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ABSTRAKT  

Cílem této práce je zhodnocení skutečného stavu železobetonového trámového 

mostu nacházejícího se v Brně Jundrově. Pro vyhodnocení tohoto stavu byla 

provedena hlavní prohlídka mostu. Následně pak byla použita celá řada 

diagnostických metod jako například tvrdoměrné zkoušky, zkoušky betonu v tlaku, 

ultrazvuková metoda, včetně jejich vyhodnocení. Z hlediska hlavní prohlídky byl 

stavební stav mostu vyhodnocen jako V – špatný. Provedenými zkouškami jsme 

zjistili, že beton, ze kterého je most postaven je ve velmi dobrém stavu. Problémem 

je však stav výztuže, která se na mostu nachází. Na základě jejího stavu je nutné 

počítat s živostností v rámci příštích 5 až 10 let.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Diagnostika mostu, železobetonový trámový most, nedestruktivní zkoušení, 

destruktivní zkoušení, tvrdoměrné zkoušky, pevnost betonu v tlaku, modul 

pružnosti betonu, zatížitelnost mostu, hlavní prohlídka mostu.  

ABSTRACT  

The aim of this thesis is to evaluate the real condition of reinforced concrete beam 

bridge located in Brno Jundrov. In order to evaluate this condition, there was made 

the main bridge inspection. Subsequently, a number of diagnostic methods were 

used, such as hardness tests, concrete stress strenght, ultrasonic pulse method, 

including their evaluation. In terms of the main inspection, the condition 

of construction of the bridge was evaluated as V – bad. We found out that the 

concrete from which the bridge is built of is in very good condition. The problem, 

however, is the condition of the reinforcement located on the bridge. Based on its 

condition there must be expected lifespan within the next 5-10 years.  

KEYWORDS  

Diagnostics, reinforced concrete beam bridge, non-destructive testing, destructive 

testing, hardness tests, concrete stress strenght, modulus of elasticity of concrete, 

bridge capacity, main bridge inspection.   
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1 ÚVOD 

V mostním stavitelství se mostní objekt, tedy například most či lávka, 

považuje za nedílnou součást dopravní cesty. Zároveň se z hlediska dopravní cesty 

jedná společně s tunely o místa, která jsou z hlediska bezpečnosti a rizikovosti těmi 

nejzásadnějšími. Mostní objekty se zpravidla navrhují na místech, která bez této 

stavby nelze překonat jinak než přemostěním. Ať už se jedná o přirozenou nebo 

umělou překážku, anebo jsou důvody ekologické, či estetické. Za most jako takový 

se považuje stavba, která má alespoň jeden mostní otvor o kolmé světlosti větší než 

2,0 m. Jelikož se jedná o stavby, které jsou nezřídka umísťovány na velmi 

exponovaných místech, jsou často vystaveny velmi nepříznivým klimatickým jevům. 

Zároveň odvisle na typu převáděné dopravy jsou značně zatěžovány dynamickými 

účinky vyvolanými provozem. Mosty se zpravidla navrhují na životnost 100 let, to 

ovšem neznamená, že při správném návrhu, provedení a údržbě nemůže být větší. 

A naopak při nesprávném návrhu či provedení výstavby nového mostu, anebo při 

zanedbání jeho údržby může dojít k výraznému snížení jeho životnosti. Důkazem 

toho je současné dění, kdy běžně dochází k výměnám nosných konstrukcí mostů 

starých třeba 40 až 50 let [1], [2]. 

Jelikož se jedná o stavby, u kterých by vlivem zřícení došlo k velkým 

finančním, materiálovým a v neposlední řadě i ztrátám na lidských životech, tak by 

se měl klást důraz nejen na jejich návrh, kvalitu a kontrolu výstavby, ale také na 

pravidelnou, kvalitní a včasnou diagnostiku a údržbu těchto konstrukcí. Právě 

diagnostika a údržba je z důvodu dlouhodobého podfinancování v České republice 

upozaďována, což v krajních případech vyústilo až v havárie některých mostních 

objektů, např. lávka v pražské Troji. Z dlouhodobého hlediska má tento fakt za 

následek zhoršení kvality mostů na silnicích a dálnicích v ČR. Kdy podle údajů Silniční 

databanky Ostrava k 1. lednu 2019 je 19,2 % mostů v ČR ve stavu V-VII, tedy špatném 

až havarijním. Skutečnost, že téměř pětina mostů na silnicích a dálnicích v ČR je 

v takovémto stavu, znamená, že bude zapotřebí vynaložit nemalé prostředky na 

nápravu, čemuž se dalo vyhnout zlepšením financování diagnostiky a údržby 

mostních objektů, které by pak mohly po dobu celé své životnosti, tedy 100 let, 

bezpečně plnit svoji funkci [1], [2].  
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem této práce bylo provedení prohlídky a stanovení současného stavu 

železobetonového trámového mostu. Most, evidenční číslo BM-092, se nachází 

v Brně Jundrově na ulici Veslařská vedoucí přes řeku Svratku. Most je jinak známý 

jako Jundrovský most. Dál, podle zjištěného stavu zhodnotit vhodnost rekonstrukce, 

v krajním případě i demolice a stavby mostu nového. Stav mostu byl v roce 2018 

klasifikován jako V – špatný [3]. 

V teoretické části diplomové práce se budu věnovat obecnému postupu 

hodnocení stavebního stavu mostů, obecným zásadám stavebně technického 

průzkumu a následně pak popisu jednotlivých diagnostických metod využitých 

v rámci stavebně technického průzkumu železobetonové mostní konstrukce. 

V praktické časti byla provedena hlavní prohlídka mostu včetně 

fotodokumentace a následně zmíněny a vyhodnoceny diagnostické metody přímo 

aplikované na konstrukci. 

V rámci praktické části byly také vyhotoveny zkoušky v laboratoři na 

odebraných válcových vývrtech. Konkrétně jde o pevnost v tlaku, stanovení 

objemové hmotnosti a modulu pružnosti. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Postup hodnocení stavebního stavu mostů pozemních komunikací 

Stav mostů pozemních komunikací je dle ČSN 73 6221 [4] rozdělen do sedmi 

klasifikačních stupňů stavebního stavu, I – VII, viz tab. 1 [4]. 

Tabulka 1: Klasifikační stupně stavební stavu [4]. 

Klasifikační 

stupeň 

stavebního 

stavu 

Stavební stav Popis stavebního stavu 

I Bezvadný Bez zjevných závad, poruch a/nebo nedodělků 

II Velmi dobrý 

Lokální vzhledové závady a poruchy, které nepředstavují 

zvýšené riziko z hlediska zajištění dlouhodobé spolehlivosti 

mostu (nad 10 let) 

III Dobrý 

Závady a poruchy většího rozsahu, které ovlivňují 

spolehlivost konstrukce, avšak představují zvýšené riziko 

z hlediska jejího zajištění v časovém horizontu do 10 let 

IV Uspokojivý 

Závady a poruchy, které nemají významný vliv na 

spolehlivost konstrukce, avšak představují zvýšené riziko 

z hlediska jejího zajištění v časovém horizontu do 5 let. 

V Špatný 

Závady a poruchy, které mají významný vliv na spolehlivost 

konstrukce, avšak jsou odstranitelné bez významnější 

zásahů do nosné konstrukce mostu. 

VI Velmi špatný 

Závady a poruchy, které mají zásadní vliv na spolehlivost 

konstrukce a jsou odstranitelné pouze významnými zásahy 

do nosné konstrukce mostu. 

VII Havarijní 

Závady a poruchy ovlivňující spolehlivost konstrukce 

takovou měrou, že vyžadují okamžitá opatření pro 

odvrácení havárie (např. uzavření nebo podepření mostu). 

Zatřízení do jednotlivých klasifikačních stupňů probíhá na základě prohlídky 

mostu, konkrétně prohlídky hlavní, první hlavní a mimořádné. Obecně se za 

prohlídku považuje vizuální šetření v místě stavby, přičemž toto šetření může být 

doplněno o nedestruktivní metody malého rozsahu [4]. 
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Prohlídky se dělí na: 

- Hlavní; 

- Běžné; 

- První hlavní; 

- Mimořádné; 

- Kontrolní; 

- Technické; 

- Podjezdu. 

Dle ČSN 73 6221 musí jednotlivé druhy prohlídek splňovat základní 

požadavky. Prohlídky mohou být prováděny jen osobami s dostatečným 

oprávněním. Musí být vykonávány v pravidelných časových intervalech, ty jsou 

závislé na klasifikačním stupni stavebního stavu. Je dán předepsaný rozsah, který 

musí být dodržen. Výstupem je poté zpráva o prohlídce, která slouží jako podklad 

pro další práce (např. diagnostický průzkum) [4]. 

Každá nová prohlídka by měla vycházet z poznatků prohlídek, jsou-li nějaké, 

již dříve vykonaných. Je tedy žádoucí, aby si osoba provádějící prohlídku opatřila 

všechny potřebné podklady, jako jsou údaje v mostní evidenci a předchozí prohlídky 

[4]. 

3.2 Obecné zásady stavebně technického průzkumu 

Stavebně technický průzkum se zejména zaměřuje na zjištění typu a stavu 

nosných konstrukcí. Snahou je zjistit vlastnosti materiálů konstrukce, či jejích 

jednotlivých prvků, její statické působení a případnou únosnost. Zjištění statického 

působení konstrukce však nemusí být jediným oborem stavebně technických 

průzkumů a vždy závisí na objednavateli, jaké další vlastnosti staveb si přeje zjistit. 

Zároveň je velmi důležitý ke stanovení míry rekonstrukce a tím i finanční náročnosti 

případné obnovy [5] [8]. 

Aplikace jednotlivých diagnostických metod nemusí být vždy rutinní 

záležitostí a u většiny je nutné umět pracovat s poměrné sofistikovanými a drahými 
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přístroji. Zároveň je důležité mít přehled o stavbě jako celku a vědět kde, jak a v jaké 

míře dané metody uplatnit. To vše vede k tomu, že je nezbytné, aby tyto průzkumy 

prováděly osoby k tomu pověřené, to znamená autorizovaní inženýři v oboru 

zkoušení a diagnostika staveb, případně autorizovaní inženýři v oboru mostního 

inženýrství [5]. 

Dále je důležité, dle typu, velikosti a složitosti konstrukce, určit rozsah 

diagnostických prací tak, aby dokázaly co možná nejlépe vystihnout reálný stav 

konstrukce. I proto se doporučuje započít průzkum předběžnou prohlídkou, která 

stanoví právě požadovaný rozsah.  [6] 

U mostních staveb, ostatně stejně jako i u jiných, je nejdůležitější částí 

diagnostiky stanovení původní příčiny vzniku vad a poruch konstrukce. Tyto příčiny 

by měly být stanoveny a opraveny co nejdříve, proto jsou velmi důležité preventivní 

prohlídky a následné včasné opravy [7]. 

Výstupem každého stavebně technického průzkumu by měla být technická 

zpráva včetně fotodokumentace a všech dalších náležitostí. Rozsah této zprávy je 

rozdělen na tři stupně a to: 

- předběžný průzkum; 

- podrobný průzkum; 

- doplňující a speciální průzkum. 

Stavebně technické průzkumy jsou prováděny podle normy ČSN ISO 13822 

(73 0038) [6]. Metodika provádění je poté znázorněna na obrázku 1 [6]. 
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3.3 Diagnostické metody použité na železobetonové mostní konstrukci 

Způsobů dělení diagnostických metod je celá řada. Avšak asi nejběžnějším a 

nejznámějším je to, které je založeno na intenzitě zásahu do zkoumané konstrukce. 

Podle tohoto kritéria dělíme metody na [5]: 

- Nedestruktivní; 

- Destruktivní. 

 

Obrázek 1: Vývojový diagram postupu hodnocení existujících konstrukcí [6]. 
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3.3.1 Nedestruktivní metody 

V českém prostředí se pro tyto metody vžil název „nedestruktivní 

defektoskopie“ [9]. Nedestruktivní metody, jak už napovídá jejich název, jsou metody 

při jejichž aplikaci nedochází k žádnému případně jen minimálnímu zásahu do 

zkoumané konstrukce a není tak narušena její funkce. Poškození povrchu 

konstrukce může být způsobeno použitím tvrdoměrných zkoušek. A to konkrétně 

příprava zkušebních míst obroušením, případně zkouškami odtrhovými. Největší 

výhodou využití nedestruktivních metod je možnost velkého počtu zkušebních míst, 

a tím získání značného množství dat o konstrukci. Jednotlivé soubory výsledků 

zkoušek musí být upřesněny na zkouškách destruktivních (nejčastěji na odebraných 

vzorcích z konstrukce) především proto, že nedestruktivním zkoušením konstrukcí 

většinou nezískáváme přímé vlastnosti zkoumaného materiálu. Pomocí 

matematické statistiky jsme poté schopni určit výsledné vlastnosti. Neméně 

výhodnou skutečností je finanční nenáročnost. Vzhledem k možnému počtu 

zkušebních míst je cena v porovnání s ostatními metodami příznivější [10]. 

Mezi problematické aspekty nedestruktivních metod patří náchylnost na 

vytvoření chyb. Ať už špatnou intepretací naměřených výsledků, kalibrací přístrojů, 

či jiných. Zároveň jsou nedestruktivní metody méně přesné [10]. Další nevýhodou 

může být například tvrdoměrné zkoušení masivních betonových dílců, jelikož při 

tvrdoměrném zkoušení zjišťujeme v podstatě jen povrchové vlastnosti betonu, 

nikoliv vlastnosti betonu uvnitř zkoumaného dílce.  

Nedestruktivní metody se v základu dělí na dvě skupiny: 

- metody založené na fyzikálním principu (měří se jimi různé veličiny); 

- metody podle měřené veličiny (jsou zjišťovány různými fyzikálními 

principy) [5]. 

Tvrdoměrné metody 

Tvrdoměrná zkoušení betonu jsou v praxi nejvíce rozšířena a to především 

pro svoji jednoduchost a rychlost. Přestože tvrdost není fyzikální veličinou ale jen 
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určitou hodnotou je možně využitím tvdoměrných metod nepřímo zkoušet pevnost 

betonu v tlaku za pomoci empiricky stanovených tzv. regresních vztahů. Takto 

stanovené pevnosti jsou ovšem jen nezaručené. Jejich další upřesnění je nutné na 

jádrových vývrtech. Nebyla-li by pevnost upřesněna, je velmi pravděpodobné, že se 

při takovémto vyhodnocení dopustíme značných chyb. 

I přes tyto nesporné výhody mají zkoušení i svá úskalí. Pomocí tvrdoměrného 

zkoušení jsme schopní ověřit pouze povrchovou vrstvu betonu. Je tedy důležité 

správně identifikovat zkušební místa (odstranění karbonatace, či omítky, povrchová 

vlhkost betonu, stáří a rovnoměrnost betonu). Všechny tyto aspekty včetně lidského 

faktoru totiž ovlivňují přesnost výsledků [11] [13]. 

Dle ČSN 73 1373:2011 [12] se pro zkoušení betonu tvrdoměrnými metodami 

používají jen ty, které podávají objektivní informace o pevnosti betonu. V normě jsou 

tedy uvedeny dvě: Schmidtovy tvrdoměry - odrazové tvrdoměry typu Schmidt a 

tvrdoměry špičákové (špičákové tvrdoměry se však dnes již považují za zastaralé a 

v běžné praxi se nepoužívají).  

Metoda odrazových tvrdoměrů 

Je nejrozšířenější nedestruktivní metodou při zkoušení pevnosti betonu 

v tlaku. Zároveň se používá i na ověření kvality betonu. Mezi dominantní výrobce 

odrazových tvrdoměrů patří švýcarská společnost Proceq, která nabízí celou škálu 

odrazových tvrdoměrů Schmidt [13] [16]. 

Odrazové tvrdoměry fungují na principu měření tvrdosti zkoušeného 

materiálu. Tvrdost se zjišťuje pomocí velikosti odskoku beranu od zkoušeného 

povrchu, případně množstvím vrácené energie. Proto je důležité, aby byl povrch 

konstrukce zbaven všech povrchových vrstev a také zkarbonatované vrstvy betonu, 

jelikož u zkarbonatovaného betonu dochází v první a druhé fázi karbonatace ke 

zvýšení tvrdosti, a tudíž by tvrdoměry nadhodnocovaly. Jednotlivé fáze a popis 

karbonatace viz podkapitola Karbonatace betonu. 
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 Aby se měření považovalo za platné je potřeba mít normově dané množství 

zkušebních míst a počet platných měření. Tato množství udává norma 

ČSN 73 1373:2011 [12]. Podle ní se měření považuje za platné, zůstane-li po 

vyloučení nevhodných měření alespoň 7 platných. To znamená, že za platné měření 

se považuje to, kde je alespoň 7 hodnot, jejichž hodnota pevnosti se neliší o  20 % 

od aritmetického průměru všech měření na tomtéž místě. Počet zkušebních míst se 

určuje podle objemu zkoušené konstrukce [12]. 

Druhy Schmidtových tvrdoměrů podle rozsahu měření [14]: 

- 10–70 MPa: Original Schmidt N, L, NR, NL, M, Digi Schmidt ND, LD; 

- 10–100 MPa: Sliver Schmidt ST N, ST L, PC N a PC L; 

- 5–30 MPa: Schmidt P, případně PC L s hřibovou hlavicí. 

Z tohoto výčtu se v současnosti používají především Original Schmidt N, L a 

tvrdoměry Silver Schmidt. Typ original je vhodný pro použití na starších 

konstrukcích, především protože u dnešních moderních betonů nemusí vždy tvrdost 

korespondovat s pevností (použitím plastifikátorů se při stejné tvrdosti můžeme 

dostat na mnohem větší pevnosti betonu). Proto byl vyvinut Silver Schmidt, který 

funguje na principu vrácené energie Q a s rozsahem do 100 MPa tak umožňuje 

zkoušet i vysokopevnostní betony [13]. 

Obrázek 2: Original Schmidt od firmy Proceq [16]. 

 

Obrázek 3: Silver Schmidt od firmy Proceq [17]. 

Novinkou od firmy Proceq je poté Schmidt Live. Tento přístroj vyráběný ve 

verzích original a silver, nepřináší inovaci ve způsobu měření pevnosti, ale v tom že 

dokáže komunikovat s dalšími zařízeními, např. se smartphonem a tím umožňuje 

okamžité odesílání a vyhodnocování výsledků [15]. 
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Obrázek 4: Schmidt Live od firmy Proceq [15]. 

Karbonatace betonu 

Karbonatace je proces degradace betonu, během kterého dochází 

k chemickým reakcím oxidu uhličitého se složkami cementového tmelu v betonu. 

Tímto chemickým procesem dochází ke změně vlastností a snižování pH betonu. 

Jakmile klesne hodnota pH celé krycí vrstvy výztuže v betonu pod 9,5, dojde ke ztrátě 

pasivačních vlastností a výztuž může začít korodovat. Samotná karbonatace betonu 

má čtyři stádia: 

- V prvním dochází k chemické reakci mezi oxidem uhličitým a hydroxidem 

vápenatým za vzniku uhličitanu vápenatého a vody. V této fázi se zlepšují 

mechanické vlastnosti betonu, je tvrdší, má menší pórovitost a větší 

odolnost vůči agresivním látkám. 

- Ve druhé fázi karbonatují zbylé produkty cementu. Během tohoto stádia 

se vlastnosti betonu příliš nemění a jsou podobné původním hodnotám. 

- Ve třetí fázi dochází pokračujícími chemickými reakcemi k výsledným 

horším mechanickým vlastnostem betonu. 

- Ve čtvrté, poslední fázi, dochází k úplné karbonataci cementového tmelu. 

Následuje ztráta pevnosti a rozpad cementového tmelu. 

Běžně nastávají pouze první dvě fáze karbonatace. Ke třetí a čtvrté dochází 

jen výjimečně v prostředích se zvýšeným množstvím oxidu uhličitého [47].  
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Míra karbonatace betonu se určí pomocí 1% fenolftaleinového roztoku. 

Pokud konstrukce, na níž je tento roztok aplikovaný, zfialoví, je pH> 9,5, a tudíž se 

nejedná o zkarbonatovanou vrstvu. A naopak pokud je pH <9,5, beton se nijak 

nezbarví a je tedy zkarbonatovaný. [13]. 

Ultrazvuková impulsová metoda průchodová 

Ultrazvuková impulsová metoda průchodová se v diagnostice betonových 

konstrukcí řadí mezi jednu z nejrozšířenějších. Je totiž vhodná ke zjišťování fyzikálně 

mechanických vlastností zkoumaného materiálu. S jejím využitím je možné u 

betonových konstrukcí či dílců zjistit rovnoměrnost, pevnost v tlaku, modul 

pružnosti betonu, odhalit trhliny, dutiny nebo kaverny atp. Zároveň se dá použít jak 

v laboratoři, tak přímo na měřené konstrukci [5] [18]. 

Princip metody spočívá v průchodu impulsů ultrazvukového (UZ) vlnění 

zkoumaným materiálem. Doba průchodu těchto vln je závislá především na modulu 

pružnosti a hutnosti materiálu, kterým prochází. Podle doby průchodu a délky 

měřící základny zjistíme rychlost šíření UZ vln. Z nich lze následně stanovit výše 

zmíněné charakteristiky, jako je pevnost v tlaku, modul pružnosti atd. Ve 

stavebnictví se používá UZ vlnění s frekvencemi 20 až 150 kHz [18] [11].  

Podle umístění sond dělíme měření na přímé, polopřímé a nepřímé. Je-li 

konstrukce přístupná z obou stran a jsme schopni umístit sondy naproti sobě, jedná 

se o měření přímé. Pokud měříme dvěma sondami, které jsou umístěny na dvou 

přilehlých stranách, jde o měření polopřímé. A umístíme-li sondy na stejnou stranu 

jedná se o nepřímé měření [5]. 

   
 Obrázek 5: Druhy prozvučování podle polohy sond [5] 
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 Polopřímé a nepřímé prozvučování se obecně příliš nedoporučuje, jelikož 

bývá často ovlivňováno vnějšími vlivy, proto by se mělo použít jen v případech, kdy 

je vyloučeno prozvučování přímé [5]. 

Přesnost měření také závisí na kvalitě měřícího přístroje. Mezi nejkvalitnější 

přístroje v současnosti patří výrobky švýcarské firmy Proceq, např. Pundit PL 200 PE. 

Toto zařízení kombinuje jednoduchý digitální přístroj s osciloskopem. Kromě dvou 

sond sloužících pro přímé prozvučování se může připojit i integrovaná sonda 

odrazová, která funguje na principu odrazu a po kalibraci je schopna stavit tloušťky 

stěn až do hloubky 1 m [23]. 

 

Obrázek 6: Přístroj Pundit PL-200 PE včetně dvou ultrazvukových sond od firmy Proceq [19] 

Odtrhové zkoušky 

Pomocí odtrhových zkoušek se dá stanoví přídržnost povrchové vrstvy 

například sanačních podkladů a dále pak pevnosti betonu v tahu podkladních vrstev. 

Nejčastěji jsou zapotřebí, je-li potřeba stanovit přídržnost povrchových vrstev před 

sanací, abychom si byli jisti, že vrstva na kterou budeme sanaci provádět, ji „udrží“. 

Dále jsme schopni stanovit tahovou pevnost povrchových i podpovrchových vrstev 

betonu [20]. 

 Při zkoušení betonu se navrtá povrch jádrovým vrtákem o průměru 50 mm 

do hloubky, ve které chceme určit pevnost. Na očištěný a upravený povrch betonu 

se pomocí epoxidového lepidla nalepí terč o průměru 50 mm a výšce 30 mm. 
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Po zatvrdnutí lepidla se terč uchytí do trhacího přístroje a pomocí osového tahu se 

terč odtrhne z povrchu [5] [21]. 

Do odtrhových zkoušek se řádí i zkoušky vytrhávací a vylamovací. Vytrhávací 

se provádí na předem zabetonované kotvě, případně vložené hmoždince. Ty se 

následně vytrhávají. Vylamovací metoda je provedena pomocí hydraulické buňky, 

která je vložena do jádrového vývrtu. Buňka poté vyvine sílu potřebnou k vylomení 

vývrtu [5]. 

 

Obrázek 7: Automatický odtrhový přístroj 

Proceq DY-225 s maximální tažnou silou 25kN 

[22] 

 

Obrázek 8: Nalepené odtrhové terče in-situ [20] 

Elektromagnetická indukční metoda 

Elektromagnetická indukční metoda se v diagnostice stavebních konstrukcí 

využívá ke zjišťování ocelové výztuže v betonu. Nejčastěji k tomu, zda je beton vůbec 

vyztužený, případně jaká je poloha a množství. Dále se pomocí této metody dá 

stanovit odhad průměru výztuže a tloušťky krycí vrstvy [5] [26]. 

Metoda má i svá úskalí, a to například dosah přístrojů. Pomocí různých sond 

jsme schopni detekovat výztuž do maximální hloubky 60 mm, při použití 

hloubkových sond poté až do hloubky 150 mm, ovšem jen za určitých podmínek. 

Jedním z častých problémů bývá detekce výztuže, která je umístěna příliš blízko 

sebe, dochází pak ke zkreslení velikosti průměru, případně množství výztuže 

samotné. Metoda není schopna určit míru koroze ani typ použité výztuže, zároveň 

je zcela nevhodná k určení případné druhé vrstvy výztuže. Ke zkreslení výsledků také 

dochází v přítomnosti elektromagnetických polí, např. elektrická trakce [5] [26]. 
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 Princip metody prošel za dobu své existence určitým vývojem. První přístroje 

využívaly magnetických vlastností hledaného materiálu. Nové přístroje potom 

pracují na pulsně-indukční technologii, která má cívku bez magnetického jádra. 

Tímto vývojem byly odstraněny chyby prvních přístrojů, které spočívaly v ovlivňování 

magnetických vlastností jádra vyhledávací cívky, ať už teplotou nebo jinými 

magnetickými vlivy [5] [26].  

Hlavní výrobci elektromagnetických indukčních přístrojů jsou firmy Proceq a 

Hilty, jejichž přístroje patří v současnosti k tomu nejlepšímu na trhu. Jedná se 

především o šestou generaci Profometeru PM-6 od firmy Proceq.  

Tento přístroj se vyrábí ve třech verzích 600, 630 a 650. Novinkou oproti 

předchozím typům je dotykový displej, který umožňuje měření a kontrolu výsledků 

v reálném čase. Je vybaven integrovanou sondou se světelnou signalizací, která je 

schopna podle nastavení měřit jak průměr výztuže, tak vrstvu krytí. Sonda je 

osazena do pouzdra se čtyřmi kolečky, které usnadňuje použití. Lze tak například 

vytvořit liniový sken konstrukce nebo řez vyztuženým prvkem [26] [23]. 

Obrázek 9: Profometer PM-630 včetně sondy se světelnou signalizací umožňující snadnou detekci 

výztuže [24]. 

Nejnovější přístroj od firmy Hilty je PS 200/250 Ferroscan. Tento přístroj není 

tak vhodný na určování krytí a průměru výztuže, ale jeho výhodou je především 
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uplatnění na větších plošných prvcích. Další výhodou je poté bezdrátová sonda 

umožňující pohodlnější manipulaci [25]. 

 
Obrázek 10: Ferroscan PS 250 od firmy Hilti včetně bezdrátové sondy [27]. 

3.3.2 Destruktivní metody 

U nás známé pod názvem „destruktivní defektoskopie“, jsou metody, které 

viditelně narušují zkoumanou konstrukci. Zjišťujeme při nich na zkoumaných 

materiálech, prvcích konstrukce nebo konstrukci jako takové skutečné požadované 

fyzikální veličiny. Například krychelnou pevnost betonu v tlaku, polohu výztuže, krytí 

výztuže atd [5].  

Nespornou výhodou destruktivních metod je možnost přímo nahlédnout do 

konstrukce. To nám umožní určit případné vady a poruchy konstrukce, 

nehomogenity materiálu, přesnou polohu a typ výztuže atp. Je možné pomocí nich 

odebrat vzorky konstrukce a ty následně zpracovat v laboratoři. Z odebraných 

vzorků se dá zjistit například krychelná pevnost v tlaku, objemová hmotnost, 

pórovitost betonu atd. Další neméně důležitá funkce této metody je možnost 

upřesňování nedestruktivních zkoušek.  

Při odběru vzorků konstrukce, případně volbě míst jiných destruktivních 

zkoušek, je třeba brát v úvahu místo, kde budou zkoušky provedeny. Zkoušky by 

v žádném případě neměly ovlivnit budoucí statické fungování a spolehlivost objektu. 
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Měly by tedy být prováděny jen na místech, která jsou předem ověřena. Po odebrání 

vzorků by se místa měla co nejdříve opravit. 

V ideálním případě by se destruktivní metody měly používat jen jako 

doplňkové k metodám nedestruktivním a to v případech, kdy je z nějakého důvodu 

vyloučeno užití nedestruktivních metod, případně jejich využití nevedlo ke stanovení 

požadovaných výsledků [28]. 

Odběr jádrových vývrtů 

Jádrové vývrty jsou důležitou součástí diagnostiky. Svoji nezastupitelnou roli 

mají především při upřesňování nedestruktivních metod, jako například odrazových 

tvrdoměrných zkoušek. Odebráním vzorku konstrukce pomocí jádrového vývrtu 

získáme těleso, díky němuž můžeme nahlédnout dovnitř zkoumaného prvku. Díky 

tomu můžeme zjistit vrstevnatost betonu, zda na konstrukci nejsou nějaké sanační 

vrstvy atd. Na odebraném tělese jsou poté provedeny další zkoušky v laboratoři, 

jako například stanovení krychelné pevnosti v tlaku, zjištění objemové hmotnosti, 

modulu pružnosti a případně i stanovení doby průchodu ultrazvukových vln. 

Jádrové vývrty se z konstrukce odebírají pomocí vrtačky se speciálními dutými 

válci, které mají na vrtné části břity z tvrdého kovu, případně břity diamantové. 

Vrtačka je po dobu vrtání upevněna v držáku, který je podle potřeby polohovatelný. 

Po dobu vrtání je nutné tyto břity ochlazovat, nejčastěji se používá voda. Duté válce 

pro vzorky používající se ke zjišťování pevnosti betonu mají zpravidla vnitřní průměr 

od 50 do 150 mm. Vývrty se mají odebírat z míst na konstrukci, kde budou mít co 

možná nejmenší vliv na statiku a spolehlivost. U betonových konstrukcí je to 

v tlačené oblasti betonu s co možná nejmenší mírou vyztužení. Je tedy žádoucí před 

odebráním vzorku stanovit místa, kudy vede ocelová výztuž a vrtat mimo ni. Vzorek, 

který obsahuje výztuž, se totiž považuje za znehodnocený. Po odebrání vývrtu je 

nutné jej řádně označit a popsat, aby bylo patrné, ze které části konstrukce pochází 

viz obr. 11. U popisu se dbá na posouzení kameniva, zhutnění betonu a polohu 

výztuže. Dále se provede fenolftaleinový test k posouzení míry karbonatace betonu, 
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test je popsán výše viz Karbonatace betonu. Následně se z odebraných vzorků 

připraví zkušební tělesa. To znamená, že se upraví na požadovanou délku. Základní 

zkušení těleso má průměr 150 mm, a buď koncováním nebo zabroušením se 

zarovná. Délky zkušebních těles se upraví podle ČSN EN 12504-1 [29] v poměru 

délky ku průměru na: pro základní zkušební těleso 2,0 pro porovnání s válcovou 

pevností a 1,0 pro porovnání s krychelnou pevností. Pro jiné poměry jsou v normě 

uvedeny vztahy pro přepočet. Po přípravě a očištění zkušebního tělesa se umístí do 

zkušebního lisu a tlakem se poruší. Výsledná pevnost je podíl maximálního zatížení 

a průřezové plochy, jejíž hodnota se poté zaokrouhlí na 0,1 MPa.  

Na závěr je důležité zkontrolovat způsob porušení zkušebního tělesa, 

neodpovídá-li vyhovujícím způsobům porušení dle ČSN EN 12390-3 [30], je třeba 

výsledek vyřadit. K nesprávnému porušení může dojít vlivem příliš velkého 

kameniva, špatného zabroušení dotykových ploch, přítomností výztuže ve 

zkoušeném vzorku atp. [5] [31]. 

Obrázek 11: Popsaný jádrový vývrt, průměr 150 mm, délka cca 340 mm, vizuálně neporušený beton 
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Obrázek 12: Správně porušený vzorek umístěný v lisu. 

Sekané sondy 

Jedná se o velmi jednoduchou metodu, při níž se dá velmi dobře lokalizovat 

výztuž, určit její druh, průměr a případně i krytí a míru koroze. Problém může nastat 

u složitěji vyztužených prvků, jelikož jsme schopni odhalit jen výztuž při povrchu. 

Výztuž, která je hlouběji neobnažujeme, jelikož by hrozilo narušení únosnosti. Při 

aplikaci této metody dochází k výrazným zásahům do zkoumané konstrukce, a proto 

se její užití doporučuje pouze jako doplňkové na předem nedestruktivně 

vytipovaných místech.  
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4 PROHLÍDKA MOSTU A NÁVRH DIAGNOSTICKÉHO PRŮZKUMU 

4.1 Základní informace o mostu 

Diagnostikovanou konstrukcí je most převádějící komunikaci Veslařská přes 

řeku Svratku v Brně Jundrově. Jedná se o třípolový trámový most s délkou 

přemostění 50,00 m. Celková délka nosné konstrukce potom činí 53,50 m. Volná 

šířka mostu je 16,00 m, celková 16,60 m. Most pochází z roku 1966, základy a část 

spodní stavby pochází z mostu původního, zničeného válečnými událostmi v roce 

1945. V současné době je správcem mostu BKOM (Brněnské komunikace a.s.) [3]. 

Tabulka 2: Základní údaje o mostu [3]. 

Evidenční číslo mostu: BM-092 

Název mostu: Veslařská přes Svratku 

Místní název: Jundrovský most 

Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok) 

Převádění komunikace: Místní komunikace / BM 

Rok postavení: 1966 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Brno-město 

Obec (MČ): Brno 

Katastrální území: Jundrov 

Správce mostu: Města a obce, Brno-město, BKOM 
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Obrázek 13: Letecký pohled na zkoumaný Jundrovský most [34]. 

4.2 Návrh diagnostického průzkumu 

Na požadavek správce mostu, Brněnské komunikace a.s., byl naplánován 

diagnostický průzkum mostního objektu. A to v rozsahu, který dokáže adekvátně 

vystihnout stav dané konstrukce. Rozsah průzkumu je následující: 

Nedestruktivní tvrdoměrné zkoušky 

Je navrženo tvrdoměrné zkoušení pro stanovení pevnosti betonu v tlaku. 

Toto zkoušení je uvažováno na celkem osmi částech sledovaného objektu tak, aby 

se co možná nejrovnoměrněji odzkoušela celá konstrukce mostu. Na každém 

zkušebním místě bude provedeno celkem deset čtení hodnot odrazu na tvrdoměru 

typ Original Schmidt N. Deset čtení z důvodu, abychom měli jistotu, že zůstane 

alespoň sedm platných při vyhodnocení výsledků. Celkem bude tedy provedeno 

deset čtení hodnot odrazu na 209 místech, což nám dá velmi slušné množství dat 

pro vyhodnocení. 



 31 

Tabulka 3: Místa, počet a označení zkušebních míst pro tvrdoměrné zkoušky. 

Část konstrukce Množství zkušebních míst Označení 

Dolní části dříků MP 32 1–32 

Dříky opěr 32 33–64  

Křídla 16 65–80 

Úložní prahy opěr 32 81–112 

Sloupy MP 32 113–144 

Úložné prahy MP 32 145–176 

NK – nosníky KA-61 17 177–192, 209 

NK – podélné spáry 16 193–208 

Odběr jádrových vývrtů 

Pro upřesnění nedestruktivních zkoušek pevnosti betonu v tlaku a pro 

stanovení dalších materiálových charakteristik je navrženo z jednotlivých částí 

objektu odebrat celkem patnáct jádrových vývrtů, z toho devět o průměru 50 mm a 

šest o průměru 100 mm. Jádrové vývrty budou provedeny pomocí vrtačky 

s válcovým korunkovým vrtákem. 

Jednotlivá místa odběru vzorků viz tab. 5. 

Tabulka 4: Místa, počet, průměr a označení odběru vzorků jádrových vývrtů. 

Část konstrukce Množství, průměr odebraných vzorků Označení 

Dolní části dříků MP 2 ks, ø 50 mm V1, V2 

Dříky opěr 4 ks, ø 100 mm V3, V4, V5, V6 

Úložní prahy opěr 2 ks, ø 100 mm V7, V8 

Sloupy MP 2 ks, ø 50 mm V9, V10 

Úložné prahy MP 2 ks, ø 50 mm V11, V12 

NK – nosníky KA-61 3 ks, ø 50 mm V12, V14, S21-6 

Odtrhové zkoušky 

V rámci diagnostického průzkumu budou provedeny zkoušky pro stanovení 

pevnosti betonu v tahu u povrchových vrstev. Budou vyhotoveny odtrhové zkoušky 

na celkem pěti částech objektu viz tab. 6. Každé zkušební místo bude osazeno třemi 

terči. Celkem tedy 42 terčů. 
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Tabulka 5: Místa, počet a označení pro odtrhové zkoušky. 

Část konstrukce Množství zkušebních 

míst 

Označení zkušebních 

míst 

Dolní části dříků MP 2 1, 2 

Dříky opěr 6 3–8   

Sloupy MP 2 9, 10 

Úložné prahy (Příčle MP) 2 11, 12 

NK – nosníky KA-61 2 13, 14 

Ověření polohy a množství betonářské výztuže 

Pro ověření množství a polohy betonářské výztuže bude použit 

elektromagnetický indikátor profometer od firmy Proceq. Betonářská výztuž bude 

ověřována a následně porovnána s dostupnou dokumentací. 

Ověření zainjektovanosti a stavu předpínací výztuže 

V rámci diagnostického průzkumu bude ověřen stav předpínací výztuže a 

injektážní malty. Lokalizace předpínací výztuže bude provedena pomocí 

profometeru, následně bude provrtána krycí vrstva betonu a ověřeny rozměry a stav 

předpínacích kabelů. Dále pak zainjektovanost a případný stav injektážní malty. Pro 

tuto kontrolu budou provedeny tři sondy ke kabelovým kanálkům. Následně se pak 

změří tloušťka krycí vrstvy betonu pomocí hloubkoměru. 

Zjištění pasivačních vlastností betonu 

V rámci průzkumu bude ověřena schopnost betonu chránit výztuž. Test bude 

proveden pomocí roztoku fenolftaleinu. Toto ověření bude probíhat na závrtech do 

konstrukce. Množství závrtů bude takové, aby podalo objektivní informace o 

pasivačních vlastnostech betonu. 

Zjištění skladby mostního svršku 

Ke zjištění skladby mostního svršku budou provedeny dvě sondy, S20 a S21. 

Tyto sondy budou o průměru 50 mm vedeny skrz celou konstrukci vozovky včetně 

části nosné konstrukce. Následně pak zvětšeny na průměr 100 mm, ovšem jen 
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po hydroizolaci nikoliv skrz ni, tak aby mohla být provedena řádná oprava její 

porušené části. 

4.3 Vizuální prohlídka, stav a popis konstrukce a jednotlivých částí mostu 

4.3.1 Spodní stavba 

Základy objektu 

Na základech objektu nebyly prováděny diagnostické práce, jelikož nejsou 

přístupné. Při prohlídce rovněž nebyly pozorovány žádné náznaky vypovídající o 

jejich nesprávné funkci, a tak se vycházelo ze zachované stavební dokumentace.  

Původní základy se nachází pod všemi mostními podpěrami. Tyto základy 

jsou založeny na borovém pilotovém roštu, piloty mají průměr 250 mm. Křídla a 

opěry jsou již založeny na pilotách železobetonových, které byly realizovány při 

stavbě v roce 1966. Tyto piloty mají čtvercový půdorys 350 x 350 mm a délku 7,0 m. 

Základové pasy umístěné na pilotách mají šířku 3400 mm u opěr i mezilehlých 

podpěr a pod křídly 2200 mm. Na těchto základových pasech jsou dále umístěny 

spodní části podpěr [36]. 

Mostní podpěry a křídla 

Krajní opěry byly použity původní, jelikož v roce 1945 nedošlo k jejich 

poničení. Byla pouze odbourána horní část a vybetonován nový úložný práh [36]. 

Jsou masivní železobetonové, navazující úložný práh je taktéž železobetonový. Stav 

těchto opěr je nejhorší především ve spodní části, kde je ve styku s vodní hladinou. 

Nacházejí se zde velké kaverny způsobené právě vodní erozivní činností. Dále zde 

pak můžeme naleznout výklenky z doby stavby, viz obr. 14. Krajní opěry jsou silně 

potečené, zejména levobřežní, na níž jsou patrné mikroorganismy viz. obr. 15, 16. 

Délka krajních opěr je 15,90 m. Povrch opěr je opatřen cementovou maltou [37].  
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Obrázek 14: Pohled na pravobřežní opěru, můžeme vidět výklenky z doby stavby a kaverny vzniklé vodní 

činností [49]. 

  

Obrázek 15: Levobřežní opěra, viditelné stopy mikroorganismů, menších trhlin, místy odlupující se omítky a 

uchycení zeleně [49]. 

Křídla jsou symetrická rovnoběžná jak na pravém, tak i levém břehu. Mezi 

křídly a opěrami jsou dilatační spáry. Na levobřežním křídle můžeme najít stopy 

mikroorganismů a rostoucí vegetaci. Místy jsou potečené vodou a je zde lokálně 

odlupující se omítka, tyto vady můžete vidět také na obr. 15. Stejné jevy můžeme 

pozorovat i u křídla pravobřežního, obr. 16. Na toto křídlo navíc navazuje nábřežní 

zídka. Ta je nově vybudovaná a nejsou na ní prozatím žádné patrné známky 

degradace, obr. 17. 
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Obrázek 16: Pohled na návodní a povodní stranu pravobřežního křídla [49]. 

 

Obrázek 17: Nově vybudovaná nábřežní zídka umožňující pohodlný přístup k řece [49]. 

Mezilehlé podpěry jsou monolitické masivní pilíře do cca 0,50 m nad hladinu 

vody. Tyto pilíře jsou částečně původní, částečně dobetonovány v roce 1966 [36]. Na 

ně dále navazují sloupy ve tvaru písmene V, o rozměrech 400 x 600 mm, obr. 18.  

Sloupy jsou následně spojeny s monolitickým úložným prahem nepravidelného 

tvaru.  
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Obrázek 18: Pohled na mezilehlé podpěry tvořené masivními pilíři, sloupy ve tvaru písmene V a úložnými 

prahy [49]. 

Při prohlídce bylo zjištěno, že krycí vrstva výztuže jak sloupů, tak úložných 

prahů byla nedostatečná, jelikož došlo k jejímu odtržení a odhalení výztuže. Ta 

následně začala korodovat, obr. 19. Její oslabení ovšem není nijak enormní, většinou 

0,5 – 1,0 mm. Byly zde objeveny dva druhy trhlin. Prvním typem jsou trhliny vedoucí 

skrz celý úložný práh. U těchto trhlin jsou patrné inkrustace a jsou větším 

problémem, jelikož na úložné prahy zatéká přes mostní závěry a voda tak protéká 

skrz. Druhým typem, méně závažným, jsou trhliny bez inkrustací, ty vedou „jen“ 

vodorovně k výztuži a tudíž do nich nezatéká, obr. 20, 21. Dalšími viditelnými projevy 

zatékání jsou výskyty mikroorganismů a na některých místech i travin, obr. 22. 
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Obrázek 19: Korozí odtržená krycí vrstva výztuže a částečně zkorodovaná betonářská výztuž [49]. 

 

Obrázek 20: Trhliny v úložném prahu mezilehlých 

podpěr vedoucí skrz celý úložný práh, včetně 

patrných výluhů [49]. 

 

Obrázek 21: Vodorovná trhlina v úložném prahu 

bez inkrustace [49]. 
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4.3.2 Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena vodorovnou, kolmou, prostě uloženou deskou 

z prefabrikovaných předpjatých nosníků KA-61 pro světlost 18,00 m. Celkem se most 

skládá ze tří polí tvořených prefabrikovanými nosníky. Tyto nosníky byly upraveny 

na délky 15,80 + 19,38 + 15,80 m. Každé pole je v příčném směru tvořeno 

16 prefabrikáty, které jsou zmonolitněny betonem, který vyplňuje podélné spáry. 

Nosná konstrukce měla být dle stavební dokumentace z roku 1966 uložena na 

gumových ložiscích. Při prohlídce bylo však zjištěno, že je přímo uložena na 

lepenku [36] [37]. 

Největším problémem nosné konstrukce je nedostatečné a nekvalitní 

odvodnění. Původní hydroizolace nebyla měněna a již dávno neplní svoji funkci, 

projevem této nefunkčnosti jsou trhliny v podélných spárách, kde jsou vidět 

vápenné výluhy a inkrustace, obr. 23. S odvodněním dutin v původní dokumentaci 

nebylo vůbec plánováno a bylo doděláno dodatečně pomocí odvodňovacích 

trubiček. Beton je však v jejich okolí silně zamáčený, obr. 24. Z tohoto důvodu je 

možné se domnívat, že nebyly provedeny zcela správně. Odvodnění povrchu mostu 

Obrázek 22: Pohled na mezilehlé podpěry. Patrný výskyt mikroorganismů a růst travin [49]. 
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je provedeno skrze mostní odvodňovače z ocelových trub. Ty jsou však velmi 

zkorodované a neplní správně svoji funkci, obr. 25, navíc jsou realizovány 

v nedostatečném počtu. Dobetonávky mostních závěrů jsou odtrženy a v kombinaci 

s jejich špatným odvodněním dochází k zatékání skrze kotevní oblasti do kabelových 

kanálků, obr. 26. 

 
Obrázek 23: Viditelné zatékání do podélných spár. Inkrustace, krápníky a vápenné výluhy. 

 
Obrázek 24: Zamáčený beton v okolí odvodňovacích trubiček nacházejících se na krajích prefabrikovaných 

nosníků [49]. 
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Obrázek 25: Zcela prokorodovaná odvodňovací 

trouba [49]. 

 

Obrázek 26: Odtržená dobetonávka mostního 

závěru [49]. 

Všechny tyto nedostatky vedou k postupné degradaci a zhoršovaní stavu jak 

nosné konstrukce, tak spodní stavby. Fakt, že zatéká do kabelových kanálků, je 

patrný především z velkého množství podélných trhlin vyskytujících se 

na podhledech jednotlivých nosníků. Tyto trhliny kopírují právě kabelové kanálky, 

a u některých jsou již i patrné inkrustace a vápenné výluhy, obr. 27, 28. Byly 

provedeny sondy k předpínací výztuži za účelem zjištění jak stavu předpínací 

výztuže, tak ověření zainjektovanosti kabelových kanálků. Sondy byly celkem tři, 

a u všech se došlo ke stejnému závěru, že kabelový kanálek je zainjektovaný, avšak 

injektážní malta je vlhká, obr. 29. Pomocí roztoku fenolftaleinu bylo zjištěno, že 

pasivační vlastnosti betonu jsou prozatím dostatečné. To znamená, že předpínací 

výztuž pravděpodobně nebude oslabena korozí. 
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Obrázek 27: Celkový podhled nosníků KA-61 prvního pole. Jsou zde krásně viditelné podélné trhliny 

kopírující předpínací výztuž včetně výluhů [49]. 

 

Obrázek 28: Viditelný rastr výztuže nosníků druhého pole. Podélné výluhy kopírující předpínací výztuž a 

příčné kopírující třmínky [49]. 
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Obrázek 29: Sonda k předpínací výztuži, S19. Předpínací výztuž bez výraznějších známek koroze, avšak 

vlhká injektážní malta [49]. 

4.3.3 Mostní svršek 

Mostní svršek obecně plní funkci přenosu kolových či jiných sil z povrchu dále 

do nosné konstrukce. Skládá se z vozovky, hydroizolace, chodníků a říms. Pohledy 

na mostní svršek, obr. 30, 31 [1]. 
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Obrázek 30: Pohled na levý okraj mostního svršku. Pohled ve směru staničení od 1. opěry [49]. 

 
Obrázek 31: Pohled na pravý okraj mostního svršku, ve směru proti staničení [49]. 

Vozovka 

Šířka vozovky mezi obrubami je 10,50 m [36]. Vozovka je živičná z asfaltového 

betonu. Příčné odvodnění je pomocí střechovitého sklonu, podélné je potom 

vodorovné, tudíž v podstatě bez odvodnění. Příčnému odvodnění následně brání 

vyjeté koleje, jelikož je realizováno obrubníkovými vpusťmi. Na povrchu jsou patrné 
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časté trhliny, ať už příčné, podélné či šikmé. Trhliny jsou většinou opravené zálivkami 

obr. 32. Nejčastěji se vyskytují v oblastech mostních závěrů, obr. 33. 

 
Obrázek 32: Pohledy na krycí vrstvu vozovky, patrné 

trhliny ve vozovce, některé opraveny zálivkami, jiné 

bez opravy. Je zde vidět také rostoucí zeleň u 

obrubníků [49]. 

 
Obrázek 33: Trhliny ve vozovce v místě mostního 

závěru. Částečně opraveny zálivkami [49]. 

Skladba vozovky a části nosné konstrukce byla zjištěna pomocí sond S20 

a S21, obr. 34, 35 a je patrná z následující tabulky: 

Tabulka 6: Skladba průvrtu skrz vozovku a část nosné konstrukce. 

Jednotlivé vrstvy Tloušťka vrstev 

Obrusná vrstva – Asfaltový beton se střednězrnným 

kamenivem – kompaktní 

30 mm 

Podkladní vrstva – Asfaltový beton se střednězrnným 

kamenivem – rozpadavý 

75 mm 

Ochranná vrstva hydroizolace – Cementový beton porézní, 

vyztužený ocelovou sítí 20x20 mm – kompaktní 

50 mm 

Hydroizolace – Asfaltová lepenka dvouvrstvá, nespojená s 

podkladem 

10 mm 

Spádová vrstva – Cementový beton porézní až rozpadavý 70 mm 

Nosná konstrukce – Prefabrikované nosníky KA-61 50 mm 

Celková délka průvrtu 285 mm 
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Obrázek 34: Sonda č. 20. Svislý průvrt vozovkou a částí nosné konstrukce o průměru 50 a 100 mm [49]. 

 

Obrázek 35: Sonda č. 21. Svislý průvrt vozovkou a částí nosné konstrukce o průměru 50 a 100 mm [49]. 

Hydroizolace 

Hydroizolace, jak ukázaly sondy S20 a S21, je tvořena dvěma vrstvami 

asfaltové lepenky tloušťky 10 mm. Podle původní dokumentace je hydroizolační 

systém tzv. vanový [36]. Problémem je, že v době stavby nebylo realizováno žádné 

odvodnění tohoto systému, a tak voda prosáklá skrz vozovku není nijak odvedena 

pryč z konstrukce. Pokud by tedy izolace fungovala správně, voda by se mohla pouze 

odpařovat. Důkazem, že hydroizolace nefunguje, jsou však průsaky a výluhy na 

podhledech nosné konstrukce. Dalším problémem je vyřešení koncových částí 

hydroizolace, především v místě mostních závěrů. Těmi voda zatéká do kabelových 

kanálků, a tím snižuje životnost celé mostní konstrukce. Špatně navržená, 

realizovaná a v konečném důsledku i neměněná hydroizolace má největší podíl na 

současném stavu objektu. 
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Chodníky 

Na mostě se nacházejí chodníky po obou stranách a mají šířku 2,75 m, viz 

obr. 30, 31 [37]. Skládají se ze dvou druhů obrubníků: kamenných o šířce 250 mm 

umístěných nad nosnou konstrukcí a betonových šířky 120 mm mezi křídly, obr. 37. 

Povrch chodníků je z litého asfaltu, tento typ povrchu se v současné již nepoužívá, 

jelikož je kvůli svým vlastnostem považovaný za nevhodný. A to především protože 

je náchylný ke vzniku trhlin např. ve spárách, v rozích poklopů atd., viz obr. 36 až 38. 

V nosné konstrukci pod chodníky jsou poté převáděny inženýrské sítě jako 

plynovod, vodovod a další. Na chodníky po obou stranách navazují chodníky před 

mostem a za mostem. Jelikož most nemá přechodové desky, jsou tyto chodníky 

pokleslé oproti chodníkům na mostě, obr. 39. V neutěsněných spárách litého asfaltu 

roste zeleň, obr. 30–33.  

 
Obrázek 36: Poklop revizní šachty, ve všech rozích vznikly v litém asfaltu trhliny [49]. 
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Obrázek 37: Přechod obrubníků z kamenných na 

betonové v místě přechodu z nosné konstrukce na 

křídla [49]. 

 
Obrázek 38: Trhlina v litém asfaltu v místě mostního 

závěru [49]. 

 
Obrázek 39: Viditelný pokles náspu před opěrou [49]. 

Výška chodníků nad vozovkou je nedostatečná, dobře je to patrné z obrázků 

37-39, kde je místy jen 40 mm. 
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Římsy 

Jak je patrné z obrázku 40, na obou stranách mostu jsou monolitické 

železobetonové římsy přerušené jen nad podpěrami. Mají šířku 800 mm, výšku 

300 mm a vyložení přes krajní nosníky 350 mm. Celkově jsou římsy v dobrém stavu 

až na místa u mostních závěrů, kde dochází k zatékání a výskytu mikroorganismů 

i travin. Do říms jsou ukotveny sloupky zábradlí. 

 
Obrázek 40: Celkový pohled na pravou stranu mostu. Přerušení říms, jak je vidět, je provedeno jen nad 

podpěrami [49]. 

4.3.4 Vybavení mostu 

Silniční záchytný systém 

Je na mostu tvořen kombinací ocelového svařovaného zábradlí a betonových 

parapetních zídek. Konstrukce ocelového zábradlí je obdélníková, sloupky mají 

rozteč cca 2,0 m a výška zábradlí nad chodníkem je cca 1,0 m. Tato obdélníková 

konstrukce je svařena z uzavřených profilů a doplněna pásovinou s roztečemi max. 

120 mm. Ocelové zábradlí je opatřeno ochranným nátěrem modré barvy, tento 

vzhled je patrný na obr. 39. Obecně je v dobrém stavu avšak v kritických místech, 

jako je ukotvení do říms či spoj pásoviny s uzavřeným obdélníkovým profilem, je 
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prokorodované. Na některých místech až do takové míry, že reálně hrozí pád 

do řeky, obr. 41, 42. 

 
Obrázek 41: Detail na ocelové zábradlí v místě připojení pásoviny k obdélníkovému profilu [49]. 

 
Obrázek 42: Detail v místě kotvení zábradlí do římsy [49]. 
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Betonové parapetní zídky se nacházejí nad podpěrami a jsou v nich umístěny 

sloupy veřejného osvětlení s rozvodnou skříní. Celkově jsou tyto parapetní zídky 

v dobrém stavu a bez poruch. 

Odvodňovací zařízení 

Na mostě se nachází celkem šest obrubníkových odvodňovačů umístěných 

vždy v polovině rozpětí pole. Tento počet je pro takto velký objekt nedostatečný. 

V původní dokumentaci je uváděno šest odvodňovačů v krajních polích a osm v poli 

středním, ovšem v tomto počtu nebyly realizovány [36].  

Odpadní trouby použité k odvodnění jsou z oceli a od doby stavby již stihly 

značně zkorodovat, a tak přestaly plnit svoji funkci, obr. 43. Dále pak vpusti umístěné 

v obrubnících jsou opatřeny neodnímatelnou mříží, což sice znemožňuje jejich 

krádež, ale zároveň značně ztěžuje čištění, a proto jsou zanesené, obr. 44. 

 
Obrázek 43: Vyústění odpadní trouby v podhledu nosníku, viditelná koroze a zamáčení okolního 

betonu [49]. 
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Obrázek 44: Pevně ukotvená mříž a zanešené vpusti odvodňovačů [49]. 

 

Osvětlovací zařízení 

Na mostu se nachází na každé straně čtyři sloupy s veřejným osvětlením. 

Dohromady tedy osm osvětlovadel. Kotveny jsou do parapetních zídek bez známek 

závad. V parapetních zídkách se také nachází rozvodné skříňky, které jsou 

nedostatečně zabezpečené. Rozmístění sloupů veřejného osvětlení je patrné 

z obrázku 40. 

Dopravní značení a označení mostu 

Evidenční číslo mostu je umístěno vpravo před mostem i vlevo za mostem na 

sloupu trakčního vedení, přičemž vpravo před mostem je jen stěží viditelné přes 

vzrostlý keř. Před mostem chybí tabulka s označením překračovaného toku, tedy 

řeky Svratky. Ačkoliv poslední hlavní mostní prohlídka snížila zatížitelnost mostu, 

chybí osazení značkami upravujícími vjezd vozidel nad maximální povolenou 

hmotnost dle nové zatížitelnosti. 
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4.3.5 Cizí zařízení 

Z cizích zařízení se na mostě nacházejí vodovodní a plynovodní potrubí. 

Konkrétně plynovodní potrubí v dutinách druhých nosníků a vodovodní v dutinách 

patnáctých nosníků. Obě potrubní vedení mají v chodnících umístěny revizní šachty, 

obr. 45, 46.  

 
Obrázek 45: Pohled do dutiny v nosné konstrukci na plynovodní potrubí [49]. 

 
Obrázek 46: Pohled do dutiny v nosné konstrukci na vodovodní potrubí [49]. 
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Dále se na mostě nachází kabely elektrického vedení a v prostoru nad 

vozovkou trolejové vedení MHD.  

4.3.6 Území pod mostem a přístupové cesty 

Koryto řeky Svratky je v okolí mostu povětšinou přírodní kromě nábřežní 

zídky a přilehlého mola. Je hojně porostlé vegetací. Dno je bahnité a pod mostem se 

nacházejí splaveniny dřevin a dalších materiálů. Díky přítomnosti nedaleké přehrady 

je zajištěn stálý průtok, a tak jsou obě mezilehlé podpěry neustále ve styku s vodní 

hladinou.  

 
Obrázek 47: Pohled na zarostlé koryto řeky Svratky z místa přilehlého mola, proti proudu řeky [49]. 

Přístup pod most je komplikovaný, jelikož se zde nacházejí strmé svahy a 

nejsou zřízeny žádné přístupové cesty. Nejpohodlnější možnost, jak se pod objekt 

dostat, je ze schodiště u nábřežní zídky. K první opěře je možné se dostat jen 

v prsačkách k dalším však již nikoliv, jelikož koryto je zde příliš hluboké. Tudíž je 

nutný člun anebo mostní prohlížečka, obr. 48-51. 
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Obrázek 48: Provádění prohlídky mostu z nafukovacího člunu. 

  
Obrázek 49: Přístup k první opěře a části prefabrikovaných nosníků byl možný jen v prsačkách. 



 55 

 
Obrázek 50: Mostní prohlížečka nutná k přístupu především k podhledům nosné konstrukce. 

 
Obrázek 51: Provádění prohlídky podhledu nosné konstrukce z koše mostní prohlížečky. 
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5 VYHODNOCENÍ DIAGNOSTICKÉHO PRŮZKUMU 

5.1 Stanovení pevnosti betonu v tlaku pomocí odrazového tvrdoměru Original 

Schmidt N 

5.1.1 Obecný postup 

Vyhodnocení podle normy ČSN 73 1373:2011 [12] umožňuje stanovit 

krychelnou pevnost prostého betonu v tlaku dvěma způsoby: 

a) pevnost betonu s nezaručenou přesností, při níž se ukazatel měření 

vyhodnotí podle obecného, popř. směrného kalibračního vztahu, viz 

ČSN 73 1370 [38]. 

b) upřesněná pevnost betonu, při níž se ukazatel měření vyhodnotí podle 

- určujícího kalibračního vztahu úzkého nebo širokého, viz 

ČSN 73 1370 [38] 

- obecného nebo směrného kalibračního vztahu upřesněného 

součinitelem α, viz ČSN 73 1370 [38] 

Stanovení neupřesněné krychelné pevnosti betonu v tlaku 

Při vyhodnocení naměřených hodnot odrazů, je nutné zohlednit směr úderu 

beranu Schmidtova tvrdoměru. Zohlednění směru úderu je důležité, jelikož vztahy, 

podle kterých se hodnota odrazu převádí na neupřesněnou pevnost, jsou odlišné 

pro směr vodorovný, svisle dolů a svisle nahoru. 

Dále se vztahy liší podle velikosti odrazu. Pro přímku A platí hodnoty odrazů 

v rozmezí 25–40, přímka B je pro odrazy v rozmezí 41–54. 

Vztahy pro výpočet neupřesněné pevnosti v tlaku [12]: 
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Vodorovný směr: přímka A 𝑓𝑏𝑒 = 1,750 ∗ 𝛼 − 29,000 

 přímka B 𝑓𝑏𝑒 = 1,786 ∗ 𝛼 − 30,440 

Svisle dolů: přímka A 𝑓𝑏𝑒 = 1,562 ∗ 𝛼 − 17,813 

 přímka B 𝑓𝑏𝑒 = 1,667 ∗ 𝛼 − 21,667 

Svisle nahoru: přímka A 𝑓𝑏𝑒 = 1,857 ∗ 𝛼 − 40,708 

 přímka B 𝑓𝑏𝑒 = 1,923 ∗ 𝛼 − 43,611 

Po převedení hodnoty odrazu tvrdoměru α na neupřesněnou pevnost v tlaku 

𝑓𝑏𝑒 je nutné provést kontrolu odchylky převedených neupřesněných pevností v tlaku 

vůči aritmetickému průměru všech měření na vyšetřovaném zkušebním místě. Tato 

odchylka nesmí být větší než ±20%. Jestliže jsou některé hodnoty mimo tyto meze, 

vyloučí se. Vyloučí-li se takové množství měření, že nezbude ani sedm platných, 

vyřadí se celé zkušební místo. Po vyloučení hodnot přesahujících dané meze, se 

ze zbylých vypočítá nový aritmetický průměr [12]. 

Po získání průměrné neupřesněné pevnosti v tlaku 𝑓′𝑏𝑒, je nutné ověřit stáří 

a stav zkoušeného betonu. Je-li beton starší než 56 dnů, je nutné hodnotu 𝑓′𝑏𝑒 

vynásobit součinitelem stáří 𝛼𝑡. Ten má pro stáří betonu 57 až 180 dnů 

hodnotu 𝛼𝑡 = 0,95. Pro 181 až 360 dnů, 𝛼𝑡 = 0,93 a pro betony starší jak 360 dnů 

je 𝛼𝑡  = 0,90 [12]. 

Stav betonu se rozlišuje na suchý, pro nějž platí 𝛼𝑤 = 0,85. Dále přirozeně 

vlhký a vlhký, 𝛼𝑤 = 1,00 a nasycený vodou, 𝛼𝑤 = 1,05. Těmito hodnotami se opět 

přenásobí hodnota 𝑓′𝑏𝑒 [12]. 

Stanovení součinitele α pro upřesněnou krychelnou pevnost betonu v tlaku 

Abychom byli schopni upřesnit obecný nebo směrný kalibrační vztah 

součinitelem α, je zapotřebí, dle normy ČSN 73 1373:2011 [12]: 

a) nejméně 9 krychlí nebo válců podle ČSN 73 1370 [38], které prošly 

stejným výrobním procesem, jsou podobného stáří a ze stejného 

materiálu; 

b) nejméně dále uvedené množství vzorků odebraných z konstrukce, toto 

množství závisí na objemu konstrukce: 

- 3 tělesa pro objem do 10 m3 
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- 6 těles pro objem do 50 m3 

- 9 těles pro objem nad 50 m3 

- 3 tělesa, jestliže zkušební místa byla předem vyšetřována 

nedestruktivními metodami a při vyhodnocení betonu v tlaku 

s nezaručenou pevnosti bylo prokázáno, že se jedná o místa 

s nejmenší, průměrnou a největší pevností [12]. 

Součinitel α se poté stanoví jako podíl součtu pevností získaných 

z normalizovaných tlakových zkoušek a součet pevností s nezaručenou pevností 

získaných na tomtéž vzorku: 

𝛼 =
∑ 𝑓𝑏𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑓𝑏𝑒𝑖
𝑛
𝑖=1

 

kde 𝑓𝑏𝑖 je pevnost betonu v tlaku získaná normalizovanou tlakovou 

zkouškou; 

 𝑓𝑏𝑒𝑖 je pevnost betonu v tlaku s nezaručenou pevností stanovená 

na tomtéž vzorku; 

 𝑛 je počet zkušebních vzorků [12]. 

Upřesněná krychelná pevnost betonu v tlaku se poté získá pomocí vztahu: 

𝑓𝑏 = 𝛼 ∗ 𝑓𝑏𝑒 

kde 𝑓𝑏 je upřesněná krychelná pevnost betonu v tlaku v MPa; 

 𝑓𝑏𝑒 je neupřesněná krychelná pevnost betonu v tlaku v MPa; 

 𝛼 je součinitel pro upřesnění pevnosti [12]. 

5.1.2 Vyhodnocení naměřených dat 

Zkoušky ke stanovení pevnosti betonu v tlaku nedestruktivním způsobem 

byly provedeny pomocí odrazového tvrdoměru Original Schmidt N. Před zahájením 

samotného měření na zkušebních místech byly provedeny nezbytné přípravy, jako 

je obroušení povrchové zkarbonatované vrstvy betonu, očištění povrchu zkušebních 

míst, vizuální kontrola zkoušeného místa atd.  
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Na každém zkušebním místě bylo odečteno 10 hodnot odrazů α. Následné 

vyhodnocení těchto naměřených odrazů postupovalo podle normy 

ČSN 73 1373:2011 [12], podrobněji viz podkapitola 5.1.1. Podle vztahů pro výpočet 

neupřesněné pevnosti v tlaku byly získány hodnoty 𝑓𝑏𝑒, pro jednotlivé hodnoty 

odrazů α. Provedeno vyřazení neplatných hodnot a stanovena průměrná hodnota 

𝑓′𝑏𝑒. Tato průměrná hodnota se následně vynásobila příslušnými součiniteli 𝛼𝑡 a 𝛼𝑤. 

Tvrdoměrné zkoušky byly provedeny celkem na osmi částech mostu. Na šesti 

místech byly zároveň provedeny odběry jádrových vývrtů, takže krychelná pevnost 

v tlaku mohla být pomocí nich upřesněna. 

Při vyhodnocování pevnostní třídy betonu, pokud je pevnost upřesňována na 

vývrtech, stačí, když charakteristická pevnost betonu v tlaku in situ, dosáhne 85% 

jinak charakteristické pevnosti betonu v tlaku na standartních tělesech. Tato úvaha 

je přípustná při vyhodnocování dle normy ČSN EN 13791 [50]. 

Naměřené hodnoty odrazů a stanovení jednotlivých kroků výpočtu, jako je 

neupřesněná pevnost v tlaku, součinitel upřesnění atp. pro jednotlivé níže zmíněné 

části viz. příloha č. 1. 
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Pevnosti betonu v tlaku vybraných částí, upřesněné na jádrových vývrtech: 

Dolní část dříků mezilehlých podpěr 

Tabulka 7: Vyhodnocení upřesněné krychelné pevnosti betonu v tlaku dolní části dříků mezilehlých podpěr. 

Veličina Označení Hodnota Jednotka 

Objemová hmotnost betonu W 2300 [kg/m3] 

Průměrná hodnota krychelné pevnosti betonu fm(n)is' 56,4 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka sr 3,3 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka pevností podle 

nedestruktivních metod 
s 2,1 [MPa] 

Reziduální směrodatná odchylka srez 2,5 [MPa] 

Výsledný variační součinitel Vx 3,8 [%] 

Počet platných vzorků n 32 [n] 

Součinitel odhadu 5% kvantilu βn 1,725 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 50,8 [MPa] 

Pevnostní třída dle ČSN EN 206 C 45/55 

 

 
Graf 1: Histogram četnosti pevností betonu v tlaku dolní části dříků mezilehlých podpěr. 

Jak vyplývá z tabulky 7 beton dle ČSN EN 206 [46] odpovídá pevnostní třídě 

C 45/55, což je výrazně lepší, než je uváděno ve stavební dokumentaci [36]. Variační 

součinitel 𝑉𝑥 = 3,8% < 12% dle normy ČSN 73 2011 [43] značí, že se jedná o beton 

rovnoměrný. A jeho objemová hmotnost je 2300 kg/m3. 
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Dříky opěr 

Tabulka 8: Vyhodnocení upřesněné krychelné pevnosti betonu v tlaku dříků opěr. 

Veličina Označení Hodnota Jednotka 

Objemová hmotnost betonu W 2230 [kg/m3] 

Průměrná hodnota krychelné pevnosti betonu fm(n)is' 31,4 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka sr 6,8 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka pevností podle 

nedestruktivních metod 
s 6,35 [MPa] 

Reziduální směrodatná odchylka srez 2,5 [MPa] 

Výsledný variační součinitel Vx 20,2 [%] 

Počet platných vzorků n 32 [n] 

Součinitel odhadu 5% kvantilu βn 1,721 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 19,7 [MPa] 

Pevnostní třída dle ČSN EN 206 C 16/20 

 

 
Graf 2: Histogram četnosti pevností betonu v tlaku dříků opěr. 

Jak vyplývá z tabulky 8 beton dle ČSN EN 206 [46] odpovídá pevnostní třídě 

C 16/20, což je pevnost poměrné nízká, ovšem vzhledem k tomu, kdy byly opěry 

stavěny, není nijak překvapivá. Variační součinitel 𝑉𝑥 = 20,2% > 16%, dle normy 

ČSN 73 2011 [43] značí, že se jedná o beton nerovnoměrný, což může být způsobeno 

technologií během výstavby (různé poměry jednotlivých složek betonu během jeho 

přípravy). A jeho objemová hmotnost je 2230 kg/m3. 
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Úložné prahy opěr 

Tabulka 9: Vyhodnocení upřesněné krychelné pevnosti betonu v tlaku úložných prahů opěr. 

Veličina Označení Hodnota Jednotka 

Objemová hmotnost betonu W 2200 [kg/m3] 

Průměrná hodnota krychelné pevnosti betonu fm(n)is' 51,9 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka sr 10,3 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka pevností podle 

nedestruktivních metod 
s 10,0 [MPa] 

Reziduální směrodatná odchylka srez 2,5 [MPa] 

Výsledný variační součinitel Vx 19,3 [%] 

Počet platných vzorků n 32 [n] 

Součinitel odhadu 5% kvantilu βn 1,721 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 34,2 [MPa] 

Pevnostní třída dle ČSN EN 206 C 30/37 

 

 
Graf 3: Histogram četností pevností betonu v tlaku úložných prahů opěr, červeně označená hodnota, je místo, 

které bylo z vyhodnocení vyřazeno z důvodu testu odlehlosti hodnot. 

Jak vyplývá z tabulky 9 beton dle ČSN EN 206 [46] odpovídá pevnostní třídě 

C 30/37, což je lepší, než je uvedeno ve stavební dokumentaci [36]. Variační 

součinitel 𝑉𝑥 = 19,3% > 12% dle normy ČSN 73 2011 [43] značí, že se jedná o beton 

nerovnoměrný, pravděpodobně ze stejných důvodů jako u dříků opěr. Jeho 

objemová hmotnost je 2200 kg/m3. Dále se zde nacházela jedna hodnota, která byla 

vyřazena z důvodu odlehlosti hodnoty od ostatních. 
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Sloupy mezilehlých podpěr 

Tabulka 10: Vyhodnocení upřesněné krychelné pevnosti betonu v tlaku sloupů mezilehlých podpěr. 

Veličina Označení Hodnota Jednotka 

Objemová hmotnost betonu W 2290 [kg/m3] 

Průměrná hodnota krychelné pevnosti betonu fm(n)is' 40,7 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka sr 4,8 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka pevností podle 

nedestruktivních metod 
s 4,1 [MPa] 

Reziduální směrodatná odchylka srez 2,5 [MPa] 

Výsledný variační součinitel Vx 10,1 [%] 

Počet platných vzorků n 32 [n] 

Součinitel odhadu 5% kvantilu βn 1,721 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 32,5 [MPa] 

Pevnostní třída dle ČSN EN 206 C 30/37 

 

 
Graf 4: Histogram četností pevností betonu v tlaku sloupů mezilehlých podpěr. 

Jak vyplývá z tabulky 10 beton dle ČSN EN 206 [46] odpovídá pevnostní třídě 

C 30/37. Variační součinitel 𝑉𝑥 = 10,1% < 12% dle normy ČSN 73 2011 [43] značí, že 

se jedná o beton rovnoměrný. Jeho objemová hmotnost je 2290 kg/m3. 
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Úložné prahy mezilehlých podpěr 

Tabulka 11: Vyhodnocení upřesněné krychelné pevnosti betonu v tlaku úložných prahů mezilehlých podpěr. 

Veličina Označení Hodnota Jednotka 

Objemová hmotnost betonu W 2300 [kg/m3] 

Průměrná hodnota krychelné pevnosti betonu fm(n)is' 44,7 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka sr 4,3 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka pevností podle 

nedestruktivních metod 
s 3,5 [MPa] 

Reziduální směrodatná odchylka srez 2,5 [MPa] 

Výsledný variační součinitel Vx 7,8 [%] 

Počet platných vzorků n 32 [n] 

Součinitel odhadu 5% kvantilu βn 1,721 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 37,4 [MPa] 

Pevnostní třída dle ČSN EN 206 C 30/37 

 

 
Graf 5: Histogram četností pevností betonu v tlaku úložných prahů mezilehlých podpěr. 

Jak vyplývá z tabulky 11 beton dle ČSN EN 206 [46] odpovídá pevnostní třídě 

C 30/37, což je lepší, než odpovídá vizuálnímu vzhledu úložných prahů mezilehlých 

podpěr. Variační součinitel 𝑉𝑥 = 7,8% < 12% dle normy ČSN 73 2011 [43] značí, že se 

jedná o beton rovnoměrný. Jeho objemová hmotnost je 2300 kg/m3. 
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Nosná konstrukce – nosníky 

Tabulka 12: Vyhodnocení upřesněné krychelné pevnosti betonu v tlaku nosníků. 

Veličina Označení Hodnota Jednotka 

Objemová hmotnost betonu W 2410 [kg/m3] 

Průměrná hodnota krychelné pevnosti betonu fm(n)is' 57,9 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka sr 3,8 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka pevností podle 

nedestruktivních metod 
s 2,9 [MPa] 

Reziduální směrodatná odchylka srez 2,5 [MPa] 

Výsledný variační součinitel Vx 5,0 [%] 

Počet platných vzorků n 17 [n] 

Součinitel odhadu 5% kvantilu βn 1,808 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 51,0 [MPa] 

Pevnostní třída dle ČSN EN 206 C 50/60 

 

 
Graf 6: Histogram četností pevností betonu v tlaku nosníků. 

Jak vyplývá z tabulky 12 beton dle ČSN EN 206 [46] odpovídá pevnostní třídě 

C 50/60, což značí kvalitní provedení prefabrikátů. Variační součinitel 

𝑉𝑥  =  5,0% <  12% dle normy ČSN 73 2011 [43] značí, že se jedná o beton 

rovnoměrný. Jeho objemová hmotnost je 2410 kg/m3. 
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Neupřesněné pevnosti betonu v tlaku vybraných částí: 

Křídla 

Tabulka 13: Vyhodnocení neupřesněné krychelné pevnosti betonu v tlaku křídel. 

Veličina Označení Hodnota Jednotka 

Průměrná neupřesněná pevnost fbe' 35,1 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka sr 9,2 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka pevností podle 

nedestruktivních metod 
s 8,8 [MPa] 

Reziduální směrodatná odchylka srez 2,5 [MPa] 

Výsledný variační součinitel Vx 25,1 [%] 

Počet platných vzorků n 16 [n] 

Součinitel odhadu 5% kvantilu βn 1,725 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 19,3 [MPa] 

Pevnostní třída dle ČSN EN 206 C 12/15 

 

 
Graf 7: Histogram četností pevností betonu v tlaku křídel. 

Jelikož nebylo provedeno upřesnění na vývrtech, byla prokazována 100% 

charakteristická pevnost betonu v tlaku. Variační součinitel 𝑉𝑥 = 25,1% > 16% dle 

normy ČSN 73 2011 [43] značí, že se jedná o beton nerovnoměrný. Jedná se však 

o vlastnosti betonu bez upřesnění na vzorcích odebraných z konstrukce. Tudíž je 

potřeba k těmto výsledkům také tak přistupovat a považovat je spíše jen za 

orientační. 

0

5

20 25 30 35 40 45 50 Další

Č
e

tn
o

st

Hranice tříd [MPa]

Křídla



 67 

Podélné spáry 

Tabulka 14: Vyhodnocení neupřesněné krychelné pevnosti betonu v tlaku podélných spár. 

Veličina Označení Hodnota Jednotka 

Průměrná neupřesněná pevnost fbe' 24,4 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka sr 11,2 [MPa] 

Výběrová směrodatná odchylka pevností podle 

nedestruktivních metod 
s 10,9 [MPa] 

Reziduální směrodatná odchylka srez 2,5 [MPa] 

Výsledný variační součinitel Vx 44,6 [%] 

Počet platných vzorků n 16 [n] 

Součinitel odhadu 5% kvantilu βn 1,725 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 5,1 [MPa] 

Pevnostní třída dle ČSN EN 206 C -/5 

 

 
Graf 8: Histogram četností pevností betonu v tlaku podélných spár, červeně jsou zvýrazněny hodnoty, které 

byly vyřazeny, jelikož jejich pevnost v tlaku byla <10 MPa. 

Pevnost betonu v tlaku podélných spár je velmi špatná. Jelikož naměřené 

hodnoty vykazovaly značné odchylky a nebylo provedeno upřesnění na vývrtech, 

byla prokazována 100% charakteristická pevnost betonu v tlaku namísto 85%. 

Z toho vyplývá zatřídění do pevnostní třídy C -/5. Jedná se dle normy 

ČSN 73 2011 [43] o beton nerovnoměrný, jelikož variační součinitel 

𝑉𝑥  =  44,6% >  16%. Jak je patrné z histogramu, byly vyřazeny tři pevnosti, jelikož 

jejich hodnoty pevnosti byly <10 MPa.  
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Celkové shrnutí výsledků pevností v tlaku jednotlivých částí mostu 

Tabulka 15: Celkové shrnutí výsledků pevností v tlaku jednotlivých částí mostu. 

 Část 

konstrukce 

Druh 

pevnosti 

Pevnost 

v tlaku 
fck,is 

[MPa] 

Pevnostní 

třída dle 

ČSN EN 

206 

Variační 

součinitel 

𝑉𝑥  [%] / 

Rovnoměrnost 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m3] 

Dolní část 

dříků 

mezilehlých 

podpěr 

upřesněná 46,1 C 45/55 3,8 / Ano 2300 

Dříky opěr upřesněná 19,7 C 16/20 20,2 / Ne 2230 

Úložné 

prahy opěr 
upřesněná 34,2 C 30/37 19,3 / Ne 2200 

Sloupy 

mezilehlých 

podpěr 

upřesněná 32,5 C 30/37 10,1 / Ano 2290 

Úložné 

prahy 

mezilehlých 

podpěr 

upřesněná 37,4 C 30/37 7,8 / Ano 2300 

Nosná 

konstrukce – 

nosníky  

upřesněná 51,0 C 50/60 5,0 / Ano 2410 

Křídla neupřesněná 19,3 C 12/15 25,1 / Ne - 

Podélné 

spáry 
neupřesněná 5,1 C -/5 44,6 / Ne - 

Vyhodnocení pevností betonů zkoumaných částí a jejich zatřízení vyšlo téměř 

ve všech případech o 2 třídy lepší, než je uváděno ve stavební dokumentaci. V té se 

uvádí třída betonu dříků opěr B 135, což odpovídá dnešní C 8/10, přičemž zkoušky 

prokázaly třídu C 16/20. Úložné prahy opěr jsou uváděny jako B 170, podle dnešních 

norem tedy C 10/13,5, zatímco ze zkoušek vyšly jako C 30/37. Sloupy a úložné prahy 

mezilehlých podpěr jsou ve stavební dokumentaci uvedeny jako B 250, tedy dle 

dnešní normy C 16/20 a zkouškami byla prokázána pevnost C 30/37. Nosníky KA-61 

se vyráběly z betonu B 500, tedy dnešní C 35/45 a na mostě byla prokázána pevnost 

C 50/60 [36]. Z výše uvedeného porovnání lze tedy usoudit, že skutečné pevnosti 
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betonu jsou vyšší, než byl záměr při stavbě. Tento fakt může být způsoben například 

smícháním lepších poměrů jednotlivých složek betonu při jeho výrobě. 

5.2 Stanovení pevnosti betonu v tlaku na jádrových vývrtech 

5.2.1 Obecný postup 

Velikostí normových zkušebních těles se zabývá norma ČSN EN 12504-1 [29], 

kde se řeší především poměr výšky ku šířce viz kapitola odběr jádrových vývrtů.  

V reálných situacích se v diagnostice setkáváme s problémem odebrání 

vývrtů základních normových rozměrů. Touto problematikou se zabývá norma 

ČSN EN 12390-3, Z1 [35], která dává možnost přepočtu jiných než normových 

rozměrů těles. Tento přepočet se provádí pomocí součinitele štíhlosti 𝜅𝑐,𝑐𝑦𝑙 a 

součinitele příčného rozměru 𝜅𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑒 [35]. 

Pro výpočet pevnosti betonu v tlaku normového válcového tělesa platí vztah: 

𝑓𝑐 =
𝐹

𝐴𝑐
 

kde  𝐹 je nejvyšší dosažená síla při zkoušce v N; 

 𝐴𝑐 je tlačená plocha v mm2; 

 𝑓𝑐 je pevnost betonu v tlaku v MPa. 

Jestliže nemá zkušební těleso normové rozměry, tak se jeho pevnost v tlaku 

vypočítá ze vztahu [35]: 

𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 = 𝜅𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑒 ∗ 𝜅𝑐,𝑐𝑦𝑙 ∗
𝐹

𝐴𝑐
 

kde  𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 je válcová pevnost betonu v tlaku v MPa; 

 𝜅𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑒 je opravný součinitel pro příčný rozměr tělesa, pro 

d = 100 mm bereme hodnotu 0,95, pro d = 50 mm hodnotu 0,91; 

 𝜅𝑐,𝑐𝑦𝑙 je opravný součinitel pro štíhlost válce λ, štíhlost válce λ musí 

být v intervalu (1,0;2,0). Zároveň je platný jen pro pevnost 𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 v intervalu ⟨16;60⟩ 

MPa. 
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  Pro 𝜅𝑐,𝑐𝑦𝑙 platí vztah: 𝜅𝑐,𝑐𝑦𝑙 = 0,80 + √
𝜆−0,933

26,667
 

kde λ je součinitel štíhlosti válce a určí se jako poměr délky ku 

průměru. 

Pro přepočet z válcové pevnosti betonu v tlaku 𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 na krychelnou 𝑓𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑒 se 

použije vztah: 

𝑓𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑒 = 𝜅𝑐𝑦𝑙,𝑐𝑢𝑏𝑒 ∗ 𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 

kde 𝑓𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑒 je krychelná pevnost betonu v tlaku v MPa; 

 𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 je válcová pevnost betonu v tlaku v MPa; 

 𝜅𝑐𝑦𝑙,𝑐𝑢𝑏𝑒 je součinitel pro přepočet válcové pevnosti na krychelnou, 

vychází z tab. 16. 

Tabulka 16: Tabulka hodnot převodního součinitele κ(cyl,cube), v závislosti na f(c,cyl). 

𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 [MPa] 𝜅𝑐𝑦𝑙,𝑐𝑢𝑏𝑒 𝑓𝑐,𝑐𝑦𝑙 [MPa] 𝜅𝑐𝑦𝑙,𝑐𝑢𝑏𝑒 

8 1,252 45 1,230 

12 1,252 50 1,223 

16 1,252 55 1,215 

20 1,251 60 1,206 

25 1,249 70 1,195 

30 1,246 80 1,184 

35 1,242 90 1,172 

40 1,236 100 1,159 

Na odebraných jádrových vývrtech lze také snadno zjistit objemovou 

hmotnost ρ betonu. Odebrané vzorky se zváží, tím získáme hmotnost a změří se 

jejich průměr a délka. Objemovou hmotnost ρ následně získáme ze vztahu: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

kde  𝑚 je hmotnost tělesa v kg; 

 𝑉 je objem tělesa v m3. 
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5.2.2 Vyhodnocení odebraných vzorků 

Ke zjištění materiálových charakteristik betonu, upřesnění pevností betonu 

v tlaku atp., bylo odebráno celkem patnáct jádrových vývrtů z toho devět o průměru 

50 mm a šest o průměru 100 mm. Z těchto patnácti vzorků bylo nařezáno celkem 

24 zkušebních těles.  

Vývrty byly z konstrukce odebrány pomocí jádrové vrtačky. Vzorky byly řádně 

označeny a prohlédnuty z hlediska vlastností betonu, jako je zrnitost kameniva, druh 

kameniva, pórovitost atp. Poté se vzorky nařezaly na zkušební tělesa a zarovnaly se 

jim tlačné plochy. Zarovnání tlačných ploch bylo provedeno na ocelové desce 

pomocí korundového prášku.   

 
Obrázek 52: Zabroušení tlačných ploch zkušebních těles. 

 Následně byly na vzorcích provedeny zkoušky pevnosti v tlaku. Tyto zkoušky 

byly provedeny na lisu v laboratoři VUT Brno. Ze zjištěné síly při porušení, známé 

plochy a rozměrů jednotlivých těles poté mohla být vypočítána krychelná pevnost 

v tlaku betonu a objemová hmotnost. Tento postup je podrobně popsán 

v podkapitole 5.2.1. 
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Obrázek 53: Zkušební těleso umístěné v lisu. 

Dále je zde exemplárně popsán jeden náhodně vybraný odebraný jádrový 

vývrt, včetně vyhodnocení pevnosti a objemové hmotnosti. Zbylé jsou poté uvedeny 

v příloze č. 2. 

 
Obrázek 54: Odebraný jádrový vývrt z úložného prahu žabovřeské opěry. Označení vývrtu je V8, průměr 

100 mm, délka 340 mm. Beton je porézní, póry do 5 mm, je z drceného kameniva s maximální velikosti 

zrn cca 20 mm. 
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Tabulka 17: Naměřené charakteristiky z laboratoře pro jádrový vývrt V8. 

Naměřené charakteristiky 

Těleso 
Průměr Délka Hmotnost Mezní síla Plocha 

d [mm] L [mm] m [g] F [kN] Ac [mm2] 

V8-1 99,36 102,43 1744,1 351,5 7753,77 

V8-2 99,3 102,87 1719,6 295,5 7744,41 

Tabulka 18: Vypočet krychelné pevnosti v tlaku betonu, jádrový vývrt V8. 

Těleso 
Štíhlost 

Koeficient 
štíhlosti 

Koeficient 
průměru 

Koeficient 
krychelné 
pevnosti 

Objemová 
hmotnost 

Válcová 
pevnost v 

tlaku 

Krychelná 
pevnost v 

tlaku 

λ [-] κc,cyl [-] κc,cube[-] κcyl,cube[-] W [kg/m3] fc,cyl [MPa] fc,cube[MPa] 

V8-1 1,031 0,861 0,95 1,240 2190 37,06 46,0 

V8-2 1,036 0,862 0,95 1,248 2150 31,25 39,0 

Z obrázku 54 vyplývá, že se jedná o beton s pórovitou strukturou. Cementový 

tměl je šedý a vypadá poměrně kvalitně. Kamenivo obsahuje různě frakce, které 

nejsou rozmístěny zcela rovnoměrně. Z tabulky 18 je poté patrné, že pevnost při 

povrchu, 45,96 MPa, je vyšší než hlouběji v konstrukci, 39,00 MPa, což by odpovídalo 

zjištěné nerovnoměrnosti betonu úložných prahů opěr. 

Tabulka 19: Krychelné pevnosti v tlaku zjištěné v lisu, pevnosti s nezaručenou přesností získaných pomocí 

tvrdoměru a vypočítaného součinitele upřesnění. 

Těleso 

Krychelná pevnost v 
tlaku 

Pevnost v tlaku s 
nezaručenou přesností 

součinitel pro upřesnění 
pevnosti 

fc,cube[MPa] fbe[MPa] α[-] 

V1 57,8 57,0 
0,995 

V2 57,6 59,0 

V3-1 32,0 25,0 

0,852 
V4-1 31,8 33,0 

V5-1 33,5 48,0 

V6-1 24,5 37,0 

V7-1 50,5 37,0 
1,148 

V8-1 46,0 47,0 

V9 58,2 57,0 
0,751 

V10-0 29,0 59,0 

V11 38,4 59,0 
0,799 

V12-1 55,9 59,0 

V13 57,0 56,0 
1,002 

V14 48,2 49,0 
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Z tabulky 19 je patrné, že pevnosti betonu v tlaku získané pomocí 

nedestruktivních tvrdoměrných zkoušek a při zkoušení zkušebních těles v lisu jsou 

pro dolní část dříků mezilehlých podpěr a nosníky KA-61 velmi podobné. Součinitel 

pro upřesnění se velmi blíží hodnotě 1,0. Naopak pro zbylé zkoumané části je 

v rozmění 0,751 až 1,148, což značí jistý nesoulad mezi těmito dvěma způsoby 

získání pevnosti betonu v tlaku. Pravděpodobně při zkoušení pevnosti betonu 

tvrdoměrem došlo k ovlivnění výsledků například nesprávně vedeným úderem nebo 

jiným pochybením. 

5.3 Stanovení rychlosti šíření ultrazvukových vln  

5.3.1 Obecný postup 

Podle normy ČSN 73 1371 [39] pro výpočet rychlosti šíření impulzu 

platí vztah: 

𝜈𝐿 =
𝐿

𝑇
 

kde 𝜈𝐿 je rychlost impulzu v km/s; 

 𝐿 délka měřící základny v mm; 

 𝑇 čas včetně 𝑡𝑘𝑜𝑟, který uplyne při průběhu impulzu měřící 

základnou v μs [39].  

𝑇 se vypočítá z následujícího vztahu: 

𝑇 = 𝑇𝐿 ±  𝑡𝑘𝑜𝑟 

kde 𝑇𝐿 je naměřená doba průchodu impulzu UZ vlnění prvkem v μs; 

 𝑡𝑘𝑜𝑟 je korekce, která se skládá z tzv. mrtvého času přístroje a 

z rozdílu času šíření impulzů UZ vln [39]. 
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Pro 𝑡𝑘𝑜𝑟 platí vztah:  

𝑡𝑘𝑜𝑟 = 𝑡𝑒 − 𝐸  

kde 𝑡𝑒 je doba průchodu ultrazvuku etalonem v μs; 

 𝐸 je časová charakteristika etalonu v μs. 

Tzv. mrtvý čas nastává při prostupu UZ vlnění ze sond do zkoumaného 

materiálu, např. mezi sondou ultrazvuku a betonem. Z tohoto důvodu se používají 

vazebné prostředky, jako např. plastelína, aby prostup UZ vln mezi sondou a 

betonem byl co možná nejplynulejší. [39], [40] 

5.3.2 Vyhodnocení měření 

Ultrazvukové měření bylo provedeno na zkušebních tělesech vytvořených 

z odebraných jádrových vývrtů. Při každém měření doby průchodu ultrazvukových 

vln byla provedena korekce měření tzv. mrtvého času na etalonovém válečku. 

Následně pak byly na každém vzorku naměřeny tři hodnoty doby průchodu UZ 

vlnění. Z těchto hodnot a známé délky základny se následně vypočítala rychlost UZ 

vlnění. Díky rychlosti UZ vlnění jsme poté schopní určit dynamický a následně 

statický modul pružnosti. Podrobnější postup, ze kterého se vycházelo při stanovení 

rychlosti UZ vlnění je popsán v podkapitole 5.3.1. 

K měření rychlosti šíření ultrazvukových vln byl použit přístroj Pundit PL–200. 

Frekvence sond byla nastavena na 150 kHz. 

Demonstrativně je zde ukázáno vyhodnocení rychlosti šíření UZ vln u dříků 

opěr. Výsledky ostatních částí konstrukce jsou součástí přílohy č. 3. 



 76 

Tabulka 20: Naměřené charakteristiky z laboratoře pro jednotlivé zkušební vzorky. 

Naměřené charakteristiky 

Těleso d[mm] L[mm] m[g] UZ[μs] 

V3-1 99,45 101,95 1801,9 24,3 24,2 24,3 

V3-2 99,31 102,23 1835,1 23,5 23,3 23,0 

V4-1 99,56 102,00 1785,7 24,7 24,5 24,3 

V4-2 99,57 102,08 1787,8 24,4 24,4 24,2 

V5-1 99,43 102,56 1795,6 27,1 26,2 26,4 

V5-2 99,30 102,80 1782,0 25,4 26,0 25,6 

V6-1 99,32 101,94 1730,7 25,9 25,9 25,7 

V6-2 99,37 101,53 1713,0 24,4 24,5 24,8 

Tabulka 21: Výsledky rychlosti UZ vlnění pro jednotlivé zkušební vzorky. 

Těleso 

Rychlost UZ 
vlnění 

Průměrná rychlost 
UZ vlnění 

Výběrová 
směrodatná 

odchylka 

Variační 
součinitel 

vL [m/s] vL '[m/s] S [m/s] V [%] 

V3-1 4201 

4112 168,85 4,11 

V3-2 4394 

V4-1 4163 

V4-2 4195 

V5-1 3860 

V5-2 4005 

V6-1 3946 

V6-2 4133 

5.4 Stanovení dynamického a statického modulu pružnosti betonu 

5.4.1 Obecný postup 

Hodnota dynamického modulu pružnosti v tlaku se dle ČSN 73 1371 [39] 

stanoví následovně: 

𝐸𝑐𝑢 = 𝜌 ∗ 𝜈𝐿
2 ∗

1

𝑘2
 

kde 𝐸𝑐𝑢 dynamický modul pružnosti betonu v MPa; 

 𝜌 objemová hmotnost betonu v kg/m3; 

 𝑘 součinitel rozměrnosti prostředí; 

 𝜈𝐿 je rychlost impulzu v km/s [39].  
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Součinitel rozměrnosti prostředí je různý a stanovuje se pro prostředí 

jednorozměrné, dvourozměrné a trojrozměrné, viz tab. 22. Závisí na Poissonově 

koeficientu 𝜈𝑐𝑢, který je odlišný pro různé materiály. Pro vyzrálé betony byl uvažován 

hodnotou 𝜈𝑐𝑢 = 0,20 [39], [42]. 

Tabulka 22: Tabulka pro stanovení součinitele rozměrnosti prostředí [39]. 

Typ prostředí Součinitel rozměrnosti 
prostředí 𝑘 

Jednorozměrné 𝑘1 = 1,00 

Dvourozměrné 𝑘2 = √
1

1 − 𝜈𝑐𝑢
2  

Trojrozměrné 𝑘3 = √
1 − 𝜈𝑐𝑢

(1 + 𝜈𝑐𝑢) ∗ (1 − 2 ∗ 𝜈𝑐𝑢)
 

Statický modul pružnosti se z dynamického modulu pružnosti zjištěného 

ultrazvukovou metodou stanoví podle ČSN 73 2011 [43] jako: 

𝐸𝑐 =
∑ 𝐸𝑐𝑢,𝑖

𝑛
∗ 𝜅𝑢 

kde 𝐸𝑐 je modul pružnosti vyšetřované konstrukce nebo její 

části v MPa; 

 𝐸𝑐𝑢,𝑖 je dynamický modul pružnosti betonu dle ČSN 73 1371 [39]; 

 𝑛 je počet zkušebních míst; 

 𝜅𝑢 je součinitel pro přepočet dynamického modulu pružnosti 

z ultrazvukového měření na statický modul pružnosti, viz tab. 22 [43]. 

Tabulka 23: Tabulka součinitelů pro přepočet dynamického modulu pružnosti na statický, hodnoty κu jsou 

pro ultrazvukovou impulzní metodu a κr pro rezonanční metodu, [43]. 

Třída betonu Zmenšovací koeficient 𝜅𝑢 Zmenšovací koeficient 𝜅𝑟 

C8/10 0,62 0,81 

C12/15 0,71 0,86 

C16/20 0,76 0,88 

C25/35 0,81 0,90 

C30/37 0,83 0,91 

C35/45 0,86 0,93 

C40/50 0,88 0,94 

C45/55   0,90 0,95 
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5.4.2 Vyhodnocení měření 

Při stanovení dynamického modulu pružnosti se vycházelo ze 

zjištěné rychlosti ultrazvukového vlnění v podkapitole 5.3.2. Dále se pak při výpočtu 

uvažuje součinitel rozměrnosti a objemová hmotnost betonu. Poté se přepočtem ze 

stanoveného dynamického modulu pružnosti získá statický modul pružnosti.  

Podrobněji popsaný postup se nachází v podkapitole 5.4.1. 

 Následně ukázané dynamické a statické moduly pružnosti byly stanoveny na 

téže tělesech jako v podkapitole 5.3.2. Stanovení těchto modulů pružnosti na 

ostatních tělesech je součástí přílohy č. 4. 

Tabulka 24: Výsledky dynamických modulů pružnosti na vybraných zkušebních tělesech, tedy u dříků opěr. 

Těleso 

Rychlost UZ 
vlnění 

Objemová 
hmotnost 

Poissonův 
koeficient 

Součinitel 
rozměrnosti 

prostředí 

Dynamický 
modul 

pružnosti 

vL [m/s] ρ vcu k3 Ecu [MPa] 

V3-1 4201 2270 

0,2 1,054 

36100 

V3-2 4394 2310 40100 

V4-1 4163 2240 34900 

V4-2 4195 2250 35600 

V5-1 3860 2250 30200 

V5-2 4005 2230 32200 

V6-1 3946 2190 30700 

V6-2 4133 2170 33400 

Tabulka 25: Výsledný statický modul pružnosti na vybraných zkušebních tělesech, tedy dřících opěr. 

Těleso 

Dynamický 
modul 

pružnosti 

Počet 
zkušebních 

míst 

Přepočetní 
součinitel 

Statický 
modul 

pružnosti 

Ecu [MPa] n κu Ec [MPa] 

V3-1 36100 

8 0,76 26000 

V3-2 40100 

V4-1 34900 

V4-2 35600 

V5-1 30200 

V5-2 32200 

V6-1 30700 

V6-2 33400 
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Tabulka 26: Výsledné statické moduly pružnosti na vybraných částech mostu. 

Část konstrukce 
Statický modul 

pružnosti [MPa] 

Pevnost betonu 

v tlaku [MPa] 

Dolní část dříků mezilehlých 

podpěr 
40000 46,1 

Dříky opěr 26000 19,7 

Úložné prahy opěr 29700 34,2 

Sloupy mezilehlých podpěr 29800 32,5 

Úložné prahy mezilehlých podpěr 34900 37,4 

Nosná konstrukce – nosníky  45200 51,0 

Tabulka 27: Statické moduly pružnosti podle pevnostní třídy betonu [48]. 

Charakteristika 

betonu 

Pevnostní třídy betonu 

C
1

2
/1

5
 

C
1

6
/2

0
 

C
2

0
/2

5
 

C
2

5
/3

0
 

C
3

0
/3

7
 

C
3

5
/4

5
 

C
4

0
/5

0
 

C
4

5
/5

5
 

C
5

0
/6

0
 

Krychelná 

pevnost v tlaku 

[MPa] 

15 20 25 30 37 45 50 55 60 

Statický modul 

pružnosti 

[GPa] 

27 29 30 31 33 34 35 36 37 

Při stanovení statického modulu pružnosti z ultrazvukových měření pomocí 

koeficientů z normy ČSN 73 2011 [43] vychází statické moduly pružnosti vyšší, než 

jsou ve skutečnosti [41].  

Z porovnání výsledků z tabulky 26 a směrných hodnot statických modulů 

pružnosti uvedených v tabulce 27, lze vidět, že u nižších pevností vychází statický 

modul pružnosti méně než jeho směrná hodnota pro danou třídu. U pevností okolo 

35 MPa, v našem případě se dá říci středních pevností, vychází podobně jako jeho 

směrná hodnota a u vyšších pevností je poté vyšší. Tento nesoulad je 

pravděpodobně způsoben faktory ovlivňujícími výsledný modul pružnosti, 

především při výrobě betonové směsi. Konkrétně vliv vodního součinitele, vliv typu 

kameniva nebo vliv doby zrání [41]. 
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5.5 Stanovení rovnoměrnosti betonu 

5.5.1 Obecný postup 

Rovnoměrnost betonu konstrukce je charakteristika betonu, při které jsou 

rozdíly sledované vlastnosti tak malé, že se dají vyjádřit jednou hodnotou, obvykle 

průměrnou [44]. 

Podle normy ČSN 73 2011 [43] se rovnoměrnost betonu zkouší na zkušebních 

místech, která jsou na zkoumané konstrukci pravidelně rozmístěna. Přičemž jejich 

počet je dán dle objemu konstrukce v téže normě. Rovnoměrnost se poté vyhodnotí 

podle statistických ukazatelů jako variační součinitel a rozdíl znaků dvou měřených 

míst. Tyto vlastnosti se určí z: 

- pevnosti betonu v tlaku; 

- pevnosti betonu v tahu; 

- rychlosti šíření podélných ultrazvukových vln; 

- objemové hmotnosti [43]. 

Beton konstrukce nebo zkoumaného dílce je možné považovat za 

rovnoměrný, jestliže vypočítaný variační součinitel 𝑉𝑥 a rozdíl ∆ znaků stanovených 

na zkušebních místech vedle sebe a nad sebou není větší než hodnoty 

z tabulky 10 [43]. 
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Tabulka 28: Maximální hodnoty variačního součinitele a rozdílu sousedních míst podle třídy betonu [43]. 

Zkoušená vlastnost betonu Třída betonu Statistické vyhodnocování 

𝑉𝑥 [%] ∆ [%] 

Pevnost v tlaku C 12/15 16 30 

C 16/20 16 30 

C 25/30 14 30 

C 30/37 až C 50/60 12 30 

Pevnost v tahu C 12/15 22 40 

C 16/20 20 40 

C 25/30 18 30 

C 30/37 až C 50/60 16 30 

Rychlost šíření podélných 

ultrazvukových vln 

C 12/15 4 7,5 

C 16/20 4 7,5 

C 25/30 3,5 7,5 

C 30/37 až C 50/60 3 7,5 

Objemová hmotnost všechny třídy 2,5 4,0 

Variační součinitel 𝑉𝑥 v % se získá pomocí vztahu: 

𝑉𝑥 =
𝑠𝑥

𝑚𝑥
∗ 100 

kde  𝑠𝑥 je výběrová směrodatná odchylka; 

 𝑚𝑥 je aritmetický průměr hodnot materiálových vlastností. 

5.5.2 Vyhodnocení měření 

Rovnoměrnost betonu byla stanovena podle kritérií ČSN 73 2011 [43], 

a to podle pevnosti v tlaku a rychlosti šíření ultrazvukových vln. Obecný postup a 

tabulka mezí rovnoměrnosti betonu viz podkapitola 5.5.1. 

Vyhodnocení jednotlivých částí konstrukce z hlediska rovnoměrnosti je 

v následující tabulce. 
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Tabulka 29: Stanovení rovnoměrnosti podle pevnosti v tlaku a rychlosti šíření podélných UZ vln. 

Část 

konstrukce 

Pevnostní 

třída dle 

ČSN EN 

206 

Rovnoměrnost podle 

pevnosti v tlaku 

Rovnoměrnost podle 

rychlosti šíření 

podélných UZ vln 

Variační 

součinitel 
𝑉𝑥  [%] 

Max. 

variační 

součinitel 
𝑉𝑥  [%] 

Variační 

součinitel 
𝑉𝑥  [%] 

Max. 

variační 

součinitel 
𝑉𝑥  [%] 

Dolní část 

dříků 

mezilehlých 

podpěr 

C 45/55 3,8 12 0,68 3 

Dříky opěr C 16/20 20,2 16 4,11 4 

Úložné prahy 

opěr 
C 30/37 19,3 12 2,16 3 

Sloupy 

mezilehlých 

podpěr 

C 30/37 10,1 12 3,71 3 

Úložné prahy 

mezilehlých 

podpěr 

C 30/37 7,8 12 3,45 3 

Nosná 

konstrukce – 

nosníky  

C 50/60 5,0 12 2,76 3 

Křídla C 12/15 25,1 16 - 4 

Podélné spáry C -/5 44,6 - - - 

Tabulka 29 ukazuje, že ve třech případech posouzení rovnoměrnosti betonu 

podle pevnosti v tlaku a rychlosti šíření ultrazvukových podélných vln, se výsledky 

neshodují. A to u úložných prahů opěr, kde podle pevnosti betonu v tlaku vychází 

beton nerovnoměrný, a naopak u výsledků ultrazvukových měření jako rovnoměrný. 

Dále pak sloupy mezilehlých podpěr a úložné prahy mezilehlých podpěr ukazují 

opačný jev. Tedy že podle pevnosti v tlaku vychází beton rovnoměrný a podle 

ultrazvukových měření jako nerovnoměrný. Tyto neshody jsou s největší 

pravděpodobností způsobeny malým počtem zkušebních vzorků, tím pádem 

statistické vyhodnocení nemá takový prostor pro eliminaci chyb. 



 83 

5.6 Stanovení přídržnosti betonu pomocí odtrhových zkoušek 

5.6.1 Obecný postup 

Minimální počet zkoušek je závislý na ploše zkoumané konstrukce a je 

uveden v normě ČSN 73 2577 [45]. Jestliže z této normy nelze vycházet, je 

doporučeno provést: 

- 5 zkoušek na ploše do 0,5 m2; 

- 9 zkoušek na ploše do 1,0 m2; 

- dalších 5 zkoušek na každý další započatý 1,0 m2 [20]. 

Výsledkem zkoušky je zjištění přilnavosti zkoumaného povrchu 𝑅 pomocí 

stanovení maximální prosté tahové síly 𝐹 potřebné k odtržení terče o dané ploše 𝐴 

přilepeného na povrch konstrukce [45].  

Vztah pro výpočet přilnavosti 𝑅: 

𝑅 =
𝐹

𝐴
 

kde  𝐹 je síla při, které došlo k odtržení terče v N; 

 𝐴 je plocha odrtžení v m2 [45]. 

5.6.2 Vyhodnocení měření 

V rámci diagnostiky objektu byly provedeny zkoušky na pěti částech mostu. 

Konkrétně dolní části dříků mezilehlých podpěr, dříky opěr, sloupy mezilehlých 

podpěr, úložné prahy mezilehlých podpěr a nosníky KA-61. Na každé části se 

ověřovala pevnost betonu v tahu na dvou místech. Jen kromě dříků opěr, kde byla 

ověřována na šesti místech.  

Na každém místě byl povrch betonu navrtán jádrovým vrtákem o vnitřním 

průměru 50 mm. Poté se pomocí speciálního lepidla nalepil zkušební terč. 

Po vytvrdnutí lepidla bylo provedeno odtržení terče. Tím jsme získali sílu 𝐹 a při 

známe ploše zkušebního terče jsme vypočítali přilnavost 𝑅 viz podkapitola 5.6.1. 
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Tabulka 30: Pevnosti betonu v tahu vybraných částí mostu. 

Část 

konstrukce 

Označení 

zkušebních 

míst 

Pevnost v tahu [MPa] 

Terč 1 Terč 2 Terč 3 Průměrná 

Dolní část 

dříků MP 

1 3,00 2,43 5,82 
3,66 

2 2,92 3,20 4,56 

Dříky opěr 

3 1,71 0,81 0,96 

1,19 

4 0,97 1,16 1,18 

5 1,18 0,37 0,29 

6 1,53 1,73 2,06 

7 0,68 1,75 0,93 

8 1,38 0,53 2,23 

Sloupy MP 
9 4,61 2,87 4,30 

3,56 
10 3,20 3,07 3,29 

Úložné prahy 

MP 

11 5,25 3,32 2,56 
3,31 

12 3,79 3,00 1,95 

Nosníky KA-61 
13 4,50 4,16 4,46 

4,14 
14 4,38 4,00 3,35 

Pevnost betonu v tahu je obecně asi 10krát menší než jeho pevnost 

v tlaku [48]. Pevnosti v tahu vybraných částí mostu, patrné z tabulky 30, tomuto 

obecnému předpokladu zhruba odpovídají. Pro sanaci betonu je normou 

vyžadována pevnost betonu v tahu alespoň 1,50 MPa [33]. Jak je vidět všechny části 

konstrukce kromě dříků opěr tuto podmínku na případnou sanaci splňují. Pro dříky 

opěr se tedy doporučuje buďto silné obetonování s kotvením, nebo použití 

materiálů, které nevyžadují tak vysoké pevnosti v tahu, např. stříkaný beton, 

tzv. torkret [33]. 

5.7 Sondy k přepínací výztuži 

V rámci diagnostického průzkumu byly provedeny celkem tři sondy ke 

kontrole stavu předpínací výztuže, S17, S18 a S19. Sondy byly provedeny na 

podhledu nosníků KA-61 v místech s podélnými trhlinami. Elektromagnetickou 
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indukční metodou byla nalezena poloha betonářské výztuže a následně pak i poloha 

kabelových kanálků. Poté byl proveden vývrt jádrovou vrtačkou až k chráničce 

předpjaté výztuže a poté bylo dočištěno okolí předpínacích kabelů. Po očištění se 

prohlédl stav předpínacích kabelů a injektážní malty, změřena tloušťka krycí vrstvy 

a změřeny rozměry. Sondy byly poté zapraveny nesmršťujícím se betonem. 

Sonda S17 byla provedena do podhledu nosníku č.3 ve druhém poli v místě 

s podélnou trhlinou. Byly zde patrné stopy po zatékání prozatím bez inkrustace. 

Kabelový kanálek je zainjektovaný, injektážní malta je vlhká. Kabely jsou jen lehce 

zkorodované bez oslabení průřezu. Krytí je 45 mm. 

  
Obrázek 55: Sonda k předpínací výztuži S17, včetně detailu. 

Sonda S18 byla provedena do podhledu nosníku č.5 ve druhém poli v místě 

s podélnou trhlinou. Byly zde patrné stopy po zatékání se slabými inkrustacemi. 

Kabelový kanálek je zainjektovaný, injektážní malta je vlhká. Kabely nejsou 

zkorodované. Krytí je 65 mm. 
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Obrázek 56: Sonda k předpínací výztuži S18, včetně detailu. 

Sonda S19 byla provedena do podhledu 1. nosníku ve druhém poli v místě 

s podélnou trhlinou. Byly zde slabé stopy po zatékání bez inkrustací. Kabelový 

kanálek je zainjektovaný, injektážní malta je vlhká. Kabely nejsou zkorodované. Krytí 

je 45 mm. 

  
Obrázek 57: Sonda k předpínací výztuži S19, včetně detailu. 

Hodnocení stavu předpínací výztuže 

Přestože byly sondy provedeny jen tři, dá se předpokládat, že stav ostatních 

kabelových kanálku a předpínací výztuže v nich bude podobný. Jelikož podélné 

trhliny vyskytující se v místech vedení předpínací výztuže jsou téměř totožné u všech 
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nosníků. Z toho, co jsme zjistili z provedených sond, lze vyvodit, že injektážní malta 

bude i nadále vystavena vlivům zatékající vody. Fakt, že se na mostě nachází 

nefunkční systém odvodnění bude mít za následek postupné snižování pH injektážní 

malty až do fáze ztráty pasivačních vlastností a začátku koroze předpínací výztuže. 

Skutečnost že injektážní maltu v kabelových kanálcích nelze vyměnit, má největší vliv 

na budoucí životnost mostu. 

5.8 Stanovení zatížitelnosti mostu 

5.8.1 Obecný přehled metod stanovení zatížitelnosti 

Zatížitelnost mostu lze stanovit dvěma způsoby. Norma ČSN 73 6221 [4] 

připouští stanovení zatížitelnosti odhadem pomocí součinitele stavebního stavu α. 

Tento součinitel upravuje původní hodnotu zatížitelnosti mostu bez závad a poruch. 

Takto stanovená zatížitelnost má pouze omezenou platnost, a to do doby následující 

hlavní prohlídky mostu. Vztah pro výpočet zatížitelnosti [4]: 

𝑉𝑖 = 𝛼 ∗ 𝑉𝑖,𝑂𝑅 

𝑉𝑖 redukovaná hodnota zatížitelnosti mostu, jeho částí nebo prvku; 

𝛼 součinitel stavebního stavu mostu, jeho částí nebo prvku; 

𝑉𝑖,𝑂𝑅 neredukovaná hodnota zatížitelnosti mostu, jeho částí nebo 

prvku [4]. 

Kde se hodnoty součinitele stavebního stavu α stanoví odhadem na základě 

aktuálního stavebního stavu mostu; vlivu případných změn stálých zatížení; odhadu 

poměru účinků dopravního zatížení k celkové odolnosti mostu viz tab. 2 [4]. 
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Tabulka 31: Obvyklé hodnoty součinitele stavebního stavu podle klasifikačního stupně stavebního stavu [4]. 

Klasifikační stupeň 

stavebního stavu 

Stavební stav Součinitel stavebního stavu α 

(obvyklá hodnota) 

I Bezvadný 1,0 

II Velmi dobrý 1,0 

III Dobrý 1,0 

IV Uspokojivý 0,8 

V Špatný 0,6 

VI Velmi špatný 0,4 

VII Havarijní 0,2 

Druhým způsobem stanovení zatížitelnosti mostu je podle normy 

ČSN 73 6222 [32]. Kde cílem statického výpočtu je získat hodnoty normální, výhradní 

a výjimečné zatížitelnosti. Zatížitelnost podle této normy se určí jako hmotnosti 

vozidla nebo skupiny vozidel s normovým geometrickým uspořádáním. Přičemž tato 

hmotnost má vyvodit takové zatížení, že napětí ní vyvolané dosáhne na konstrukci 

nebo jejím nejvíce namáhaném prvku maximálních normou povolených hodnot. Při 

výpočtu normální zatížitelnosti může být vozidlo umístěno libovolně kdekoliv 

na mostě. U výhradní zatížitelnosti se jedná o to, že pověřená osoba zajistí, aby se 

na mostě pohybovalo jediné vozidlo libovolně polohově umístěné. Výjimečná 

zatížitelnost poté řeší přepravu podvalníku se 6-9 nápravami, který se po mostě 

pohybuje ideální stopou z hlediska únosnosti [33]. 

5.8.2 Stanovená zatížitelnost zkoumaného mostu 

Stanovení zatížitelnosti bylo provedeno odhadem, což je v souladu s normou 

ČSN 73 6221 [4]. Takto stanovená zatížitelnost bude platit jen do další hlavní 

prohlídky mostu. Zatížitelnost byla v minulosti již upravována, konkrétně: 
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Tabulka 32: Zatížitelnost mostu, dřívější prohlídky včetně nově provedené [37]. 

Prohlídka Stanovení zatížitelnosti Vn [t]  Vr [t] Ve [t] 

HMP, Ing. Petr 

Masařík, březen 

2006 

V-CZEN (Zatížitelnost stanovena 

podrobným statickým výpočtem) 27 50 131 

HMP, 2016 
Redukce původních hodnot 

koeficientem α = 0,8 
R21 R40 R104 

HMP, Ing. Jiří 

Šrubař, říjen 

2018 

Redukce původních hodnot 

koeficientem α = 0,6 R21 R40 R104 

Tato HMP, 

listopad 2019 

Ponechání hodnot zatížitelnosti 

z předchozí HMP 
R16 R30 R78 

Původní zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem, rok 2006, 

byla jednou upravena. Konkrétně v roce 2016 při provedení HMP. Zde byla 

zatížitelnost redukována koeficientem α = 0,8. Dále pak měla být redukována po 

provedení HMP v roce 2018, kdy byl stavební stav mostu zhoršen ze stavu 

IV – uspokojivý, na stav V – špatný, a to koeficientem α = 0,6. K této redukci však 

nedošlo, i když autor prohlídky ji pravděpodobně zamýšlel a zůstala ponechána 

zatížitelnost na hodnotách z roku 2016. Během nově dělané prohlídky se navrhuje 

ponechat stavební stav V – špatný, jelikož vady a poruchy tomuto stavu odpovídají. 

Dále pak upravit zatížitelnost mostu dle stavebního stavu. Tedy provést redukci 

zatížitelnosti součinitelem α = 0,6 tak, jak bylo navrženo, avšak neprovedeno, již při 

hlavní prohlídce v roce 2018. Výsledné hodnoty zatížitelnosti tedy budou pro 

normální zatížitelnost Vn = 16 t, výhradní Vr = 30 t a výjimečnou Ve = 78 t. 

5.9 Kontrola betonářské výztuže 

V rámci diagnostiky mostu byla ověřena poloha, stav a typ betonářské 

výztuže. Most má vyztuženy všechny betonové části kromě původních opěr 

(částí opěr z roku 1945). Kontrola výztuže byla provedena v dříku první opěry, 
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jednom sloupu a jednom místě úložného prahu. Poloha výztuže byla lokalizována 

pomocí přístroje Profometer PM-630. Stav a druh výztuže poté pomocí sekaných 

sond S15, S16.  

Sonda k betonářské výztuži S15: Pomocí sondy S15 bylo zjištěno vyztužení 

levého líce sloupu č. 2 druhé mezilehlé podpěry. Po lokalizaci výztuže pomocí 

profometeru byla provedena sonda S15. Hlavní výztuž je svislá, typ Tor 30 

s průměrem 14 mm. Krytí v sondě 30 mm. Výztuž je korodovaná zatím bez oslabení. 

Rozdělovací výztuž je vodorovná a také Tor 30 o průměru 10 mm. Krytí v sondě 

15 mm. Výztuž je korodovaná s oslabením. 

Sonda k betonářské výztuži S16: Pomocí sondy S16 bylo zjištěno vyztužení 

ve spodním líci úložného prahu druhé mezilehlé podpěry. Po lokalizaci výztuže 

pomocí profometeru byla provedena sonda S16. Hlavní výztuž je vodorovná, 

žebírková s průměrem 22 mm. Krytí v sondě 45 mm. Výztuž je bez koroze. 

Rozdělovací výztuž je svislá, typ Tor 30 o průměru 10 mm. Krytí v sondě 32 mm. 

Výztuž je lehce korodovaná bez oslabení. 

 
Obrázek 58: Odhalená výztuž sloupu typu Tor 30. 

 
Obrázek 59: Korozí odstřelená krycí vrstva betonu a 

odhalená částečně korozí oslabená výztuž. 
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Obrázek 60: Lokalizace betonářské výztuže sloupu pomocí elektromagnetického indikátoru 

Profometer PM-630. 

 
Obrázek 61: Naznačený rastr betonářské výztuže úložného prahu a sonda S16. 

Jednotlivé náčrtky zjištěných poloh výztuží jsou součástí přílohy č. 5.  
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6 NÁVRH OPRAV A OPATŘENÍ 

6.1 Odhad vývoje stávajících poruch vybraných částí mostu 

Poruchy, se kterými se v současnosti můžeme na konstrukci setkat, prozatím 

nemají nepříznivý vliv na konstrukci. Jako největším problémem se jeví podélné 

trhliny v podhledu nosníků KA-61. Tyto trhliny jsou důkazem, že dochází a 

v minulosti dlouhodobě docházelo k zatékání do kabelových kanálků. Po provedení 

sond ke kabelovým kanálkům bylo zjištěno, že injektážní malta je sice vlhká, ale 

prozatím jsou její pasivační schopnosti dostatečné, tedy pH je větší než 9,5. Nicméně 

tyto trhliny, co se týče jejich vývoje, se budou nadále zvětšovat, nezastaví-li se průsak 

vody nosnou konstrukcí, a s tím budou přicházet další problémy. Výsledkem bude 

snížení pH pod 9,5, což umožní počátek koroze předpínací výztuže. Ztráta 

pasivačních vlastností bude rychlá vzhledem k tomu, že dochází k pravidelnému 

kontaktu s vodou tekoucí skrz nefungující hydroizolaci. Ztráta pasivačních vlastností 

injektážní malty se dá očekávat do 5 let. Neméně závažným problémem je prostup 

vzduchu a vody skrz trhliny k předpínací výztuži. Na změnu vlhkosti totiž výztuž 

reaguje velmi nepříznivě. Na určitých místech navíc nemusí být injektážní malta 

takové kvality, případně je možné, že není přítomna vůbec a může docházet k lokální 

korozi předpínací výztuže. Předpínací výztuž kvůli svým vlastnostem koroduje 

rychleji než výztuž betonářská, tudíž rozvoj této poruchy bude poměrné rychlý. 

Od započnutí koroze během 5 až 10 let dojde k výraznému oslabení průřezu 

předpínací výztuže. 

U spodní stavby se nejčastěji setkáváme s průsakem vody skrz nefungující 

hydroizolaci. U mezilehlých podpěr, kam zatéká přes netěsné mostní závěry, jsou 

patrné trhliny v úložných prazích a koroze betonářské výztuže. Tyto trhliny vedou 

skrz celý úložný práh, jelikož jsou v těchto trhlinách patrné inkrustace. Trhliny se 

budou i nadále rozvíjet a betonářská výztuž bude pokračovat v korozi. Koncové 

opěry opět trpí kvůli průsakům přes netěsnou hydroizolaci. Dále jsou pak ještě 

poškozeny v patách, kde jsou permanentně v kontaktu s tekoucí říční vodou. 
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V patách opěr dochází k vymílání kavern a degradaci betonu. Závady spodní stavby 

jsou na rozdíl od nosné konstrukce sanovatelné. 

6.2 Návrh opatření 

Kvůli špatnému stavu jednotlivých částí mostu je nutné provést následující: 

- osadit dopravní značky upravující zatížitelnost mostu na aktuální dle 

prohlídky či mostního listu; 

- opravit prokorodovaná místa zábradlí, aby se zamezilo jejich pádu do 

řeky, a aby plnila svoji zádržnou funkci; 

- provést opatření ke zvýšení výšky zábradlí na 1100 mm, aby splňovalo 

bezpečnostní požadavky dle TP a norem na mostní zábradlí; 

- nadále provádět hlavní a běžné mostní prohlídky v pravidelných 

předepsaných intervalech, tedy každé dva roky hlavní prohlídku a 

dvakrát za rok běžnou prohlídku. 

6.3 Návrh oprav 

U koncových opěr je vhodné provést opravu pat opěr, aby bylo zamezeno 

dalšímu vymílání betonu. Dále pak zabránit průsaku vody z povrchu mostu. 

Mezilehlé podpěry by potřebovaly především opravy úložných prahů, ve kterých se 

nacházejí trhliny a dochází tak ke korozi betonářské výztuže. Dále pak i opravy dříků 

sloupů, které jsou také potrhané a na několika místech došlo k odtržení krycí vrstvy 

betonu. Přes to všechno je stav betonu mezilehlých podpěr ve velmi dobrém stavu, 

o dvě třídy vyšší, než požadovala stavební dokumentace. Problematický je naopak 

stav výztuže. Ta koroduje a její sanace bude vyžadovat kvalitně provedené otryskání 

výztuže v celém profilu a pomocí dalších sanačních prací zastavit její další korozi. 

Oprava mezilehlých podpěr je tedy možná, avšak kvůli jejich tvaru a především stavu 

výztuže nákladná. Je tudíž na správci, jestli je bude chtít opravit či vyměnit za nové.  

Vady v nosné konstrukci jsou dlouhodobě neopravitelné. I když by se 

vyměnila hydroizolace, tak se nedá zabránit degradaci injektážní malty a tím pádem 

i následné korozi předpínací výztuže. Bude tedy nutné tuto nosnou konstrukci 

nahradit.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo určit pro objednavatele, tedy Brněnské 

komunikace a.s., skutečný stav mostu v Brně Jundrově, aby následně mohlo být 

rozhodnuto o vhodnosti rekonstrukce či úplné přestavbě.  

Z předběžné vizuální prohlídky se most nejevil být v nijak špatném stavu. Byly 

patrné určité nedostatky při údržbě, jako zanešené odvodňovače, místy zamáčená 

konstrukce a neudržované zábradlí. Avšak díky důkladnějšímu zkoumání mostu se 

došlo k závěru, že skutečný stav je horší, než se na první pohled zdá. Toto 

konstatování koresponduje i s dříve provedenou hlavní prohlídkou Ing. Jiřím 

Šrubařem z října 2018. 

Byla provedena celá řada diagnostických zkoušek nejčastěji ke zjištění stavu 

betonu jednotlivých částí konstrukce. Z výsledků vyplynulo, že dříky opěr májí nižší 

pevnosti, než uvádí stavební dokumentace z roku stavby mostu, i než je povoleno 

normami v dnešní době. Celkově však další pevnosti betonů jednotlivých částí vyšly 

velmi dobře, ve většině o dvě třídy vyšší než požadovala stavební dokumentace. 

Pomocí chemické analýzy, fenolftaleinový test, byla stanovena hloubka karbonatace 

betonu u monolitických částí do 10 mm, u prefabrikovaných do 3 mm, tedy výsledky 

opět velmi dobré. Na odebraných jádrových vývrtech byly stanoveny moduly 

pružnosti betonu. Pomocí odtrhových zkoušek jsme zjišťovaly možnost sanace 

povrchových vrstev betonu, přičemž všechny časti vyjma dříků opěr vyhověly, tedy 

měly pevnost betonu v tahu větší než 1,50 MPa.  

Důkladnější prohlídkou byly následně zjištěny další poruchy konstrukce. Mezi 

nejzávažnější patří nefunkční hydroizolace, která je pravděpodobně již od návrhu a 

stavby mostu špatně provedená. Tento počáteční nedostatek vedl k pravidelnému 

zatékání do konstrukce, kde následně došlo k odtržení dobetonávek čel nosníků, 

zatékání a potrhání úložných prahů, korozi výztuže úložných prahů a dalších částí 

konstrukce dotčených zatékající vodou z povrchu. Tyto problémy způsobené 

původním špatným provedením dále umožnily zatékání do kabelových kanálků, kde 

dochází k degradaci injektážní malty chránící předpínací výztuž před korozí. Zatékání 
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do kabelových kanálků je doprovázeno vznikem trhlin na podhledech nosníků. 

Prognóza těchto trhlin je, že se budou nadále zvětšovat. Právě tyto posledně 

zmíněné poruchy jsou těmi nejzávažnějšími a mají největší podíl na následující 

životnosti mostu, která se kvůli nim pohybuje v horizontu příštích 10 let.  

Stavební stav mostu jak nosné konstrukce, tak spodní stavby je dnes 

hodnocen klasifikačním stupněm V – špatný. Jelikož nelze nahradit injektážní maltu 

v nosné konstrukci, je tato konstrukce nesanovatelná a je třeba ji vyměnit. I kdyby 

se zastavil průsak vody z povrchu výměnou hydroizolace, degradaci vlhké injektážní 

malty již nelze zabránit. Spodní stavba je opravitelná. U mezilehlých podpěr, i když 

jsou z velmi kvalitního betonu, dochází ke korozi výztuže. Jejich oprava je tedy závislá 

především na způsobu sanace korodované výztuže, přičemž tato sanace bude velmi 

náročná, ať už finančně nebo z hlediska provedení. Rozhodnutí o jejich opravě je 

tedy na správci mostu. Základy mostu nevykazují žádné známky poruch, a tak se 

doporučují ponechat.  
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9 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Vstupní hodnoty včetně vyhodnocení pro Original Schmidt N  

Dolní část dříků mezilehlých podpěr 

Tabulka vstupních hodnot pro výpočet neupřesněné pevnosti betonu v tlaku. 

Zkušební 

místo 
Naměřené hodnoty odrazu α 

Směr 

úderu 
Stav betonu 

Upřesňující 

vývrt 

1 44 48 50 50 45 50 41 48 52 50 → Přirozený  

2 51 50 56 56 50 54 56 54 54 54 → Přirozený  

3 56 58 56 55 55 50 58 58 50 56 → Přirozený  

4 48 55 54 49 48 54 48 49 50 54 → Přirozený  

5 56 48 55 56 48 46 52 52 54 54 → Přirozený  

6 54 54 54 52 58 44 57 52 54 53 → Přirozený  

7 56 50 50 56 58 58 48 54 57 54 → Přirozený V1 

8 47 55 52 51 56 50 56 49 49 48 → Přirozený  

9 54 54 56 58 56 54 54 51 54 52 → Přirozený  

10 54 56 47 56 57 49 54 54 56 54 → Přirozený  

11 56 58 60 60 59 54 54 56 53 56 → Přirozený  

12 59 54 59 47 56 58 53 58 55 56 → Přirozený  

13 58 54 52 58 56 58 50 54 56 51 → Přirozený  

14 55 56 50 56 56 52 54 54 53 58 → Přirozený  

15 58 57 57 56 58 56 57 56 56 59 → Přirozený  

16 54 61 57 57 55 56 61 53 54 54 → Přirozený  

17 50 46 46 46 54 52 53 51 54 52 → Přirozený  

18 40 44 54 56 53 51 48 54 53 51 → Přirozený  

19 54 50 48 52 42 58 50 47 51 51 → Přirozený  

20 52 56 53 53 52 52 50 53 46 53 → Přirozený  

21 54 56 56 47 45 54 52 50 52 55 → Přirozený  

22 52 54 52 52 54 54 52 54 51 52 → Přirozený  

23 54 56 54 54 55 56 56 54 54 53 → Přirozený  

24 56 52 52 52 52 50 53 52 56 50 → Přirozený  

25 54 54 54 52 56 50 52 50 46 51 → Přirozený  

26 56 55 56 57 55 64 56 56 56 56 → Přirozený V2 

27 54 56 52 56 54 54 54 55 54 56 → Přirozený  

28 55 56 55 48 56 54 56 58 52 52 → Přirozený  

29 56 59 53 54 52 56 56 57 52 57 → Přirozený  

30 44 49 45 49 54 48 54 55 56 54 → Přirozený  

31 57 52 49 47 45 51 60 53 52 56 → Přirozený  

32 45 48 52 49 54 51 52 51 50 52 → Přirozený  
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Tabulka vypočítaných pevností betonu včetně součinitele upřesnění. 

Zkušební 
místa 

Upravená průměrná 
pevnost v tlaku 
s nezaručenou 

přesností 

Pevnost v 
tlaku s 

nezaručenou 
přesností 

Součinitel pro 
upřesnění 
pevnosti 

Upřesněná 
pevnost 

Průměrná 
upřesněná 

pevnost 

f'be [MPa] fbe [MPa] α [-] 
fm(n)is 

[MPa] 
fm(n)is' 
[MPa] 

1 56,28 51,00 0,995 50,74 

56,4 

2 64,04 58,00 0,995 57,70 

3 64,57 58,00 0,995 57,70 

4 60,29 54,00 0,995 53,72 

5 61,72 56,00 0,995 55,71 

6 65,01 59,00 0,995 58,69 

7 63,50 57,00 0,995 56,70 

8 60,29 54,00 0,995 53,72 

9 65,11 59,00 0,995 58,69 

10 63,86 57,00 0,995 56,70 

11 65,82 59,00 0,995 58,69 

12 64,57 58,00 0,995 57,70 

13 64,39 58,00 0,995 57,70 

14 64,75 58,00 0,995 57,70 

15 66,00 59,00 0,995 58,69 

16 65,82 59,00 0,995 58,69 

17 59,57 54,00 0,995 53,72 

18 61,24 55,00 0,995 54,72 

19 60,25 54,00 0,995 53,72 

20 62,07 56,00 0,995 55,71 

21 61,72 56,00 0,995 55,71 

22 63,68 57,00 0,995 56,70 

23 65,82 59,00 0,995 58,69 

24 62,61 56,00 0,995 55,71 

25 61,90 56,00 0,995 55,71 

26 66,00 59,00 0,995 58,69 

27 65,65 59,00 0,995 58,69 

28 64,22 58,00 0,995 57,70 

29 65,11 59,00 0,995 58,69 

30 59,75 54,00 0,995 53,72 

31 60,82 55,00 0,995 54,72 

32 59,57 54,00 0,995 53,72 
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Dříky opěr 

Tabulka vstupních hodnot pro výpočet neupřesněné pevnosti betonu v tlaku. 

Zkušební 

místo 
Naměřené hodnoty odrazu α 

Směr 

úderu 
Stav betonu 

Upřesňující 

vývrt 

33 35 32 28 43 31 48 31 35 31 31 → Přirozený  

34 52 37 49 37 33 45 46 42 37 38 → Přirozený  

35 31 35 42 27 28 35 33 31 32 36 → Přirozený  

36 37 30 29 34 33 30 23 32 37 29 → Přirozený  

37 47 48 37 38 41 45 41 40 41 41 → Přirozený  

38 36 41 35 37 31 36 37 35 36 30 → Přirozený  

39 41 40 40 45 39 39 37 46 44 45 → Přirozený  

40 33 31 29 37 35 37 46 31 30 33 → Přirozený  

41 31 34 35 31 31 34 28 33 33 39 → Přirozený V3 

42 45 46 38 42 47 46 45 49 45 31 → Přirozený  

43 38 37 45 33 39 37 42 38 39 45 → Přirozený  

44 41 39 46 33 40 38 41 37 39 47 → Přirozený  

45 36 42 38 32 41 36 44 47 39 48 → Přirozený  

46 41 37 25 34 37 34 37 37 43 47 → Přirozený  

47 36 35 39 38 41 39 33 39 39 29 → Přirozený V4 

48 40 49 40 49 38 43 30 40 39 45 → Přirozený  

49 41 43 49 43 46 45 49 50 43 50 → Přirozený  

50 44 41 53 39 43 39 37 43 43 38 → Přirozený  

51 49 53 49 47 43 59 55 48 47 43 → Přirozený  

52 43 43 41 43 38 38 40 49 40 32 → Přirozený  

53 43 43 37 41 37 41 39 39 41 35 → Přirozený  

54 45 47 43 45 47 43 49 49 49 52 → Přirozený V5 

55 41 41 43 41 41 49 40 40 43 43 → Přirozený  

56 41 40 41 39 43 45 39 43 45 41 → Přirozený  

57 38 49 41 41 38 48 37 39 45 47 → Přirozený  

58 43 49 47 45 43 43 44 49 45 41 → Přirozený  

59 37 35 48 35 35 35 35 43 43 47 → Přirozený  

60 39 39 35 33 35 33 39 47 37 37 → Přirozený  

61 43 40 34 31 43 41 35 37 39 35 → Přirozený  

62 31 33 43 45 43 40 39 43 37 35 → Přirozený V6 

63 53 53 55 48 55 45 48 41 49 53 → Přirozený  

64 53 43 41 47 53 47 42 44 51 41 → Přirozený  
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Tabulka vypočítaných pevností betonu včetně součinitele upřesnění. 

Zkušební 
místa 

Upravená průměrná 
pevnost v tlaku 
s nezaručenou 

přesností 

Pevnost v 
tlaku s 

nezaručenou 
přesností 

Součinitel pro 
upřesnění 
pevnosti 

Upřesněná 
pevnost 

Průměrná 
upřesněná 

pevnost 

f'be [MPa] fbe [MPa] α [-] 
fm(n)is 

[MPa] 
fm(n)is' 
[MPa] 

33 27,50 25,00 0,852 21,29 

31,4 

34 41,57 37,00 0,852 31,51 

35 29,25 26,00 0,852 22,14 

36 25,25 23,00 0,852 19,59 

37 41,92 38,00 0,852 32,36 

38 34,00 31,00 0,852 26,40 

39 43,88 39,00 0,852 33,21 

40 30,25 27,00 0,852 22,99 

41 28,31 25,00 0,852 21,29 

42 50,19 45,00 0,852 38,32 

43 38,51 35,00 0,852 29,80 

44 39,76 36,00 0,852 30,66 

45 40,04 36,00 0,852 30,66 

46 35,26 32,00 0,852 27,25 

47 36,19 33,00 0,852 28,10 

48 42,29 38,00 0,852 32,36 

49 51,54 46,00 0,852 39,17 

50 42,42 38,00 0,852 32,36 

51 56,54 51,00 0,852 43,43 

52 42,36 38,00 0,852 32,36 

53 41,23 37,00 0,852 31,51 

54 53,32 48,00 0,852 40,87 

55 43,58 39,00 0,852 33,21 

56 44,04 40,00 0,852 34,06 

57 43,32 39,00 0,852 33,21 

58 49,75 45,00 0,852 38,32 

59 36,21 33,00 0,852 28,10 

60 36,25 33,00 0,852 28,10 

61 36,26 33,00 0,852 28,10 

62 41,05 37,00 0,852 31,51 

63 60,25 54,00 0,852 45,98 

64 49,04 44,00 0,852 37,47 
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Úložné prahy opěr 

Tabulka vstupních hodnot pro výpočet neupřesněné pevnosti betonu v tlaku. 

Zkušební 

místo 
Naměřené hodnoty odrazu α 

Směr 

úderu 
Stav betonu 

Upřesňující 

vývrt 

81 45 43 41 41 38 43 47 45 41 48 → Přirozený  

82 42 49 47 45 41 42 41 43 41 41 → Přirozený  

83 46 50 53 44 47 51 51 47 43 46 → Přirozený  

84 41 40 37 37 37 39 37 38 39 37 → Přirozený  

85 41 41 31 39 36 40 38 37 39 37 → Přirozený  

86 55 51 53 51 51 55 53 49 53 52 → Přirozený  

87 51 53 53 51 49 49 50 49 50 51 → Přirozený  

88 51 55 55 57 59 53 59 59 58 57 → Přirozený  

89 49 41 40 41 40 37 38 41 41 48 → Přirozený V7 

90 46 43 49 40 45 48 45 43 47 49 → Přirozený  

91 34 29 38 25 29 29 32 31 40 31 → Přirozený  

92 37 39 43 37 40 43 41 44 42 37 → Přirozený  

93 47 41 47 41 31 39 41 41 42 36 → Přirozený  

94 43 43 40 39 39 39 43 33 43 40 → Přirozený  

95 48 48 46 45 46 45 40 49 45 43 → Přirozený  

96 45 39 46 45 44 41 40 38 43 43 → Přirozený  

97 48 53 51 49 46 47 55 48 49 53 → Přirozený  

98 56 46 53 57 58 55 59 57 57 55 → Přirozený  

99 41 38 38 33 35 39 43 45 35 38 → Přirozený  

100 56 48 55 57 53 48 50 56 55 48 → Přirozený  

101 45 45 52 41 47 47 49 49 52 45 → Přirozený  

102 50 48 45 43 43 43 47 48 47 48 → Přirozený  

103 43 50 45 48 55 52 51 45 51 53 → Přirozený  

104 49 47 48 49 47 45 40 47 43 45 → Přirozený  

105 38 35 39 43 37 43 39 40 37 38 → Přirozený  

106 55 48 47 56 49 53 53 55 50 48 → Přirozený  

107 51 50 48 50 53 53 45 49 45 43 → Přirozený  

108 41 50 41 45 45 43 47 40 40 47 → Přirozený  

109 53 54 43 40 48 48 43 49 43 49 → Přirozený V8 

110 47 49 50 42 43 42 45 48 48 48 → Vlhký  

111 49 43 45 40 49 40 52 39 40 49 → Vlhký  

112 47 54 55 53 49 48 53 46 50 50 → Přirozený  
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Tabulka vypočítaných pevností betonu včetně součinitele upřesnění. 

Zkušební 
místa 

Upravená průměrná 
pevnost v tlaku 
s nezaručenou 

přesností 

Pevnost v 
tlaku s 

nezaručenou 
přesností 

Součinitel pro 
upřesnění 
pevnosti 

Upřesněná 
pevnost 

Průměrná 
upřesněná 

pevnost 

f'be [MPa] fbe [MPa] α [-] 
fm(n)is 

[MPa] 
fm(n)is' 
[MPa] 

81 46,72 42,00 1,148 48,20 

51,9 

82 45,56 41,00 1,148 47,06 

83 54,93 49,00 1,148 56,24 

84 37,85 34,00 1,148 39,02 

85 38,67 35,00 1,148 40,17 

86 62,61 56,00 1,148 64,27 

87 59,93 54,00 1,148 61,97 

88 65,29 59,00 1,148 67,71 

89 40,80 37,00 1,148 42,46 

90 50,82 46,00 1,148 52,79 

91 24,75 22,00 1,148 25,25 

92 41,57 37,00 1,148 42,46 

93 41,28 37,00 1,148 42,46 

94 42,80 39,00 1,148 44,76 

95 50,82 46,00 1,148 52,79 

96 45,30 41,00 1,148 47,06 

97 58,50 53,00 1,148 60,83 

98 64,39 58,00 1,148 66,57 

99 37,01 33,00 1,148 37,87 

100 61,89 56,00 1,148 64,27 

101 55,09 50,00 1,148 57,38 

102 52,07 47,00 1,148 53,94 

103 57,43 52,00 1,148 59,68 

104 52,91 48,00 1,148 55,09 

105 39,10 35,00 1,148 40,17 

106 60,64 55,00 1,148 63,12 

107 56,54 51,00 1,148 58,53 

108 46,75 42,00 1,148 48,20 

109 51,97 47,00 1,148 53,94 

110 52,07 47,00 1,148 53,94 

111 48,81 44,00 1,148 50,50 

112 59,57 54,00 1,148 61,97 
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Sloupy mezilehlých podpěr 

Tabulka vstupních hodnot pro výpočet neupřesněné pevnosti betonu v tlaku. 

Zkušební 

místo 
Naměřené hodnoty odrazu α 

Směr 

úderu 
Stav betonu 

Upřesňující 

vývrt 

113 49 50 47 45 46 42 47 46 47 47 → Přirozený  

114 45 45 52 41 41 47 52 40 41 43 → Přirozený  

115 53 42 51 49 52 51 55 55 45 50 → Přirozený  

116 41 41 44 45 45 47 47 49 43 45 → Přirozený  

117 42 43 42 42 51 43 43 49 49 45 → Přirozený  

118 51 55 50 44 45 45 47 52 53 54 → Přirozený  

119 35 43 45 45 41 41 45 40 38 47 → Přirozený  

120 52 43 51 45 51 55 43 51 43 45 → Přirozený  

121 54 54 49 52 47 53 51 53 55 54 → Přirozený  

122 55 56 55 51 50 53 47 54 48 55 → Přirozený  

123 52 43 49 49 49 54 52 53 47 52 → Přirozený  

124 55 53 55 50 55 54 51 49 53 45 → Přirozený  

125 56 56 55 55 51 53 55 49 53 51 → Přirozený V9 

126 54 53 55 58 55 53 55 51 59 55 → Přirozený  

127 53 51 53 55 59 57 59 55 53 59 → Přirozený  

128 55 59 49 57 57 59 59 57 59 55 → Přirozený  

129 49 53 43 47 47 51 45 47 53 41 → Přirozený  

130 49 51 55 49 53 57 54 53 45 49 → Přirozený  

131 57 55 56 51 53 51 57 55 51 57 → Přirozený  

132 48 48 39 53 51 51 49 45 47 47 → Přirozený  

133 61 59 55 59 59 51 53 55 47 51 → Přirozený  

134 57 57 59 55 56 55 59 61 55 53 → Přirozený  

135 55 55 56 55 54 55 63 53 55 56 → Přirozený  

136 62 57 57 55 59 59 57 59 57 63 → Přirozený  

137 59 62 57 63 57 57 57 59 60 59 → Přirozený  

138 60 57 58 53 47 57 57 54 62 54 → Přirozený  

139 57 49 47 47 45 51 54 51 55 53 → Přirozený  

140 63 65 65 61 53 59 63 58 55 60 → Přirozený V10 

141 59 53 57 62 55 51 63 57 57 55 → Přirozený  

142 49 53 55 57 51 57 55 55 47 55 → Vlhký  

143 51 57 55 63 59 63 59 55 59 59 → Vlhký  

144 55 51 49 49 53 55 49 55 47 49 → Přirozený  
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Tabulka vypočítaných pevností betonu včetně součinitele upřesnění. 

Zkušební 
místa 

Upravená průměrná 
pevnost v tlaku 
s nezaručenou 

přesností 

Pevnost v 
tlaku s 

nezaručenou 
přesností 

Součinitel pro 
upřesnění 
pevnosti 

Upřesněná 
pevnost 

Průměrná 
upřesněná 

pevnost 

f'be [MPa] fbe [MPa] α [-] 
fm(n)is 

[MPa] 
fm(n)is' 
[MPa] 

113 52,79 48,00 0,751 36,05 

40,7 

114 46,13 42,00 0,751 31,54 

115 60,65 55,00 0,751 41,31 

116 49,39 44,00 0,751 33,05 

117 48,54 44,00 0,751 33,05 

118 57,97 52,00 0,751 39,05 

119 45,97 41,00 0,751 30,79 

120 53,70 48,00 0,751 36,05 

121 62,61 56,00 0,751 42,06 

122 62,25 56,00 0,751 42,06 

123 60,25 54,00 0,751 40,56 

124 61,90 56,00 0,751 42,06 

125 63,68 57,00 0,751 42,81 

126 65,11 59,00 0,751 44,31 

127 64,93 58,00 0,751 43,56 

128 65,11 59,00 0,751 44,31 

129 55,88 50,00 0,751 37,55 

130 60,82 55,00 0,751 41,31 

131 64,22 58,00 0,751 43,56 

132 56,68 51,00 0,751 38,30 

133 63,50 57,00 0,751 42,81 

134 65,82 59,00 0,751 44,31 

135 65,82 59,00 0,751 44,31 

136 66,00 59,00 0,751 44,31 

137 66,00 59,00 0,751 44,31 

138 64,57 58,00 0,751 43,56 

139 59,75 54,00 0,751 40,56 

140 65,82 59,00 0,751 44,31 

141 65,29 59,00 0,751 44,31 

142 63,14 57,00 0,751 42,81 

143 65,46 59,00 0,751 44,31 

144 60,47 54,00 0,751 40,56 
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Úložné prahy mezilehlých podpěr 

Tabulka vstupních hodnot pro výpočet neupřesněné pevnosti betonu v tlaku. 

Zkušební 

místo 
Naměřené hodnoty odrazu α 

Směr 

úderu 
Stav betonu 

Upřesňující 

vývrt 

145 57 53 56 63 63 55 60 53 47 55 ↑ Přirozený  

146 47 49 47 49 53 45 55 57 45 54 ↑ Přirozený  

147 60 50 61 54 50 61 61 53 57 55 ↑ Přirozený  

148 56 57 49 43 57 49 54 55 57 41 ↑ Přirozený  

149 53 55 57 59 53 55 51 55 51 53 ↑ Přirozený  

150 50 45 43 45 49 53 43 41 49 53 ↑ Přirozený  

151 53 53 45 57 51 51 55 51 55 50 ↑ Přirozený  

152 64 63 63 63 65 61 57 53 51 64 ↑ Přirozený  

153 59 49 59 53 53 51 57 49 49 53 ↑ Přirozený  

154 62 65 61 63 67 63 65 61 61 63 ↑ Přirozený  

155 55 53 61 53 56 59 51 43 47 45 ↑ Přirozený  

156 61 60 60 47 47 55 56 59 48 44 ↑ Přirozený  

157 63 55 55 63 63 59 57 55 59 57 ↑ Přirozený  

158 55 61 63 58 55 58 62 57 58 55 ↑ Přirozený  

159 65 63 59 51 45 63 60 59 57 53 ↑ Přirozený  

160 60 57 63 59 57 63 63 59 61 59 ↑ Přirozený V11 

161 58 61 57 51 63 61 55 55 55 53 ↑ Přirozený  

162 59 65 61 61 54 59 55 59 57 63 ↑ Přirozený  

163 65 64 59 61 53 64 54 53 55 64 ↑ Přirozený  

164 57 53 46 52 53 49 54 50 49 48 ↑ Přirozený  

165 59 56 65 61 54 51 59 56 66 61 ↑ Přirozený  

166 62 63 67 59 65 59 65 64 61 66 ↑ Přirozený  

167 71 71 68 72 67 67 71 73 72 69 ↑ Přirozený  

168 66 66 61 67 63 65 65 68 66 63 ↑ Přirozený  

169 65 64 69 69 69 67 56 63 65 66 ↑ Přirozený  

170 61 56 57 53 55 51 53 50 50 49 ↑ Přirozený  

171 59 63 64 66 65 65 63 52 63 65 ↑ Přirozený  

172 55 58 59 56 59 55 55 59 55 59 ↑ Přirozený V12 

173 61 56 53 57 57 57 55 55 59 61 ↑ Přirozený  

174 55 55 55 56 51 57 50 62 53 62 ↑ Přirozený  

175 64 59 53 59 63 64 60 66 57 61 ↑ Přirozený  

176 59 61 59 59 59 50 64 63 59 59 ↑ Přirozený  
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Tabulka vypočítaných pevností betonu včetně součinitele upřesnění. 

Zkušební 
místa 

Upravená průměrná 
pevnost v tlaku 
s nezaručenou 

přesností 

Pevnost v 
tlaku s 

nezaručenou 
přesností 

Součinitel pro 
upřesnění 
pevnosti 

Upřesněná 
pevnost 

Průměrná 
upřesněná 

pevnost 

f'be [MPa] fbe [MPa] α [-] 
fm(n)is 

[MPa] 
fm(n)is' 
[MPa] 

145 64,29 58,00 0,799 46,32 

44,8 

146 49,89 45,00 0,799 35,94 

147 61,96 56,00 0,799 44,72 

148 61,43 55,00 0,799 43,92 

149 61,38 55,00 0,799 43,92 

150 45,40 41,00 0,799 32,74 

151 58,95 53,00 0,799 42,33 

152 64,08 58,00 0,799 46,32 

153 57,92 52,00 0,799 41,53 

154 66,00 59,00 0,799 47,12 

155 60,23 54,00 0,799 43,12 

156 59,80 54,00 0,799 43,12 

157 66,00 59,00 0,799 47,12 

158 66,00 59,00 0,799 47,12 

159 63,86 57,00 0,799 45,52 

160 66,00 59,00 0,799 47,12 

161 64,08 58,00 0,799 46,32 

162 65,42 59,00 0,799 47,12 

163 63,88 57,00 0,799 45,52 

164 53,39 48,00 0,799 38,33 

165 64,27 58,00 0,799 46,32 

166 66,00 59,00 0,799 47,12 

167 66,00 59,00 0,799 47,12 

168 66,00 59,00 0,799 47,12 

169 66,00 59,00 0,799 47,12 

170 59,08 53,00 0,799 42,33 

171 65,04 59,00 0,799 47,12 

172 66,00 59,00 0,799 47,12 

173 65,23 59,00 0,799 47,12 

174 62,73 56,00 0,799 44,72 

175 65,23 59,00 0,799 47,12 

176 64,65 58,00 0,799 46,32 
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Nosná konstrukce – Nosníky 

Tabulka vstupních hodnot pro výpočet neupřesněné pevnosti betonu v tlaku. 

Zkušební 

místo 
Naměřené hodnoty odrazu α 

Směr 

úderu 
Stav betonu 

Upřesňující 

vývrt 

177 59 59 55 50 48 52 51 53 55 51 → Přirozený V13 

178 57 60 59 59 53 57 58 54 59 58 ↑ Přirozený  

179 58 59 60 58 59 59 59 59 59 58 ↑ Přirozený  

180 55 56 57 57 55 64 58 61 56 57 ↑ Přirozený  

181 61 61 61 64 57 57 61 61 54 58 ↑ Přirozený  

182 52 53 54 51 53 52 53 51 51 55 ↑ Přirozený  

183 62 61 62 64 54 63 63 60 61 61 ↑ Přirozený  

184 62 58 59 60 61 61 60 60 61 60 ↑ Přirozený  

185 57 58 56 57 57 55 55 53 55 63 ↑ Přirozený  

186 68 63 65 65 59 67 63 60 55 59 ↑ Přirozený  

187 63 61 63 60 65 59 64 63 62 65 ↑ Přirozený  

188 65 65 63 65 55 67 58 63 63 63 ↑ Přirozený  

189 49 63 61 61 65 65 57 60 63 61 ↑ Přirozený  

190 58 65 65 59 60 66 64 64 65 65 ↑ Přirozený  

191 65 63 64 63 65 65 67 63 63 65 ↑ Přirozený  

192 63 66 63 65 59 57 59 63 63 63 ↑ Přirozený  

209 49 42 50 43 45 49 47 48 51 49 → Přirozený V14 

Tabulka vypočítaných pevností betonu včetně součinitele upřesnění. 

Zkušební 
místa 

Upravená průměrná 
pevnost v tlaku 
s nezaručenou 

přesností 

Pevnost v 
tlaku s 

nezaručenou 
přesností 

Součinitel pro 
upřesnění 
pevnosti 

Upřesněná 
pevnost 

Průměrná 
upřesněná 

pevnost 

f'be [MPa] fbe [MPa] α [-] 
fm(n)is 

[MPa] 
fm(n)is' 
[MPa] 

177 62,61 56,00 1,002 56,13 

57,9 

178 64,65 58,00 1,002 58,13 

179 66,00 59,00 1,002 59,14 

180 66,00 59,00 1,002 59,14 

181 65,42 59,00 1,002 59,14 

182 57,73 52,00 1,002 52,12 

183 65,42 59,00 1,002 59,14 

184 66,00 59,00 1,002 59,14 

185 65,23 59,00 1,002 59,14 

186 66,00 59,00 1,002 59,14 

187 66,00 59,00 1,002 59,14 

188 66,00 59,00 1,002 59,14 

189 66,00 59,00 1,002 59,14 

190 66,00 59,00 1,002 59,14 

191 66,00 59,00 1,002 59,14 

192 66,00 59,00 1,002 59,14 

209 54,04 49,00 1,002 49,11 
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Křídla 

Tabulka vstupních hodnot pro výpočet neupřesněné pevnosti betonu v tlaku. 

Zkušební 

místo 
Naměřené hodnoty odrazu α 

Směr 

úderu 
Stav betonu 

Upřesňující 

vývrt 

65 31 40 43 40 38 41 40 38 35 34 → Přirozený  

66 31 33 31 36 35 39 31 34 29 38 → Přirozený  

67 31 30 35 24 36 31 34 31 39 30 → Přirozený  

68 27 28 28 28 27 25 28 28 26 29 → Přirozený  

69 49 45 45 49 47 43 43 45 44 47 → Přirozený  

70 43 45 49 41 48 49 43 49 47 44 → Přirozený  

71 36 38 44 48 48 36 42 45 46 47 → Přirozený  

72 43 39 45 41 37 37 38 39 45 37 → Přirozený  

73 35 31 37 35 35 35 31 37 35 37 → Přirozený  

74 31 33 33 31 31 35 35 35 37 35 → Přirozený  

75 42 49 41 43 47 38 39 43 41 41 → Přirozený  

76 39 41 43 43 43 39 39 41 41 35 → Přirozený  

77 40 38 43 48 40 44 43 43 45 43 → Přirozený  

78 36 35 30 30 31 35 37 38 37 35 → Přirozený  

79 45 39 35 40 41 41 43 45 43 38 → Přirozený  

80 37 47 43 43 46 44 43 40 47 47 → Přirozený  

Tabulka vypočítaných pevností betonu včetně součinitele upřesnění. 

Zkušební 
místa 

Upravená průměrná 
pevnost v tlaku 
s nezaručenou 

přesností 

Pevnost v 
tlaku s 

nezaručenou 
přesností 

Průměrná 
upřesněná 

pevnost 

f'be [MPa] fbe [MPa] 
fm(n)is' 
[MPa] 

65 37,94 34,00 

35,1 

66 28,75 26,00 

67 26,50 24,00 

68 19,42 17,00 

69 51,18 46,00 

70 51,36 46,00 

71 49,49 45,00 

72 39,05 35,00 

73 33,56 30,00 

74 29,80 27,00 

75 43,99 40,00 

76 42,80 39,00 

77 44,78 40,00 

78 32,50 29,00 

79 43,99 40,00 

80 48,94 44,00 
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Podélné spáry 

Tabulka vstupních hodnot pro výpočet neupřesněné pevnosti betonu v tlaku. 

Zkušební 

místo 
Naměřené hodnoty odrazu α 

Směr 

úderu 
Stav betonu 

Upřesňující 

vývrt 

193 37 34 33 30 30 34 31 31 32 34 ↑ Přirozený  

194 41 40 37 37 31 37 36 40 39 41 ↑ Vlhký  

195 45 37 46 47 40 44 45 44 49 39 ↑ Přirozený  

196 34 39 43 38 37 37 31 38 32 34 ↑ Přirozený  

197 26 21 26 24 21 21 26 23 19 23 ↑ Přirozený  

198 24 26 25 24 25 25 27 24 19 18 ↑ Přirozený  

199 21 21 19 18 21 18 15 20 23 26 ↑ Přirozený  

200 41 38 33 29 33 31 32 35 31 33 ↓ Přirozený  

201 31 29 29 29 33 29 30 25 30 34 ↑ Přirozený  

202 44 45 39 38 36 36 37 39 35 39 ↑ Přirozený  

203 46 43 41 45 45 40 38 42 43 45 ↑ Přirozený  

204 32 35 35 37 31 37 33 28 33 31 ↑ Přirozený  

205 47 43 45 42 41 43 43 43 43 35 ↑ Přirozený  

206 36 35 33 31 34 31 33 35 35 32 ↑ Přirozený  

207 35 44 36 37 41 40 38 41 33 39 ↑ Přirozený  

208 61 61 53 38 53 48 45 49 45 48 ↑ Přirozený  

Tabulka vypočítaných pevností betonu včetně součinitele upřesnění. 

Zkušební 
místa 

Upravená průměrná 
pevnost v tlaku 
s nezaručenou 

přesností 

Pevnost v 
tlaku s 

nezaručenou 
přesností 

Průměrná 
upřesněná 

pevnost 

f'be [MPa] fbe [MPa] 
fm(n)is' 
[MPa] 

193 20,04 18,00 

24,4 

194 31,05 28,00 

195 41,86 38,00 

196 27,47 25,00 

197 11,00 <10,00 

198 11,00 <10,00 

199 11,10 <10,00 

200 34,12 31,00 

201 14,21 13,00 

202 29,33 26,00 

203 39,75 36,00 

204 20,31 18,00 

205 38,84 35,00 

206 22,16 20,00 

207 31,39 28,00 

208 50,07 45,00 
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Příloha č. 2 – Jádrové vývrty – Fotodokumentace a vyhodnocení pevnosti v tlaku 

 

Odebraný jádrový vývrt z dolní části dříku druhé podpěry. Označení vývrtu V1, 

průměr cca 50 mm, délka 130 mm. Beton je mírně pórovitý, póry do 5 mm, je 

z drceného i těženého kameniva s maximální velikosti zrn cca 16 mm. Rozložení 

kameniva je rovnoměrné. 

 

Odebraný jádrový vývrt z dolní části dříku třetí podpěry. Označení vývrtu V2, 

průměr cca 50 mm, délka 145 mm. Při povrchu se nachází vysprávka cca 50 mm. 

Je z cementové malty, velmi pórovitá s póry okolo 1 mm. Beton pod ní je mírně 

pórovitý, póry do 2 mm, je z drceného i těženého kameniva s maximální velikosti 

zrn cca 16 mm. Rozložení kameniva je rovnoměrné. 

Tabulka: Naměřené charakteristiky z laboratoře pro jádrový vývrt V1, V2. 

Naměřené charakteristiky 

Těleso 
Průměr Délka Hmotnost Mezní síla Plocha 

d [mm] L [mm] m [g] F [kN] Ac [mm2] 

V1 48,49 99,2 416,7 95,2 1846,69 

V2 48,15 61,5 261,1 102,8 1820,88 
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Tabulka: Vypočet krychelné pevnosti v tlaku betonu pro jádrový vývrt V1, V2. 

Těleso 
Štíhlost 

Koeficient 
štíhlosti 

Koeficient 
průměru 

Koeficient 
krychelné 
pevnosti 

Objemová 
hmotnost 

Válcová 
pevnost v 

tlaku 

Krychelná 
pevnost v 

tlaku 

λ [-] κc,cyl [-] κc,cube[-] κcyl,cube[-] W [kg/m3] fc,cyl [MPa] fc,cube[MPa] 

V1 2,046 1,004 0,91 1,227 2270 47,1 57,8 

V2 1,277 0,914 0,91 1,227 2330 46,9 57,6 

 

Odebraný jádrový vývrt z dříku jundrovské opěry. Označení vývrtu V3, průměr cca 

100 mm, délka 270 mm. Beton je hutný, póry do 2 mm, je z těženého kameniva 

s maximální velikosti zrn cca 30 mm. Rozložení kameniva je rovnoměrné. 

 

Odebraný jádrový vývrt z dříku jundrovské opěry. Označení vývrtu V4, průměr cca 

100 mm, délka 250 mm. Beton je hutný, póry do 2 mm, je z těženého kameniva 

s maximální velikosti zrn cca 33 mm. Rozložení kameniva je rovnoměrné. 



 123 

 

Odebraný jádrový vývrt z dříku žabovřeské opěry. Označení vývrtu V5, průměr cca 

100 mm, délka 250 mm. Při povrchu se nachází vysprávka cca 20 mm. 

Je z cementové malty, hutná, téměř bez pórů. Beton porézní, póry do 5 mm, je 

z těženého kameniva s maximální velikosti zrn cca 35 mm. Rozložení kameniva 

je rovnoměrné. 

 

Odebraný jádrový vývrt z dříku žabovřeské opěry. Označení vývrtu V6, průměr cca 

100 mm, délka 285 mm. Při povrchu se nachází vysprávka cca 10 mm. 

Je z cementové malty, hutná, téměř bez pórů. Beton porézní, póry do 5 mm, je 

z těženého i drceného kameniva s maximální velikosti zrn cca 30 mm. Rozložení 

kameniva je rovnoměrné. 



 124 

Tabulka: Naměřené charakteristiky z laboratoře pro jádrový vývrt V3 až V6. 

Naměřené charakteristiky 

Těleso 
Průměr Délka Hmotnost Mezní síla Plocha 

d [mm] L [mm] m [g] F [kN] Ac [mm2] 

V3-1 99,45 101,95 1801,9 243,6 7767,83 

V3-2 99,31 102,23 1835,1 230,3 7745,97 

V4-1 99,56 102 1785,7 243 7785,02 

V4-2 99,57 102,08 1787,8 218 7786,58 

V5-1 99,43 102,56 1795,6 255 7764,70 

V5-2 99,3 102,8 1782 241,5 7744,41 

V6-1 99,32 101,94 1730,7 186 7747,53 

V6-2 99,37 101,53 1713 236 7755,33 

Tabulka: Vypočet krychelné pevnosti v tlaku betonu pro jádrový vývrt V3 až V6. 

Těleso 
Štíhlost 

Koeficient 
štíhlosti 

Koeficient 
průměru 

Koeficient 
krychelné 
pevnosti 

Objemová 
hmotnost 

Válcová 
pevnost v 

tlaku 

Krychelná 
pevnost v 

tlaku 

λ [-] κc,cyl [-] κc,cube[-] κcyl,cube[-] W [kg/m3] fc,cyl [MPa] fc,cube[MPa] 

V3-1 1,025 0,859 0,95 1,249 2270 25,6 32,0 

V3-2 1,029 0,860 0,95 1,249 2310 24,3 30,3 

V4-1 1,025 0,859 0,95 1,249 2240 25,5 31,8 

V4-2 1,025 0,859 0,95 1,250 2250 22,8 28,6 

V5-1 1,031 0,861 0,95 1,248 2250 26,9 33,5 

V5-2 1,035 0,862 0,95 1,249 2230 25,5 31,9 

V6-1 1,026 0,859 0,95 1,251 2190 19,6 24,5 

V6-2 1,022 0,858 0,95 1,249 2170 24,8 31,0 

 

Odebraný jádrový vývrt z úložného prahu jundrovské opěry. Označení vývrtu V7, 

průměr cca 100 mm, délka 250 mm. Beton je porézní, póry do 8 mm, je z drceného 

kameniva s maximální velikosti zrn cca 20 mm. Rozložení kameniva je 

nerovnoměrné. 
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Tabulka: Naměřené charakteristiky z laboratoře pro jádrový vývrt V7, V8. 

Naměřené charakteristiky 

Těleso 
Průměr Délka Hmotnost Mezní síla Plocha 

d [mm] L [mm] m [g] F [kN] Ac [mm2] 

V7-1 99,57 103,55 1793,6 387,5 7786,58 

V7-2 99,55 103,7 1772,3 290,5 7783,45 

V8-1 99,36 102,43 1744,1 351,5 7753,77 

V8-2 99,3 102,87 1719,6 295,5 7744,41 

Tabulka: Vypočet krychelné pevnosti v tlaku betonu pro jádrový vývrt V7, V8. 

Těleso 
Štíhlost 

Koeficient 
štíhlosti 

Koeficient 
průměru 

Koeficient 
krychelné 
pevnosti 

Objemová 
hmotnost 

Válcová 
pevnost v 

tlaku 

Krychelná 
pevnost v 

tlaku 

λ [-] κc,cyl [-] κc,cube[-] κcyl,cube[-] W [kg/m3] fc,cyl [MPa] fc,cube[MPa] 

V7-1 1,040 0,863 0,95 1,236 2220 40,8 50,5 

V7-2 1,042 0,864 0,95 1,246 2190 30,6 38,2 

V8-1 1,031 0,861 0,95 1,240 2190 37,1 46,0 

V8-2 1,036 0,862 0,95 1,248 2150 31,3 39,0 

 

Odebraný jádrový vývrt ze sloupu druhé podpěry. Označení vývrtu V9, průměr cca 

50 mm, délka 130 mm. Beton je hutný, póry do 1 mm, je z těženého i drceného 

kameniva s maximální velikosti zrn cca 20 mm. Rozložení kameniva je 

nerovnoměrné. 
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Odebraný jádrový vývrt ze sloupu třetí podpěry. Označení vývrtu V10, průměr cca 

50 mm, délka 195 mm. Beton je porézní, póry do 6 mm, je z drceného kameniva 

s maximální velikosti zrn cca 25 mm. Rozložení kameniva je rovnoměrné. 

Tabulka: Naměřené charakteristiky z laboratoře pro jádrový vývrt V9, V10. 

Naměřené charakteristiky 

Těleso 
Průměr Délka Hmotnost Mezní síla Plocha 

d [mm] L [mm] m [g] F [kN] Ac [mm2] 

V9 48,5 102,65 438,1 95,2 1847,45 

V10-0 48,54 50,53 213,8 54,7 1850,50 

V10-1 48,22 101,56 425,5 101,3 1826,18 

V10-2 48,26 54,94 227,7 90,7 1829,21 

Tabulka: Vypočet krychelné pevnosti v tlaku betonu pro jádrový vývrt V9, V10. 

Těleso 
Štíhlost 

Koeficient 
štíhlosti 

Koeficient 
průměru 

Koeficient 
krychelné 
pevnosti 

Objemová 
hmotnost 

Válcová 
pevnost v 

tlaku 

Krychelná 
pevnost v 

tlaku 

λ [-] κc,cyl [-] κc,cube[-] κcyl,cube[-] W [kg/m3] fc,cyl [MPa] fc,cube[MPa] 

V9 2,116 1,011 0,91 1,227 2310 47,4 58,2 

V10-0 1,041 0,864 0,91 1,247 2280 23,2 29,0 

V10-1 2,106 1,010 0,91 1,202 2290 51,0 61,3 

V10-2 1,138 0,888 0,91 1,236 2260 40,1 49,5 

 

 

Odebraný jádrový vývrt z úložného prahu druhé podpěry. Označení vývrtu V11, 

průměr cca 50 mm, délka 205 mm. Beton je hutný, póry do 5 mm, je z drceného 

kameniva s maximální velikosti zrn cca 20 mm. Rozložení kameniva je 

rovnoměrné. 
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Odebraný jádrový vývrt z úložného prahu třetí podpěry. Označení vývrtu V12, 

průměr cca 50 mm, délka 170 mm. Beton je porézní, póry do 5 mm, je z drceného 

kameniva s maximální velikosti zrn cca 20 mm. Rozložení kameniva je 

rovnoměrné. 

Tabulka: Naměřené charakteristiky z laboratoře pro jádrový vývrt V11, V12. 

Naměřené charakteristiky 

Těleso 
Průměr Délka Hmotnost Mezní síla Plocha 

d [mm] L [mm] m [g] F [kN] Ac [mm2] 

V11 48,52 72,6 311,3 66,2 1848,98 

V12-1 48,5 100,12 422 91,7 1847,45 

V12-2 48,4 53,4 225,5 100 1839,84 

Tabulka: Vypočet krychelné pevnosti v tlaku betonu pro jádrový vývrt V11, V12. 

Těleso 
Štíhlost 

Koeficient 
štíhlosti 

Koeficient 
průměru 

Koeficient 
krychelné 
pevnosti 

Objemová 
hmotnost 

Válcová 
pevnost v 

tlaku 

Krychelná 
pevnost v 

tlaku 

λ [-] κc,cyl [-] κc,cube[-] κcyl,cube[-] W [kg/m3] fc,cyl [MPa] fc,cube[MPa] 

V11 1,496 0,945 0,91 1,245 2320 30,8 38,4 

V12-1 2,064 1,006 0,91 1,230 2280 45,4 55,9 

V12-2 1,103 0,880 0,91 1,232 2290 43,5 53,6 
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Odebraný jádrový vývrt z nosníku č. 1, z poloviny rozpětí druhého pole. Označení 

vývrtu V13, průměr cca 50 mm, délka 100 mm. Beton je hutný, póry do 2 mm, 

je z drceného kameniva s maximální velikosti zrn cca 16 mm. Rozložení kameniva 

je rovnoměrné. 

 

Odebraný jádrový vývrt z nosníku č. 16, z poloviny rozpětí prvního pole. Označení 

vývrtu V14, průměr cca 50 mm, délka 90 mm. Beton je hutný, póry do 2 mm, 

je z drceného kameniva s maximální velikosti zrn cca 16 mm. Rozložení kameniva 

je rovnoměrné. 

Tabulka: Naměřené charakteristiky z laboratoře pro jádrový vývrt V13, V14. 

Naměřené charakteristiky 

Těleso 
Průměr Délka Hmotnost Mezní síla Plocha 

d [mm] L [mm] m [g] F [kN] Ac [mm2] 

V13 48,2 82,17 360 96 1824,67 

V14 48,4 72,05 322,7 83,3 1839,84 

Tabulka: Vypočet krychelné pevnosti v tlaku betonu pro jádrový vývrt V13, V14. 

Těleso 
Štíhlost 

Koeficient 
štíhlosti 

Koeficient 
průměru 

Koeficient 
krychelné 
pevnosti 

Objemová 
hmotnost 

Válcová 
pevnost v 

tlaku 

Krychelná 
pevnost v 

tlaku 

λ [-] κc,cyl [-] κc,cube[-] κcyl,cube[-] W [kg/m3] fc,cyl [MPa] fc,cube[MPa] 

V13 1,705 0,970 0,91 1,228 2400 46,5 57,0 

V14 1,489 0,944 0,91 1,239 2430 38,9 48,2 
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Příloha č. 3 – Vyhodnocení rychlosti šíření ultrazvukových vln 

Dolní část dříků mezilehlých podpěr 

Tabulka: Naměřené charakteristiky z laboratoře pro jednotlivé zkušební vzorky. 

Naměřené charakteristiky 

Těleso d[mm] L[mm] m[g] UZ[μs] 

V1 48,49 99,2 416,7 21,2 21,3 21,4 

V2 48,15 61,5 261,1 13,3 13,3 13,4 

Tabulka: Výsledky rychlosti UZ vlnění pro jednotlivé zkušební vzorky. 

Těleso 

Rychlost UZ 
vlnění 

Průměrná rychlost 
UZ vlnění 

Výběrová 
směrodatná 

odchylka 

Variační 
součinitel 

vL [m/s] vL '[m/s] S [m/s] V [%] 

V1 4657 
4635 31,66 0,68 

V2 4613 

Úložné prahy opěr 

Tabulka: Naměřené charakteristiky z laboratoře pro jednotlivé zkušební vzorky. 

Naměřené charakteristiky 

Těleso d[mm] L[mm] m[g] UZ[μs] 

V7-1 99,57 103,55 1793,6 23,8 23,9 23,8 

V7-2 99,55 103,7 1772,3 24,5 24,7 24,5 

V8-1 99,36 102,43 1744,1 23,6 23,7 23,6 

V8-2 99,3 102,87 1719,6 24,5 24,9 24,9 

Tabulka: Výsledky rychlosti UZ vlnění pro jednotlivé zkušební vzorky. 

Těleso 

Rychlost UZ 
vlnění 

Průměrná rychlost 
UZ vlnění 

Výběrová 
směrodatná 

odchylka 

Variační 
součinitel 

vL [m/s] vL '[m/s] S [m/s] V [%] 

V7-1 4345 

4263 92,14 2,16 
V7-2 4221 

V8-1 4334 

V8-2 4154 
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Sloupy mezilehlých podpěr 

Tabulka: Naměřené charakteristiky z laboratoře pro jednotlivé zkušební vzorky. 

Naměřené charakteristiky 

Těleso d[mm] L[mm] m[g] UZ[μs] 

V9 48,5 102,65 438,1 24,4 24,5 24,3 

V10-0 48,54 50,53 213,8 11,3 11,3 11,1 

V10-1 48,22 101,56 425,5 24,1 24,1 24 

V10-2 48,26 54,94 227,7 13,3 13,3 13,2 

Tabulka: Výsledky rychlosti UZ vlnění pro jednotlivé zkušební vzorky. 

Těleso 

Rychlost UZ 
vlnění 

Průměrná rychlost 
UZ vlnění 

Výběrová 
směrodatná 

odchylka 

Variační 
součinitel 

vL [m/s] vL '[m/s] S [m/s] V [%] 

V9 4207 

4267 158,22 3,71 
V10-0 4498 

V10-1 4220 

V10-2 4141 

Úložné prahy mezilehlých podpěr 

Tabulka: Naměřené charakteristiky z laboratoře pro jednotlivé zkušební vzorky. 

Naměřené charakteristiky 

Těleso d[mm] L[mm] m[g] UZ[μs] 

V11 48,52 72,6 311,3 16,8 16,6 16,7 

V12-1 48,5 100,12 422 22,1 22,2 22 

V12-2 48,4 53,4 225,5 11,4 11,5 11,5 

Tabulka: Výsledky rychlosti UZ vlnění pro jednotlivé zkušební vzorky. 

Těleso 

Rychlost UZ 
vlnění 

Průměrná rychlost 
UZ vlnění 

Výběrová 
směrodatná 

odchylka 

Variační 
součinitel 

vL [m/s] vL '[m/s] S [m/s] V [%] 

V11 4347 

4512 155,69 3,45 V12-1 4530 

V12-2 4657 
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Nosná konstrukce – Nosníky 

Tabulka: Naměřené charakteristiky z laboratoře pro jednotlivé zkušební vzorky. 

Naměřené charakteristiky 

Těleso d[mm] L[mm] m[g] UZ[μs] 

V13 48,2 82,17 360 17,5 17,4 17,4 

V14 48,4 72,05 322,7 14,7 14,7 14,7 

Tabulka: Výsledky rychlosti UZ vlnění pro jednotlivé zkušební vzorky. 

Těleso 

Rychlost UZ 
vlnění 

Průměrná rychlost 
UZ vlnění 

Výběrová 
směrodatná 

odchylka 

Variační 
součinitel 

vL [m/s] vL '[m/s] S [m/s] V [%] 

V13 4713 
4807 132,92 2,76 

V14 4901 
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Příloha č. 4 – Stanovené statické a dynamické moduly pružnosti 

Dolní část dříků mezilehlých podpěr 

Tabulka: Výsledky dynamických modulů pružnosti na vybraných zkušebních tělesech, tedy u dříků opěr. 

Těleso 

Rychlost UZ 
vlnění 

Objemová 
hmotnost 

Poissonův 
koeficient 

Součinitel 
rozměrnosti 

prostředí 

Dynamický 
modul 

pružnosti 

vL [m/s] ρ vcu k3 Ecu [MPa] 

V1 4657 2270 
0,2 1,054 

44300 

V2 4613 2330 44600 

Tabulka: Výsledný statický modul pružnosti na vybraných zkušebních tělesech, tedy dřících opěr. 

Těleso 

Dynamický 
modul 

pružnosti 

Počet 
zkušebních 

míst 

Přepočetní 
součinitel 

Statický 
modul 

pružnosti 

Ecu [MPa] n κu Ec [MPa] 

V1 44300 
2 0,9 40000 

V2 44600 

Úložné prahy opěr 

Tabulka: Výsledky dynamických modulů pružnosti na vybraných zkušebních tělesech, tedy u dříků opěr. 

Těleso 

Rychlost UZ 
vlnění 

Objemová 
hmotnost 

Poissonův 
koeficient 

Součinitel 
rozměrnosti 

prostředí 

Dynamický 
modul 

pružnosti 

vL [m/s] ρ vcu k3 Ecu [MPa] 

V7-1 4345 2220 

0,2 1,054 

37700 

V7-2 4221 2190 35100 

V8-1 4334 2190 37000 

V8-2 4154 2150 33400 

Tabulka: Výsledný statický modul pružnosti na vybraných zkušebních tělesech, tedy dřících opěr. 

Těleso 

Dynamický 
modul 

pružnosti 

Počet 
zkušebních 

míst 

Přepočetní 
součinitel 

Statický 
modul 

pružnosti 

Ecu [MPa] n κu Ec [MPa] 

V7-1 37700 

4 0,83 29700 
V7-2 35100 

V8-1 37000 

V8-2 33400 
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Sloupy mezilehlých podpěr 

Tabulka: Výsledky dynamických modulů pružnosti na vybraných zkušebních tělesech, tedy u dříků opěr. 

Těleso 

Rychlost UZ 
vlnění 

Objemová 
hmotnost 

Poissonův 
koeficient 

Součinitel 
rozměrnosti 

prostředí 

Dynamický 
modul 

pružnosti 

vL [m/s] ρ vcu k3 Ecu [MPa] 

V9 4207 2220 

0,2 1,054 

35400 

V10-0 4498 2190 39900 

V10-1 4220 2190 35100 

V10-2 4141 2150 33200 
Tabulka: Výsledný statický modul pružnosti na vybraných zkušebních tělesech, tedy dřících opěr. 

Těleso 

Dynamický 
modul 

pružnosti 

Počet 
zkušebních 

míst 

Přepočetní 
součinitel 

Statický 
modul 

pružnosti 

Ecu [MPa] n κu Ec [MPa] 

V9 35400 

4 0,83 29800 
V10-0 39900 

V10-1 35100 

V10-2 33200 

Úložné prahy mezilehlých podpěr 

Tabulka: Výsledky dynamických modulů pružnosti na vybraných zkušebních tělesech, tedy u dříků opěr. 

Těleso 

Rychlost UZ 
vlnění 

Objemová 
hmotnost 

Poissonův 
koeficient 

Součinitel 
rozměrnosti 

prostředí 

Dynamický 
modul 

pružnosti 

vL [m/s] ρ vcu k3 Ecu [MPa] 

V11 4347 2320 

0,2 1,054 

39500 

V12-1 4530 2280 42100 

V12-2 4657 2290 44700 

Tabulka: Výsledný statický modul pružnosti na vybraných zkušebních tělesech, tedy dřících opěr. 

Těleso 

Dynamický 
modul 

pružnosti 

Počet 
zkušebních 

míst 

Přepočetní 
součinitel 

Statický 
modul 

pružnosti 

Ecu [MPa] n κu Ec [MPa] 

V11 39500 

3 0,83 34900 V12-1 42100 

V12-2 44700 
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Nosná konstrukce – Nosníky 

Tabulka: Výsledky dynamických modulů pružnosti na vybraných zkušebních tělesech, tedy u dříků opěr. 

Těleso 

Rychlost UZ 
vlnění 

Objemová 
hmotnost 

Poissonův 
koeficient 

Součinitel 
rozměrnosti 

prostředí 

Dynamický 
modul 

pružnosti 

vL [m/s] ρ vcu k3 Ecu [MPa] 

V13 4713 2400 
0,2 1,054 

48000 

V14 4901 2430 52500 

Tabulka: Výsledný statický modul pružnosti na vybraných zkušebních tělesech, tedy dřících opěr. 

Těleso 

Dynamický 
modul 

pružnosti 

Počet 
zkušebních 

míst 

Přepočetní 
součinitel 

Statický 
modul 

pružnosti 

Ecu [MPa] n κu Ec [MPa] 

V13 48000 
2 0,9 45200 

V14 52500 
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Příloha č. 5 – Schémata betonářské výztuže 

SONDA S15 

M1:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDA S16 

M 1:10 
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Příloha č. 6 – Výkres betonářské a předpínací výztuže nosníku KA-61 

Armovací plán nosníku KA-61 
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Výkres předpínací výztuže nosníku KA-61 

 

 


