnocování 

přijímaného signálu. V „jednorozměrném“ prostředí ocelových kotev se však vyskytují 

„vedlejší“ resp. „parazitická echa“, která mohou mít vliv na automatické vyhodnocování. 

V rámci diplomové práce byl v laboratoři zkoušen nový typ ultrazvukového 

tloušťkoměru OLYMPUS 38DLplus. Tento přístroj byl vyroben především pro práci 

ve zhoršených podmínkách 

(např.: měření ve 

výrobních halách, díky 

svému gumovému obalu je 

odolný vůči vlhkému a 

prašnému prostředí). Jeho 

bezespornou výhodou je 

obrazovka, na které je 

možné sledovat průběh 

ultrazvukových vln a 

rozpoznat koncové echo, 

což přispívá k přesnějšímu 

měření a stanovení celkové 

délky ocelových kotev. 

K přístroji je od výrobce 

dodávána sonda o 

Obr. 4. Ultrazvukový tloušťkoměr OLYMPUS 

38DLplus  
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frekvenci 5MHz. Uživatel má možnost si vybrat sondu pro měření v přednastaveném 

seznamu s různými typy sond, ale také může zadat i typ nový. Další výhodou je možnost 

nastavení nulové kalibrace, což je, kdy lze při kalibraci přístroje nastavit přesnou délku 

zkoušené ocelové tyče a tím snížit chybu měření. V technických parametrech přístroje není 

jasně dán maximální možný rozsah. Ten byl při užívání tloušťkoměru zjištěn na zhruba 600 

mm. Přístroj je také schopen zaznamenat až 450 000 naměřených hodnot nebo 20 000 

obrázků s průběhy ultrazvukových vln.  

Ultrazvukovým tloušťkoměrem OLYMPUS 38DL PLUS byly odzkoušeny vzorky 

ocelových tyčí Obr. 4. Při měření byla použita sonda o frekvenci 5 MHz. Nejprve byly 

kontrolovány tyče Ø12 mm, Ø 16 mm, Ø 20mm a Ø 24 mm délek 100 mm. U těchto tyčí 

UZ tloušťkoměr s velkou přesností určil správně délky všech průměrů. Dále byly 

odzkoušeny tyče stejných průměrů avšak délek 150 mm, 200 mm a 250 mm. Se zvětšující 

se délkou vzorků rostla i nepřesnost měření UZ tloušťkoměru, přesto chyba měření se 

pohybovala okolo 4 mm. Nakonec byly zkoušeny nejdelší vzorky a to Ø 12 mm o délce 

534 mm, Ø 20 mm a Ø 24 mm o délce 500 mm. Pro Ø 12 mm přístroj stanovil délku 526,3 

mm, Ø 20 mm délku 489,5 mm a pro Ø 24 mm délku 491,2 mm. Tyto hodnoty vykazují 

poměrně větší chybu měření, ale bylo prokázáno, že tento UZ tloušťkoměr lze použít pro 

kontrolu délek ocelových kotev délek až okolo 500mm. [4] 

Výsledky měření prokázaly, že testovaný ultrazvukový tloušťkoměr by mohl být 

použit v praxi při kontrole délek ocelových kotev. Pro měření byl však zvolen ultrazvukový 

přístroj SONIC 1200HR z důvodu větších zkušeností autora s tímto ultrazvukovým 

přístrojem. 
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6. METODIKA KONTROLY OCELOVÝCH KOTEV 

 

6.1. Příprava a kalibrace 

 

Samotné praktické měření proběhlo na mostních konstrukcích, jež stanovilo ŘSD. 

Ocelové kotvy byly kontrolovány pomocí přístroje SONIC 1200HR od firmy STAVELY 

INSTRUMENTS INC Obr. 3. K tomuto přístroji jsou dodávány sondy s frekvencemi 

2,25Mhz; 1MHz; 5MHz a 10MHz. Pro měření byla použita sonda o frekvenci 10MHz. 

Přístroj byl kalibrován pomocí kalibračních měrek K1 a K2 Obr. 5 a byl nastaven na 

maximální rozsah 400mm. Při kalibraci bylo nutné ručně nastavit hodnotu rychlosti, kterou 

se šíří ultrazvukový impuls v oceli. Tato hodnota byla stanovena pro kalibrační měrku K1  

dle  ČSN EN 12223 i pro K2 dle ČSN EN 27963 5920 m/s   30 m/s. Vlivem různorodostí 

ocelového materiálu, ze kterého byly vyrobeny ocelové šrouby kotvící svodidlové sloupky, 

a způsobem úpravy se může tato hodnota u různých typů šroubů lišit a tím způsobit určité 

nepřesnosti při měření. Z tohoto důvodu je dobré před zkoušením zabudovaných kotev 

kalibrovat přístroj na stejném typu ocelového šroubu, jako bude kontrolován na mostní 

římse, u kterého je známá celková délka. Nepřesnost měření, způsobená nejen různými 

materiály oceli, může dosahovat cca ±1 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5.  Obrázky kontrolních měrek K1(vlevo) a K2 (vpravo) z norem 

ČSN EN 12223 a ČSN EN 27963 



15 

 

6.2. UZ kontrola délky kotev 

 

Před samotným měřením byly jednotlivé svodidlové sloupky očíslovány i jednotlivé 

kotvy byly označeny čísly I, II, III, IV (I. a IV. je vnější část římsy) Obr. 6. Nejprve musel 

být očištěn povrch jednotlivých kotev ručně pilníkem tak, aby při měření bylo dosaženo 

dobré akustické vazby mezi UZ sondou a zkoušeným materiálem. Pro zlepšení této vazby 

byl použit UZ gel, který je většinou dodáván k UZ přístroji. UZ přístrojem byla 

zkontrolována celková délka (rozměr c) zabudovaných ocelových kotev a zároveň pomocí 

metru byl zkontrolován přesah kotvy nad úrovní mostní římsy (rozměr a) Obr. 7. Rozdílem 

těchto hodnot byla určena účinná délka  (rozměr b), která byla posouzena, zda je dostačující 

či nikoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Obr. 6. Schéma a označení ocelových kotev a 

svodidlového sloupku 

Obr. 7. Schéma kotevního šroubu s popisem 

jednotlivých délek 
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Obr. 8. Detail podkladní vrstvy pod roznášecí 

deskou kotvenou k betonové římse mostu 

6.3. Vyhodnocení naměřených hodnot 

 

6.3.1. Posouzení délky ukotvení 

 

Výsledky délek kotev zjištěné na mostní konstrukci byly porovnány s výkresovou 

dokumentací, která byla poskytnuta Ředitelstvím silnic a dálnic. Na základě projektované 

celkové délky kotevních šroubů a délky zjištěné pomocí UZ přístrojem byly vyhodnoceny 

rozdíly. V tabulkách (Příloha 1) je porovnávána délka zabetonované délky kotvy zjištěná 

rozdílem celkové délky kotvy a délky kotvy nad podložkou. Na stranu bezpečnou byla ještě 

od celkové délky kromě délky 

nad podložkou odečtena výška 

podkladového materiálu pod 

roznášecí deskou Obr. 8. 

Podle výkresové 

dokumentace byl poté určen typ 

ukotvení svodidlových sloupků, 

které se na daném mostním 

objektu nachází. Hodnota, se 

kterou je výsledný rozdíl 

porovnán, byla určena pomocí 

Technických podmínek 167, kde 

je uvedena hodnota hloubky vrtu. 

V závislosti na tomto porovnání 

bylo stanoveno, zda kotva má 

vyhovující hloubku ukotvení či 

nikoli.    

 

 

Výška podkladní vrstvy pod 

roznášecí podložkou svodidlového 

sloupku 
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6.3.2. Krabicové diagramy 

 

Pro statistické vyhodnocení byly vybrány krabicové diagramy, které umožňují 

posoudit symetrii a variabilitu datového souboru a existenci odlehlých či extrémních 

hodnot. Obecný popis krabicového diagramu je zřejmý z obrázku Obr.9. Poskytuje 

informace o: 

 

 nejvyšší (maximální hodnotě) 

 nejnižší (minimální hodnotě) 

 rozsah hodnot mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou  

 střední hodnotu souboru – medián. 

 

Medián je hodnota, pro kterou platí, že 50 % hodnot je vyšších a 50 % hodnot je 

nižších. Oblast prostředních 50% hodnot e nazývá mezikvartilové rozpětí. Hodnota nad 

kterou se vyskytuje 75 % nejvyšších hodnot dat ze souboru a pod kterou se nachází 25 % 

hodnot se nazývá 75 tým  percentilem.  Hodnota, nad kterou se vyskytuje 25  % hodnot ze 

vzorku a pod kterou se nachází  75 % nejnižších hodnot se nazývá 75 tým percentilem.  

 Někdy bývá krabicový graf doplněn o extrémní hodnoty a odlehlé hodnoty. 

Obvykle se značí hvězdičkou nebo křížkem. Ve statistickém vyhodnocení však tyto 

hodnoty nejsou brány do úvahy, neboť by deformovaly samotný graf. Jsou to  v podstatě 

chybné hodnoty, které vznikly z různých důvodů, např.náhlé změny podmínek, chybou 

v měření, nezdůvodnitelné odchylky apod. [3] 
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Obr. 9. Schéma krabicového diagramu 
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Obr. 10. Označení kotev 

 

7. KONTROLA KOTVENÍ SVODIDEL NA MOSTNÍCH OBJEKTECH 

 

Během realizace měření na mostních objektech bylo vždy velkou snahou co 

nejméně omezit dopravu a vyhnout se tak tím 

ohrožení jak účastníků dopravního provozu, tak i 

pracovníků podílejících se na měření. Byl-li 

umožněn přístup ke vnějším svodidlům mostního 

objektu z chodníku, byl vždy využit a pracovníci 

kontrolující délky ocelových kotev tak prakticky 

nemuseli vůbec vstupovat do vozovky. 

Samozřejmostí bylo při každém měření 

dostatečné zabezpečení pomocí dopravních 

značení, které zabezpečovalo příslušné SSÚD, 

jež bylo vždy o měření na konkrétních objektech 

informováno. 

 

1.1. Kontrola přesahující délky kotvy  

 

Před počátkem měření byly nejprve 

nesmyvatelným popisovačem očíslovány svodidlové 

sloupky od mostní opěry ve směru staničení a zároveň 

byly očíslovány jednotlivé kotvy dle počtu Obr. 10. 

Následně bylo zdokumentováno evidenční číslo 

stavebního objektu, zda byla kontrolována vnější či 

vnitřní římsa mostu a byla pořízena fotodokumentace 

očíslovaných svodidlových sloupků tak, aby bylo 

jednoduše rozeznatelné, kterým směrem bylo měření 

prováděno, počet kotev a o jaký typ upevnění se jedná.  

V první fázi měření byly kontrolovány přesahující 

části kotev nad patní podložkou (rozměr a), ke které byl 
Obr. 11. Kontrola přesahující 

části kotvy nad patní podložkou 
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upevněn sloupek ocelového svodidla. Tyto hodnoty byly měřeny pomocí metru Obr. 11.  

Pouhým okem bylo rozpoznatelné, u kterých kotev byla tato délka vyšší než by 

měla být dle TP 167 a pokud se tato hodnota podstatně lišila, zdokumentovala se. Zároveň 

byla těmto kotvám věnována pozornost pří měření celkové délky pomocí UZ přístroje.  

Současně se měřila výška epoxidového lepidla, které je nejčastějším podkladním 

materiálem pod patní podložky. Tato výška by dle TP 167 neměla být vyšší než 20 mm. 

Tyto hodnoty byly kontrolovány pomocí metru.  

 

7.1. Nastavení UZ přístroje  

 

Jakmile byly naměřeny hodnoty kontrolované pomocí metru u všech kotevních 

šroubů na mostním objektu, přešlo se na měření celkových délek (rozměr c) pomocí UZ 

přístroje. Ještě před samotným měřením byly pouhým okem 

kontrolovány povrchy ocelových šroubů. Vykazovaly-li 

výrazné nerovnosti, bylo nutné pomocí pilníku obrousit 

jejich povrch a zlepšit tak akustickou vazbu pro lepší 

průchod ultrazvukové vlny. Pro tyto kotevní šrouby byla 

zvolena jako nejlepší přímá sonda o frekvenci 10MHz    

Obr. 12., která musí být pomocí kabelu připojena k UZ 

přístroji. Tento přístroj byl vždy před měřením kalibrován, a 

to pomocí ocelových šroubů známých délek. První ze 

základních věcí bylo zkontrolovat, na jaké délkové jednotky 

byl přístroj nastaven (mm nebo palce) a také v menu 

nastavit velikost frekvence použité sondy. Dále se přístroj 

nastavil na rozsah např. 300 mm dle znalostí typu kotev (př.: 

pokud se na mostním objektu vyskytují délky okolo 250 

mm, je dobré mít nastaven rozsah na hodnotu, která není 

příliš vzdálená kvůli snížení chyby při měření). Dále se 

ručně nastavila hodnota rychlosti šíření ultrazvukové vlny. 

Tato hodnota se mění podle materiálu a způsobuje 

Obr. 12 Přímá 

jednoměničová sonda o 

frekvenci 10MHz 
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nepřesnosti (cca   3-5mm). Není-li znám materiál konkrétních kotev zabudovaných na 

kontrolovaných mostních objektech a rychlost šíření ultrazvukové vlny tímto materiálem, 

použije se pomocný ocelový šroub známé délky. Zkontrolovala se jeho délka pomocí UZ 

přístroje a ze znalosti přesné délky kontrolované pomocí metru se ručně měnila hodnota 

rychlosti šíření ultrazvukové vlny na UZ přístroji tak, aby hodnota celkové délky, kterou 

přístroj ukazuje, byla co nejpřesnější.  

 

7.2. Dokumentace 

 

Pomocí takto nastaveného přístroje byly kontrolovány jednotlivé kotvy a jejich 

délky byly s přesností na mm zaznamenávány do pracovní tabulky Obr. 13. Pokud byly UZ 

přístrojem naměřené hodnoty, které byly výrazně nízké, byla zdokumentována jednak délka 

kotvy přesahující nad patní podložkou tak i hodnota, kterou UZ přístroj naměřil a také celý 

sloupek s očíslováním, tak aby bylo dohledatelné, o kterou konkrétní kotvu se jedná. Do 

pracovního záznamu byly zaznamenány také hodnoty teploty vzduchu a také časové údaje 

jako začátek a konec měření.  
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Obr. 13. Kontrola délky ocelové kotvy a zaznamenání do pracovní tabulky 
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8. VÝSLEDKY MĚŘENÍ PRO KONTROLOVANÉ STAVEBNÍ OBJEKTY 

 

Na všech kontrolovaných objektech byla ukotvena svodidla typu ZSNH4/H2. Podle 

příslušné dokumentace jsou podle Technických podmínek 167 kotvena dvěma předními 

kotvami OMO M24 x 205 mm (průměr vrtu 35 mm, hloubka vrtu 150 mm), dvěma zadními 

kotvami OMO M16 x 145 mm (průměr vrtu 25 mm, hloubka vrtu 90 mm) Obr. 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 14. Prostorové uspořádání svodidla ZSNH4/H2 
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8.1. Kontrola ukotvení svodidel na dálnici D 3 

 

8.1.1. Dálniční most u Rzavé 

 

Jedno z prvních měření probíhalo na dálnici D3 Praha – Tábor na dálničním mostu 

u Razvé. Most převádí dálnici D3 přes údolí a potok u obce Rzavá. Jeho celková délka je 

cca 242 m.  

 

8.1.1.1. Výsledky měření 

Na tomto stavebním objektu proběhla kontrola kotev připevňující svodidla k vnější 

římse mostu. Měření probíhalo ve směru na Prahu na levém mostu. K vnější římse bylo 

připevněno celkem 116 svodidlových 

sloupků, z nichž každý byl kotven pomocí 

4 ocelových kotev různých průměrů. 

Sloupky byly očíslovány od mostního 

křídla ve směru na Prahu čísly 1 až 116 a 

jednotlivé kotvy číslovány I – IV s tím, že 

kotvy I a IV byly na vnější části římsy.  

Podle příslušné dokumentace zde 

byla připevněna svodidla s označením 

ZSNH4/H2, které jsou podle Technických 

podmínek 167 kotveny dvěma předními 

kotvami OMO M24 x 205 mm (průměr 

vrtu 35 mm, hloubka vrtu 150 mm), 

dvěma zadními kotvami OMO M16 x 145 

mm (průměr vrtu 25 mm, hloubka vrtu 90 

mm) Obr.15.  

V případě toho mostního objektu 

nebyla nalezena jediná kotva po celé jeho 

Obr. 15. Obrázek detailu kotvení pomocí 

OMO kotev M24 a M16 
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délce, která by tuto podmínku nesplňovala.  Přední kotvy M24 dosahovaly celkových délek 

až okolo 300 mm místo dokumentovaných 205 mm, což značí o velké rezervě zakotvení. U 

kotev M16 se tato hodnota pohybovala okolo 226 mm místo předepsaných 145 mm. 

Z těchto naměřených hodnot lze usoudit, že kotvení svodidel bylo prováděno na stranu 

bezpečnou (Příloha 1.1). 

 

8.1.1.2. Statistické vyhodnocení 

Z krabicových diagramů vytvořených pro soubor dat naměřených na dálničním 

mostu u Rzavé je zřejmé, že pro celkovou délku kotvy „c“ soubor obsahuje velký počet 

odlehlých i extrémních hodnot a je poměrně nesymetrický. To především pro přední kotvy 

M24. Od toho se odvíjí podobná nesymetrie u zabetonované délky kotvy „b“. Na rozdíl 

v grafu pro délku kotvy nad podložkou „a“ je vidět symetrické rozdělení naměřených 

hodnot (Příloha 3.1). 

 

8.1.2. Dálniční most u Sudoměřic 

 

Další v pořadí byl kontrolován dálniční most opět na dálnici D3. Tentokrát bylo 

provedeno měření na vnější římse pravého mostu. Most má délku asi 45m a vede přes 

místní komunikaci. Zde se nacházelo pouze 24 svodidlových sloupků stejného svodidla 

ZSNH4/H2 a ukotvení sloupků bylo totožné jako v předešlém případě, tudíž dvě přední 

kotvy OMO M24 x 205 mm (průměr vrtu 35 mm, hloubka vrtu 150 mm), dvěma zadními 

kotvami OMO M16 x 145 mm (průměr vrtu 25 mm, hloubka vrtu 90 mm). Sloupky byly 

očíslovány ve směru jízdy tzn. směr na Tábor. Kotvy byly označeny stejným způsobem 

jako u předchozího mostního objektu.  

 

8.1.2.1. Výsledky měření 

Naměřené hodnoty délky kotvy nad podložkou „a“ nepřesáhly hodnotu 61mm, to 

bylo naměřené maximum a pro rozměr „c“ se opět hodnoty pohybovaly okolo 300 mm pro 

M24 a 227 mm pro kotvy M16. Výjimku tvořily kotvy M24 označené III pro sloupky 10, 
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12, 17 a 21. Pro sloupek 10 byla délka stanovena na 150  mm, pro sloupek 12 na 156  mm, 

pro sloupek 17 na 165 mm a pro sloupek 21 na 160 mm. Ani jedna z těchto kontrolovaných 

kotev  nevyhověla na posouzení délky „b“   150 mm (Příloha 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.2. Statistické vyhodnocení 

Tento výsledek je i pozorovatelný v krabicových diagramech vytvořených pro daný 

stavební objekt. Je zde patrné, že diagramy nejsou zdaleka symetrické a vyskytuje se zde 

mnoho extrémních hodnot. Obzvláště uvážíme-li celkový počet naměřených hodnot - 

velikost datového souboru, který není nijak velký (Příloha 3.2.). 

 

FOTO 1 – Naměřená celková délka kotvy pomocí ultrazvukového přístroje –  

pro kotvu III u svodidlového sloupku číslo 12 – naměřená hodnota 156 

mm 
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8.2. Kontrola ukotvení svodidel na SOKP 

Následující dálniční mosty, které byly vybrány pro měření, se nachází na Stavebním 

okruhu kolem Prahy. Jednalo se o dva mostní objekty a to o SO 212 a SO 206. Na obou 

stavbách bylo opět mostní svodidlo ZSNH4/H2 se stejným ukotvením pomocí OMO kotev 

M24 a M16.  

 

8.2.1. Stavební objekt číslo 206 

 

U stavebního objektu 206 byla kontrolována vnější římsa pravého mostu, jehož 

délka byla okolo 150 m a svodidla byla připevněna pomocí 80 sloupků.  

 

8.2.1.1. Výsledky měření 

Naměřené hodnoty nevykazovaly velké extrémy a všechny kotvy posouzeny na 

zabetonovanou délku kotvy „b“ vyhověly. Maximální hodnota délky kotvy nad podložkou 

byla změřena na 61 mm. Při měření ultrazvukem sice byly patrné výkyvy mezi 

naměřenými hodnotami, ale tyto hodnoty byly podstatně vyšší, než je vyžadováno předpisy 

(Příloha 1.4). 

 

8.2.1.2. Statistické vyhodnocení 

Z krabicového diagramu pro rozměr „b“ i „c“ je patrný výskyt extrémních hodnot, 

které se však nachází nad maximální hodnotou. To svědčí o tom, že osazované kotvy jsou 

podstatně delší, než vyžadují předpisy. Z tabulky popisující tento diagram lze také vyčíst, 

že minimální vypočítaná hodnota rozměru „b“ je podstatně vyšší než vyžadovaná hloubka 

vrtu. To vše svědčí o dobrém provedení ukotvení Obr. 16. 

 



28 
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8.2.2. Stavební objekt číslo 212 

 

Délka mostu SO 212 je okolo 230 m a přemosťuje místní potok. Zde je osazeno 127 

svodidlových sloupků do betonové římsy mezi mostními křídly. Na tomto objektu proběhla 

kontrola délek na vnějších římsách v obou směrech, tedy na pravém i levém mostě. 

 

8.2.2.1. Výsledky měření pro pravý most SO 212 

Na pravém mostě ve směru od Prahy na Plzeň dle protokolu vyhověly všechny 

kotvy posouzené na délku zabetonované části kotvy, rozměr „b“. U převážné většiny kotev 

M16, byla celková délka naměřena ultrazvukovým přístrojem 222 mm. Pro kotvy M24 byl 

Obr. 16. Krabicový diagram pro zabetonovanou délku kotvy s výskytem extrémních 

hodnot  
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většinou celkový rozměr 248 mm. Délka kotvy nad podložkou u obou typů kotev 

nepřesáhla 60 mm (Příloha 1.3.1). 

8.2.2.2. Statistické vyhodnocení pro pravý most SO 212 

V zobrazených krabicových diagramech je pro všechny rozměry kotvy velké 

množství odlehlých hodnot, avšak grafy vypadají poměrně symetricky. Pouze pro rozměr 

kotvy „c“ se pro kotvy M16 s označením I a IV vyskytuje dost extrémních hodnot. To 

svědčí o tom, že u některých kotev neproběhlo kotvení s tak velkou rezervou jak u 

předchozích případů (Příloha 3.3.1). 

 

8.2.2.3. Výsledky měření pro levý most SO 212 

Při kontrole levého mostu (ve směru na Prahu) byla naměřena u svodidlového 

sloupku číslo 23 pro kotvu II celková délka pouze 213 mm. Dále pro sloupek 51 kotvu II 

byla naměřena celková délka 225 mm a kotvu III 207 mm. Ani jedna z těchto kotev 

nevyhověla na posouzení zabetonované délky „b“. Z celkového množství, což je pro 127 

sloupků a 508 ocelových kotev, pouze tři nevyhověly (Příloha 1.3.2). 

 

8.2.2.4. Statistické vyhodnocení pro levý most SO 212 

Diagram pro celkovou délku kotvy (rozměr „c“) vykazuje velké množství odlehlých 

a extrémních hodnot, které se nachází pod minimální hodnotou souboru dat. Při zakreslení 

minimální požadované délky kotvy pro M24 a M16 je již patrné, že i přes výkyvy v tomto 

datovém souboru, kotvení bylo provedeno na stranu bezpečnou Obr. 17. 
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Obr. 17. Krabicový diagram pro celkovou délku kotvy – zakreslena minimální délka 

kotvy pro M24 = 205 mm, pro kotvy M16 = 145 mm 
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205 mm 

 

 

8.3. Kontrola ukotvení svodidel na dálnici D 11 

 

Poslední kontrola kotev proběhla na dálnici D 11 Praha – Hradec Králové. Na tomto 

úseku bylo provedeno měření celkem na čtyřech stavebních objektech a to na SO 210, SO 

207, SO 205 a SO 204. Na všech těchto objekt byla mostní svodidla ZSNH4/H2 s kotvením 

4 OMO kotev M24 a M16. 
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8.3.1. Stavební objekt číslo 210 

 

Nejprve měření proběhlo na SO 210, kde bylo možné provést kontrolu na levém 

mostu na vnější i vnitřní římse a na pravém mostu pouze na vnější římse. Na vnitřní římse 

byla svodidla připevněna pomocí pouze jedenácti svodidlových sloupků. Do vnějších říms 

mostu bylo osazeno 15 svodidlových sloupků. 

 

8.3.1.1. Výsledky měření na levém mostu 

Při kontrole kotev na obou římsách bylo zjištěno, že nedošlo ani v jednom případě 

ke zkrácení kotvy a všechny kotvy dle protokolů vyhověly na posouzení zabetonované 

délky „b“ (Příloha 1.5.2). 

 

 

8.3.1.2. Statistické vyhodnocení pro levý most 

Statistické vyhodnocení bylo zpracováno pro všechny svodidlové sloupky tohoto 

levého mostu, tudíž pro 26 svodidlových sloupků. Krabicové diagramy tohoto souboru dat 

jsou poměrně symetrické, jediný graf, který vypovídá o určité nesourodosti datového 

souboru, je graf pro celkovou délku kotvy, kde pro kotvu číslo I se vyskytuje dost 

odlehlých i extrémních hodnot. To může být v závislosti na malém počtu hodnot, ze 

kterých tento graf by vytvořen. Při menším souboru dat se jednotlivé výchylky hodnot 

projeví více než u souborů s větším počtem dat (Příloha 3.5.2) 

 

8.3.1.3. Výsledky měření na pravém mostu 

Na pravém mostu SO 210 proběhla kontrola kotev pouze na vnější římse, kde byla 

svodidla ukotvena opět patnácti svodidlovými sloupky. I vizuálně bylo rozeznatelné, že 

opět nedošlo ke zkracování kotev. Výška podkladní vrstvy podložky byla opět zvýšená na 

35 mm a tato hodnota byla vzata do výpočtu při posouzení rozměru „b“. Celkem bylo 

zjištěno, že všechny kotvy splňují požadavek na minimální délku zabetonované části 150 

mm (Příloha 1.5.1). 
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8.3.1.4. Statistické vyhodnocení pro pravý most 

Ze statistického hlediska délky kotev jak nad podložkou, tak zabetonované, tak i 

celkové nevykazovaly žádné větší výchylky a krabicové diagramy pro tyto rozměry jsou 

velmi symetrické (Příloha 3.5.1). 

8.3.2. Stavební objekt číslo 207 

 

Kotvy, které nevyhověly na posouzení zabetonované délky, byly objeveny na SO 

207, při kontrole vnějších říms pravého i levého mostu. Na obou římsách byla svodidla 

osazena pomocí jedenácti svodidlových sloupků. 

 

8.3.2.1. Výsledky měření na pravém mostu 

U pravého mostu byla nedostatečná délka určena celkem u dvou kotev a obě kotvily 

sloupek číslo jedenáct. Jednalo se o kotvy M24 čísla II a III. Pro kotvu II byla celková 

délka naměřena na hodnotu 194 mm a pro kotvu III na 191 mm. Délka obou kotev nad 

podložkou byla naměřena metrem na hodnotu 48 mm. Na této římse však výška podkladní 

vrstvy pod položkou dosahovala výšky větší než předepsaných 20 mm. Byla změřena na 30 

mm. Tato hodnota je také odečtena spolu rozměrem „a“ od celkové délky kotvy, načež 

výsledná vypočítaná délka zabetonované části kotvy, rozměr „b“, pak vyšla na pouhých 

116 mm pro kotvu II a 113 mm pro kotvu III. To je o 37 a 34 mm méně, než je vyžadováno 

předpisy. Ani jedna z těchto kotev tedy nevyhověla (Příloha 1.6.1). 
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8.3.2.2. Statistické vyhodnocení na pravém mostu 

Z krabicového diagramu je patrné, že pro kotvu číslo I při měření celkové délky, 

měly hodnoty poměrně veliký rozptyl. 50 % naměřených hodnot se vyskytuje mezi 

hodnotami 204 mm a 229 mm, oproti kotvám číslo II a III, kdy pro obě shodně je toto 

rozmezí mezi hodnotami 248 mm a 249 mm. To svědčí o téměř shodných naměřených 

hodnotách Obr. 18. 

48 78 

30 mm 

FOTO 2  - Hodnota naměřené délky 

kotvy nad podložkou  

= 48 mm, 

 

FOTO 3 - Hodnota délky kotvy nad 

betonovou římsou = 78 mm, 

výška podkladu roznášecí 

 podložky = 30 mm 
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8.3.2.3. Výsledky měření na levém mostu 

U kotvení k vnější římse levého mostu výška podkladní vrstvy mezi roznášecí 

podložkou a betonovou římsou dosahovala 32 mm. Zde byla stanovena pro kotvu číslo II u 

prvního svodidlového sloupku celková délka 208 mm. Výška kotvy nad roznášecí 

podložkou byla 54 mm, a tudíž hloubka vrtu byla o 28 mm kratší. Kotevní délka byla 122 

mm místo předepsaných 150 mm. Další nedostačující celková délka byla stanovena pro 

kotvu číslo III u pátého sloupku. Zde byla celková délka podobná, 209 mm a kotva 

nevyhověla o 24 mm. Poslední nevyhovující kotvou s celkovou délkou 224 mm byla kotva 

číslo II u desátého sloupku. Tato kotva však neprošla posudkem pouze o 2 mm, což není 

tak zásadní s ohledem na chybu ultrazvukového přístroje (Příloha 1.6.2). 

 

Obr. 18. Krabicový diagram pro celkovou délku kotvy – zakreslena minimální 

délka kotvy pro M24 = 205 mm, pro kotvy M16 = 145 mm 

205 mm 
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8.3.2.4. Statistické vyhodnocení na levém mostu 

Krabicové diagramy nejsou symetrické až na poslední diagram pro kotvu číslo IV. 

Pro tento typ kotvy je medián roven jak maximální tak minimální hodnotě. V tomto případě 

bylo vždy pomocí ultrazvuku naměřeno, že celková délka kotvy má 229 mm Obr. 19. 
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8.3.3. Stavební objekt číslo 205 

 

Zde se jednalo o krátký dálniční most převádějící dálnici přes přeložku silnice třetí 

třídy. Svodidla byla kotvena pomocí 21 svodidlových sloupků. 

 

Obr. 19. Krabicový diagram pro celkovou délku kotvy – zakreslena minimální 

délka kotvy pro M24 = 205 mm, pro kotvy M16 = 145 mm 

205 mm 
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8.3.3.1. Výsledky měření 

Při kontrole ukotvení svodidel k vnější římse levého mostu SO 205 byla 

nedostatečná délka kotev určena u dvou svodidlových sloupků a to pro číslo 2, kde kotva 

s označením II nevyhověla na posouzení o 23 mm. Další nevyhovující kotva byla kotva 

číslo IV u šestnáctého sloupku. U této kotvy byla dokonce celková délka naměřena na 

hodnotu 156 mm. Po odečtení délky kotvy nad podložkou a výšky podkladního materiálu, 

který zde byl naměřena na 35 mm, byla posuzovaná délka zabetonované části kotvy na 

pouhých 73 mm. Tato délka pro kotvu typu M 16 nevyhověla o 17 mm (Příloha 1.7). 

 

8.3.3.2. Statistické vyhodnocení 

Na mostním objektu bylo celkem 21 svodidlových sloupků. Z digramu je patrné, že 

naměřené hodnoty se od sebe navzájem lišili jen velmi málo Obr. 20. Pro kotvu číslo jedna 

byla celková délka stanovena z 21 naměřených hodnot dvakrát 231 mm a devatenáctkrát 

229 mm, což je zároveň hodnota mediánu, dolního i horního kvartilu. I pro ostatní kotvy 

platí, že hodnota mediánu je rovna hornímu i dolnímu kvartilu (Příloha 3.7).  

 

8.3.4. Stavení objekt číslo 204 

Dalším kontrolovaným objektem byl SO 204. Kontrola byla provedena na levém 

mostu a to na vnější římse, kde bylo pouze jedenáct svodidlových sloupků. 

 

8.3.4.1. Výsledky měření 

V tomto případě výška podkladní vrstvy byla 30 mm a i přesto bylo stanoveno, že 

na posouzení nevyhověla pouze jedna kotva. Kotva číslo II u šestého svodidlového sloupku 

měla celkovou délku 202 mm a posuzovaný rozměr „b“ dosáhl hodnoty 125 mm. Tato 

kotva o 25 mm nevyhověla (Příloha 1.8). 
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8.3.4.2. Statistické vyhodnocení 

Statická zobrazení souboru dat s pouze jedenácti svodidlovými sloupky není vůbec 

symetrické. Je to dáno malým počtem hodnot s velkým rozdíly mezi nimi (Příloha 3.8). 
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8.4. Celkové vyhodnocení  

Celkem pomocí ultrazvukové metody bylo zkontrolováno okolo osmi mostních 

objektů. Na žádném z kontrolovaných objektů nebylo znatelné úmyslné zkracování kotev. 

Většina kontrolovaných kotev byla originálních. I přesto se vyskytly případy, kdy 

posouzení na zabetonovanou délku ukotvení nevyhovělo.  

Při souhrnu všech kontrolovaných kotev bylo zjištěno, že celkem pomocí 

ultrazvukové nedestruktivní metody bylo zkontrolováno přes 4000 ocelových kotev a 

Obr. 20. Krabicový diagram pro celkovou délku kotvy 

Nevyhovující kotva II s celkovou délkou 207 mm 

Nevyhovující kotva IV s celkovou délkou 156 mm 
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z toho celkem 14 kotev nevyhovělo na posouzení zabetonované délky. Zajímavostí bylo 

zjištění, že u některých mostních objektů byly celkové délky kotev někdy až o 10 mm delší, 

než je určeno v Technických podmínkách 167.  

Z krabicového diagramu vytvořeného pro všechny naměřené hodnoty a 

seskupeného pro všechny rozměry a typy kotev, je patrné, že nejméně rozdílných hodnot se 

vyskytuje při měření délky kotvy nad podložkou – rozměr „a“. Největší výkyvy mezi 

naměřenými hodnotami se vyskytují pro rozměr „b“ a „c“, z důvodu lineární závislosti 

jedné hodnoty na druhé Obr. 21. 

Veškeré naměřené hodnoty jsou zpracovány pro jednotlivé stavební objekty 

v protokolech o měření v Příloze 1.  

Statistické zpracování s krabicovými diagramy a tabulkami jednotlivých hodnot pro 

diagramy jsou přiloženy v Příloze 3. 
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Obr. 21. Krabicový diagram seskupený pro jednotlivé rozměry kotev a typy 

kotev – vyznačeny minimální hodnoty kotvících délek (rozměr „b“) pro: 

 kotvy I a IV = 90 mm, kotvy II a III = 150 mm 

90 mm 

150 mm 
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9. ZÁVĚR 

 

Měření prováděna na vybraných stavebních objektech prokázala, že na žádném 

kontrolovaném stavebním objektu nedošlo k úmyslnému zkracování kotev z důvodu 

nedostatečné hloubky kotvení. Bylo zjištěno, že na některých mostech byla svodidla 

kotvena kotvami, jež měly délku až o deset milimetrů větší než by měly mít dle TP 167. 

Tyto kotvy se převážně vyskytovaly na větších stavebních objektech, které ještě nebyly 

předány do správy Ředitelství silnic a dálnic. 

I když byla svodidla kotvena pomocí delších kotev, aby se předešlo zbytečným 

haváriím na mostních objektech, u některých stavebních objektů díky statistickému 

zpracování byly zjištěny velké rozptyly mezi jednotlivými naměřenými hodnotami. A to 

převážně u delších mostů. Tyto rozdíly mohou být způsobeny časovou náročností při 

osazování svodidel na delších mostech a kotvící délky se mohou lišit v důsledku odlišných 

okolních podmínek při osazování. Naopak u menších dálničních mostů bylo patrné, že 

naměřená celková délka kotvy byla téměř vždy stejná.  

U starších objektů, kde byla prováděna kontrola ukotvení pomocí ultrazvukové 

metody, byly nalezeny občas nevyhovující kotvy. Převážně se jednalo maximálně pět kotev 

na jednom stavebním objektu. S ohledem na celkové množství kotev, pomocí kterých byla 

svodidla osazena, počet nevyhovujících kotev je neurčující.  

Mostní svodidla jsou součástí záchranného systému na pozemních komunikacích, a 

přestože nebylo prokázáno špatné provádění kotvení, není stoprocentní, že všechna 

svodidla jsou kotvena dle předpisů. Ultrazvuková kontrola kotev zabudovaných do betonu 

je prováděna od roku 2008 a dá se předpokládat, že u starších staveb kotvící délka svodidel 

nebude vždy vyhovující.  

 

Doporučení: 

V rámci diplomové práce bylo odzkoušeno pouze několik mostních objektů. 

Výsledky této práce neprokazují nedbalost firem při osazování svodidel do betonu. 

Naměřené hodnoty jsou uspokojivé. Rozptyl jednotlivých naměřených hodnot však 

poukazuje, že provádění kotvení není prováděno důsledně. 
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Záchranný prvek pozemních komunikací by měl být před předáním stavby 

zkontrolován a kontrola ukotvení by se měla u novostaveb stát samozřejmostí. Zároveň by 

bylo žádoucí vytvoření legislativního rámce pro povinnost stavebních firem provádět 

kontrolu kotvení svodidel pomocí nedestruktivní ultrazvukové metody. Tato povinnost by 

přispěla ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 
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11. SEZNAM ZKRATEK 

 

ŘSD     –   Ředitelství silnic a dálnic 

SSÚD   –   Středisko správy a údržby dálnic 

UZ        –   Ultrazvukový (přístroj) 
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