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ABSTRAKT  
Tato diplomová práce se zabývá diagnostickým průzkumem a hodnocením mostní 
konstrukce Most Kaštanová přes Svitavu s ev. č. 380-001. Po provedení vizuální 
prohlídky, diagnostických zkoušek na konstrukci a odebrání jádrových vývrtů 
z konstrukce došlo k vyhodnocení materiálových charakteristik betonu v laboratoři. 
Poznatky z laboratorního měření jsou shrnuty v závěru práce, který se zaměřuje na 
zhodnocení současného stavu Mostu Kaštanová přes Svitavu a představuje různé 
varianty postupů, které přispějí k prodloužení životnosti mostní konstrukce. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Diagnostika železobetonového deskového mostu, beton, nedestruktivní zkoušení, 
jádrové vývrty, nasákavost, odolnost betonu proti chemickým rozmrazovacím látkám, 
rezonanční metoda, ultrazvuková impulsová metoda, modul pružnosti, pevnost v tlaku 

ABSTRACT  
This diploma thesis targets on diagnostics and assessment of bridge structure Most 
Kaštanová přes Svitavu, reg. number 380-001. Concrete material characteristics have 
been assessed in laboratory, after  visual inspection, diagnostical testing and sample 
core drilling were made. Findings from laboratory tests are summarized in the 
conclusion of the thesis. It focuses on an evaluation of current bridge condition and 
presents various options that will help polong lifetime of the bridge. 

KEYWORDS  
Diagnostics of a reinforced slab bridge, concrete, non-destructive testing, core samples, 
absorption, resistance of concrete to defrosting chemicals, resonance test, ultrasonic 
pulse velocity test, modulus of elasticity, compressive strenght 
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   Po pádu Trojské lávky v roce 2017, kde vlivem špatné údržby a dlouhodobě 

zanedbaného monitoringu došlo ke kolapsu a následnému zřícení mostní konstrukce, se 

pozornost začala obracet ke stavu mostních konstrukcí po celé České republice.  

   Každoročně probíhá plošný monitoring stavu mostů. V Tabulce 1 lze pozorovat 

chronologický vývoj stavu mostů dělený do 7 klasifikačních kategorií dle ČSN 73 6221  

za posledních 5 let. Výraznější trend zlepšení je možné pozorovat hlavně u prvních tří 

kategorií, zatímco trend u posledních tří kategorií spíše kolísá a výhledově nelze 

pozorovat zlepšení trendu, který by měl celkovou situaci dramaticky změnit, viz Graf 1. 

 

 

Tabulka 1 Vývoj stavu počtu mostů v ČR za posledních 5 let [1] 

 

Obr. 1 Vývoj stavu mostů za posledních 20 let [1] 

   Dle Nejvyššího kontrolního úřadu je v dobrém a lepším stavu pouhých 53,06 % 

mostů. Nejpočetnější skupinou jsou se 27,70 % mosty v uspokojivém stavu a dalších 

19,24 % jsou mosty ve stavu špatném a horším [1]. 

   Na mapě (viz Obr. 2 až Obr. 4) lze vidět procentuální rozdělení jednotlivých skupin 

stavů mostů. 
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Obr. 2 Mosty ve špatném až havarijním stavu [1] 

 

Obr. 3 Mosty v uspokojivém stavu [1] 

 

Obr. 4 Mosty v dobrém až bezvadném stavu [1] 

   Z mapy je jasné, že stav mostů není vyhovující. V roce 2020 bylo dle ministra dopravy 

Karla Havlíčka vymezeno z rozpočtu ministerstva dopravy až 6 miliard korun ročně na 

opravy mostů. V té době hovořil o zdvojnásobení této částky pro příští rok (2021) [2]. 

   V roce 2021 se pak celkový rozpočet ministerstva dopravy navýšil z původních 82,3 

miliard korun na 127,5 miliardy korun. Díky tomuto nárůstu rozpočtu bylo možné 

pozorovat snahu ministerstva řešit stávající problémy [3]. 

   Pro rok 2021 předpokládalo ministerstvo financí rozpočet pro ministerstvo dopravy na 

108,3 miliard korun v rámci konsolidace státního rozpočtu [4].
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   Cílem této diplomové práce je provedení diagnostického průzkumu deskového 

železobetonového mostu Kaštanová přes Svitavu s evidenčním číslem 380-001, ve městě 

Brně. Diagnostický průzkum se skládá z vizuální prohlídky mostu, nedestruktivních  

a semi – destruktivních zkoušek in situ, odebrání jádrových vývrtů z konstrukce  

a laboratorního analýzy odebraných vzorků z konstrukce. 

   V úvodu teoretické části práce je představena základní problematika mostních 

konstrukcí. Dále jsou popsány jednotlivé diagnostické metody, které byly využity v rámci 

vyhodnocení zkoušek diagnostického průzkumu.  

   Praktická část se zaměřuje na základní informace o diagnostikovaném mostu, návrh 

diagnostického průzkumu a popis snímků pořízených v rámci vizuální prohlídky mostu. 

   V laboratorní části jsou vyhodnoceny materiálové charakteristiky betonu z odebraných 

jádrových vývrtů.  

   Sumarizování celkového stavu mostu a navržená opatření jsou uvedena na konci části 

práce. 
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   V obecné rovině se mostní stavitelství zabývá navrhováním a prováděním mostních 

objektů.  

   Mostní objekt představuje způsob překonání přírodní nebo umělé překážky 

přemostěním. Obecný pojem „most“ lze rozdělit na tři základní typy objektů, které je 

potřeba definovat:  

• Mosty – mostní objekt s kolmou světlostí alespoň jednoho mostního otvoru více 

než 2,0 m  

• Propustky – mostní objekt s kolmou světlostí alespoň jednoho mostního otvoru 

od 0,4 m do 2,0 m   

• Lávky – mostní objekt, který slouží chodcům a cyklistům k překonání překážky 

(popřípadě jen chodcům nebo jen cyklistům) [5] 

 

   Konstrukce mostu se dělí na několik částí. V odborné literatuře jsou vymezeny pojmy 

spodní stavba, nosná konstrukce, svršek mostu, mostní vybavení a přidružené části 

mostu. 

 

   Spodní stavbou se dle [5] rozumí část mostu, kterou tvoří: 

a) Základy  

• Představují základové patky, pasy, desky atd. 

• Založení obecně tvoří souhrn základů jednotlivých podpěr mostu 

b) Podpěry 

• Segment přenášející podporové síly od nosné konstrukce na základ 

• Dále dělíme na: opěry, pilíře nebo pylony 

• Opěry  

o poloha – krajní 

o funkce – přenos sil od nosné konstrukce, zachycení sil od zemního 

tlaku, uzavření krajního mostního otvoru vůči zemnímu tělesu 
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• Pilíře – vylehčená/dutá/plná podpěra 

o poloha – mezilehlá 

o funkce – přenos sil od nosné konstrukce 

• Pylony 

o poloha – mezilehlá 

o funkce – zakotvení nebo uložení nosných lan, kabelů 

c) Úložný práh 

• Horní část podpěry přenášející síly z nosné konstrukce na dřík podpěry 

d) Závěrná zeď 

• Část podpěry oddělující nosnou konstrukci od zemního tělesa 

e) Mostní křídla 

• Stěna, která navazuje na dřík opěry a závěrnou zeď 

• Svou funkcí uzavírá zemní těleso po stranách opěry 

• Mohou být zavěšené na dřík opěry nebo samostatně stojící 

f) Přechodové desky 

 

Obr. 5 Rozdělení spodní stavby mostu [6] 
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   Je část konstrukce mostu, která přenáší účinky zatížení ze svršku mostu na spodní 

stavbu. Může být tvořena všemi z uvedených konstrukčních částí, nebo jen z některých. 

a) Hlavní nosná konstrukce  

• část konstrukce, která je uložena na spodní stavbě  

• překonává překážku 

b) Mostovka 

• zprostředkovává přenos účinků zatížení od dopravy ze svršku do hlavní nosné 

konstrukce 

• dle polohy rozlišujeme: dolní, horní, mezilehlá, zapuštěná 

• dle konstrukčního řešení rozlišujeme: prvková, desková ortotropní 

c) Ložiska 

• umožňuje přenos zatížení z nosné konstrukce do spodní stavby 

• zajišťuje také potřebnou dilataci mostu = posun, popř. pootočení 

d) Mostní závěry 

• překonává dilatační spáru a zaručuje vodorovné pohyby/pootočení, které 

vznikají v důsledku dilatačních pohybů 

• zaručuje také kotvení, popř. odvodnění závěru  

 

   Je část konstrukce mostu, která je přímo nebo nepřímo uložená na nosné konstrukci. 

Jako příklad lze uvést: vozovka, krajnice, odvodňovací proužky, chodníky atd. pro 

pozemní komunikace. V případě svršku na drážním mostě převažují kolejnice, kolejové 

lože, kolejnicové dilatační zařízení atd [6]. 

 

   Mostní vybavení představují zařízení, které usnadňují prohlídky a údržby mostů nebo 

zvyšují bezpečnost provozu na mostě. Jedná se zejména o záchytné systémy (svodidla, 

zábradlí), odvodňovací a odpadní zařízení (vpusti, odpadní potrubí), osvětlení, revizní 

zařízení a zábrany (protihlukové, protinárazové) a jiné [6]. 
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    Dělení mostů závisí na mnoha kritériích, které rozdělují různé typy využití, konstrukční 

řešení nebo statické působení mostů. Pro účely práce budou uvedeny a rozvedeny jen 

některé, které mají přímou tematickou spojitost s touto prací. 

a) Dle druhu převáděné konstrukce – most pozemní komunikace, most drážní 

komunikace, vodohospodářský most, sdružený most, průmyslový most 

b) Podle počtu mostních otvorů nebo polí – o jednom, dvou nebo více polích 

c) Podle polohy mostovky – horní, dolní, mezilehlá nebo zapuštěná 

d) Podle průběhu trasy na mostě – v přímé, ve směrovém nebo výškovém oblouku 

e) Podle situačního uspořádání – kolmý nebo šikmý 

f) Podle statické funkce – deskový, trámový, rámový, klenbový, obloukový, 

vzpěradlový, visutý, zavěšený 

   V této práci se vyskytuje diagnostika šikmého silničního deskového mostu o třech 

polích s horní mostovkou. Trasa komunikace mostu vede po přímé trase. Z tohoto 

důvodu bude dále rozvedena pouze varianta deskových mostů [6]. 

 

Deskové mosty 

   Deskové mosty se charakterizují hlavní nosnou konstrukcí v podobě desky,  

jak již vyplývá z názvu. Deska může mít průřez plný nebo odlehčený. Konstrukce bývá  

po krajích založená na opěrách a v případě vícepolových mostů se jako podpěry navrhují  

samostatné pilíře nebo stěny. Opěry pak mohou být gravitační nebo ve formě úložného 

prahu nasazeném na pilotách. 

   Tento typ konstrukcí se využívá pro nejmenší rozpětí v podobě prosté desky.  

Bez potřeby vnitřních podpor lze navrhnout desky až do rozpětí l = 12 až 15 m.  

Pro rozpětí větší, l = 20 m, se navrhují desky jako spojité. 

   Pro zjednodušené řešení statických účinku se využívá metoda spolupůsobící šířky,  

kdy se model mostu převádí z deskového působení na působení prutové. Vnitřní síly 

(ohybové namáhání) na konstrukci se stanovují na prutu o šířce 1 m v podélném směru. 

V příčném směru se účinky od namáhání zanedbávají. Dimenzování výztuže se provádí 

jen na účinky namáhání v podélném směru. Výztuž v příčném směru se navrhuje  

dle doporučených konstrukčních zásad [7]. 
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Obr. 6 Deskový most – variace konstrukčního řešení [8] 

   Na úvod této kapitoly dojde k vymezení rozdílu mezi pojmy prohlídka a diagnostický 

průzkum.  

   Prohlídka je pouze vizuální, doplněná o malé množství nedestruktivních zkoušek, 

které kompletují přehled o současném stavu mostu.  

   Diagnostický průzkum navazuje na prohlídku objektu. Zahrnuje získávání, 

shromažďování a hodnocení poznatků získaných ze zkoušek (destruktivních i 

nedestruktivních). 

   Dále norma rozděluje několik druhů prohlídek:  

• Běžné  

o Běžný dozor nad stavem a bezpečností mostů 

o Podklad pro plánování údržby 

o Časový interval mezi prohlídkami dle stavebního stavu mostu 

• Hlavní 

o Podrobný dozor nad stavem, spolehlivostí a bezpečností mostu 

o Podklad pro plánování údržby a oprav 

o Časový interval mezi prohlídkami dle stavebního stavu a konstrukčního 

materiálu mostu 

 

• První hlavní 

o Podrobný dozor nad stavem, spolehlivostí a bezpečností mostu/jeho částí 

uváděných do provozu 
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o Účast správce mostu 

o Lze ji provádět po etapách, které kopírují výstavbu mostu 

• Mimořádné 

o Podrobný dozor nad stavem, spolehlivostí a bezpečností mostu po výskytu 

mimořádných situací nebo v případě pochybnosti o stavu mostu 

o Např.: po živelných pohromách, dopravní nehodě, při svahových 

pohybech v bezprostřední blízkosti mostu atd. 

• Kontrolní 

o Odborný dozor nad prováděním a kvalitou běžných prohlídek 

o Dle potřeby 

• Technické 

o Za účelem zjištění skutečného technického stavu, závad a poruch mostu 

o Na základě požadavku vlastníka/správce mostu 

o Např. jako podklad pro přejímku mostu 

• Podjezdu  

o Běžný dozor nad stavem a bezpečností provozu na přemosťované 

komunikaci (v podjezdu) 

o Dle potřeby 

 

   Norma ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací rozlišuje sedm 

klasifikačních stupňů stavebního stavu. Stavební stav mostu se odhaduje dle 

prohlídky. 

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 neovlivňují spolehlivost konstrukce, 

avšak představují zvýšené riziko z hlediska jejího zajištění v časovém 

horizontu do 10 let 

 



21 

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 významnějších 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) 

   V úvodu práce byl uveden stav mostů v ČR dle Nejvyššího kontrolního úřadu. Graf 

rozdělení stavu mostů v ČR je uveden na Obr. 7 [8]. 

 

 

Obr. 7 Stav mostů v ČR [1] 
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   Ke zjištění současného stavu konstrukce nebo její části je zapotřebí provádět stavebně 

technické průzkumy. Ty mohou být zaměřeny na celou konstrukci nebo jen její část. 

Hlavním záměrem bývá zhodnocení konstrukcí především z hlediska statického. 

Zkoumají se také vlastnosti materiálů, ze kterých je konstrukce vyrobena. Průzkum se 

však může diametrálně lišit a variovat dle požadavků investora, typu a stavu konstrukce. 

   Hodnocení stavu konstrukce postupuje v několika krocích, které se odvíjí od účelu 

hodnocení [9]. 

• Stanovení účelu hodnocení – na základě dohody s objednatelem, s ohledem na 

budoucí funkční způsobilost konstrukce 

• Scénáře – slouží k identifikaci možných krizových situací plynoucích ze změny 

konstrukčních podmínek nebo zatížení konstrukce 

• Předběžná hodnocení 

• Podrobné hodnocení 

• Výsledné hodnocení 

    

   Nedestruktivní diagnostické metody se používají: 

• v případě, kdy je nežádoucí, aby došlo k poškození konstrukce (pro některé 

metody je však třeba upravit zkoušené místo zbroušením, vrypem nebo vtiskem) 

• v kombinaci s destruktivními zkouškami pro upřesnění výsledků 

   Dále lze dělit jednotlivé metody dle fyzikálního principu zkoušení, na kterém jsou 

založeny. Uvedeny budou pouze zkoušky, které byly použity při diagnostice zkoumaného 

mostu, popř. další. 

a) Tvrdoměrné zkoušky 

• měření tvrdosti povrchu materiálu 

• stanovení korelačního vztahu mezi tvrdostí a pevností materiálu 

• vrypové, vtiskové, odrazové 

b) Elektrodynamické metody 

• ultrazvuková metoda, rezonanční metoda 
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c) Elektromagnetické metody 

• elektromagnetické sondy, mikrovlnné, indukční 

d) Elektrické metody 

• odporové, kapacitní, polovodičové metody 

e) Radiační metody 

• radiografické, radiometrické metody 

   Dále je možné metody rozdělit dle určité měřené veličiny pomocí různých fyzikálních 

principů.   

a) Metody tenzometrické – měření změny délky konstrukce, např. mechanické, 

optické, odporové, strunové atd. 

b) Trvanlivostní zkoušky – zkoumání vlivu okolního prostředí na konstrukci, např. 

mrazuvzdornost betonu pro určený počet zmrazovacích cyklů, odolnost betonu 

proti působení vody a rozmrazovacích látek atd. [9] 

 

   Pomocí tvrdoměrných zkoušek se nedá jednoznačně určit vztah mezi zjištěnou tvrdostí 

zkoumaného materiálu a požadovanou mechanickou veličinou (např. pevností). Proto se 

u některých metod zavádí „kalibrační vztahy“, pomocí kterých se přibližně stanoví 

hledaná veličina. Tyto výsledky je potřeba uvažovat jako orientační hodnoty a jejich 

správnost je dále potřeba ověřit pomocí dalších zkoušek – např. pomocí zkoušení  

na jádrových vývrtech. Tuto problematiku pokrývá nové vydání normy ČSN EN 13791.  

V ČR avšak stále platí i původní norma ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových 

konstrukcí. Obecně se však doporučuje postupovat dle ČSN EN 13791. 

 

   Nejjednodušší metodou je vrypová metoda, která se odvíjí od Mohsovy stupnice 

tvrdosti. Určuje velikost vrypu vytvořeného vnikem předepsaného vnikajícího tělíska do 

materiálu určenou silou. Mohsovu stupnici tvoří následujících 10 stupňů tvrdosti, které 

jsou charakterizovány těmito materiály: 

1. Mastek  4. Kazivec  7. Křemen  10. Diamant 

2. Sůl kamenná  5. Apatit  8. Topas 

3. Vápenec  6. Živec  9. Korund 
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   Vtiskové metody fungují podobně jako vrypové metody s rozdílem určení velikosti 

vtisku. Požívané jsou především pro kovové materiály. Tvrdost se určuje dle různých 

metod – tvrdost podle Brinella, Janky, Vickerse, Rockwella, tvrdost Poldi kladívkem atd. 

 

   Nejrozšířenějšími metodami jsou odrazové metody. Zakládají se na velikosti odrazu 

tělesa (úderného beranu dle ČSN 73 1373) od povrchu zkoušeného materiálu.  

 

   Nejvyužívanější metoda je založená na použití Schmidtových tvrdoměrů. Tvrdoměry 

fungují na stejném principu mechanismu a liší se dle vyvozené energie. Každý originální 

tvrdoměr se skládá z razníku beranu, pružin a vlečného ukazatele s měřítkem, 

s výjimkou modelu SilverSchmidt, který je již konstruován jiným způsobem (popsáno 

dále v textu). Při zatlačení razníku dojde k uvolnění beranu, který dopadá na razník, 

odrazí se a velikost tohoto odrazu se odčítá na ukazateli [10]. 

   Nevýhodou této metody je fakt, že se zkouší pouze povrchová vrstva betonu.  

Při zkoušce je nutno kontrolovat, zda povrchová vrstva betonu není zkarbonatovaná.  

Norma ČSN 73 1373 předpokládá, že pevnost betonu v tlaku je stejná do hloubky  

200 mm, pokud nebyla zjištěna vrstevnatost betonu. 

Základní typy tvrdoměrů:  

• Model L s rázovou energií 0,75 J, pro tenkostěnné dílce 

• Model N s rázovou energií 2,25 J 

• Model M s rázovou energií až 30 J  

   Firma Proceq jako první a v dnešní době nejrozšířenější výrobce produktů tohoto typu 

nabízí 4 základní tvrdoměry: 

• Schmidt OS-120 s rázovou energií 0,833 J pro čerstvé nebo nízkopevnostní 

betony (1–10 MPa) 

• Original Schmidt typu N, L s mechanickým displejem pro betony běžných 

pevností (10–70 MPa)  

• Original Schmidt OS8000 typu N, L s automatickým výpočtem odrazové 

hodnoty, analogickým displejem a možností zobrazovat naměřené hodnoty ve 

smartphonech nebo chytrých hodinkách, pro betony běžných pevností 

• Original Schmidt OS8200 s totožnými vlastnostmi jako OS8000 avšak 

s rozsahem použití od betonů s malými pevnostmi (od 5 MPa) až po 

vysokopevnostní betony (až 100 MPa) [11] 
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Obr. 8 Vývoj Schmidtových tvrdoměrů firmy Proceq [12] 

 

Obr. 9 Portfolio Schmidtových tvrdoměrů od firmy Proceq [12] 

   Na Obr. 8 je vidět vývoj historický Schmidtových tvrdoměrů od firmy Proceq  

a na Obr. 9 lze pozorovat vývoj různých způsobů odečítání měření pomocí Schmidtových 

tvrdoměrů. Original Schmidt využíval technologii čistě mechanického čtení odrazu, kdy 

čtení proběhlo pomocí odražení beranu od razníku, který pak posunem vlečného 

ukazatele na měřítku zaznamenal čtení. Model SilverSchmidt zaznamenal inovaci 

odečítání, kdy byl záznam čtení plně digitalizovaný. S novým modelem Original Schmidt 

Live přišla kombinace obou způsobů odečítání [11]. 



26 

   Tato metoda vychází ze stanovení rychlosti šíření ultrazvukových vlnění v betonu. 

Vlnění se pohybují v rozmezích 20 – 500 kHz.  Rychlost ultrazvukových vln může 

charakterizovat různé fyzikálně mechanické vlastnosti, které se dají z této rychlosti 

odvodit. Pomocí této metody lze stanovit: 

• Dynamický modul pružnosti betonu 

• Pevnost betonu 

• Změna vnitřní struktury betonu v čase (zrání, ale i degradace betonu) 

• Rovnoměrnost betonu 

   Měření musí být prováděno při teplotách 10 °C až 30 °C, jinak musí být naměřené 

hodnoty opraveny korekčním činitelem. 

   Metoda může být využita dvěma způsoby. Můžeme stanovovat rychlost šíření UZ 

impulsu, kdy se zjišťují poznatky o fyzikálně mechanických vlastnostech betonu  

nebo o poruchách v betonu (nehomogenitách). Dále lze využít metoda odrazová,  

která zachycuje odraz UZ signálu od nehomogenity v betonu [12]. 

 

Základní typy měřících přístrojů: 

• Proceq Pundit 200 (ultrasonic pulse velocity) – konstrukce přístupná z obou stran, 

dvě sondy, viz Obr. 10 

• Proceq Pundit PI8000 (pile integrity + impact echo) – konstrukce přístupná pouze 

z jedné strany, sonda a kladívko, viz Obr. 12 

• Proceq Pundit PD8050 (ultrasonic pulse echo) – konstrukce přístupná pouze 

z jedné strany, viz Obr. 13 

 

 

Obr. 10 Přístroj Proceq Pundit 200 [12] 
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V případě měření rychlosti UZ vlnění pomocí dvou sond lze umisťovat budič a snímač 

třemi způsoby – přímo, polopřímo a nepřímo, jako je znázorněno na Obr. 11 [9]. 

 

Obr. 11 Ultrazvuková impulsová metoda – způsoby prozvučování konstrukce [10] 

 

 

Obr. 12 Přístroj Proceq Pundit PI8000 

 

  

Obr. 13 Přístroj Proceq Pundit PD8050 
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   Jak již z názvu vyplývá, při rezonanční metodě se pomocí impulsu vyvolává v materiálu 

kmitání a hledá se rezonanční frekvence. Materiálové charakteristiky zkoušeného prvku 

se pak vyhodnocují pomocí vyvolávání trojice druhů kmitů – podélného kmitání fL, 

příčného kmitání ff a kroutivého kmitání ft. Vyvolaná rezonance představuje vzrůst 

amplitudy vynucených kmitů zkoušeného tělesa na maximum [13]. 

   Díky této metodě lze stanovit dynamický modul pružnosti v tahu/tlaku, dynamický 

modul pružnosti ve smyku, ale i dynamické hodnoty Poissonova čísla νbr. Vyhodnocení 

těchto charakteristik značně ztěžují/znemožňují nehomogenity ve zkoumaném vzorku 

(trhliny, vrstevnatost betonu, cizí tělesa) [10]. 

    Existují dva typy rezonančního zkoušení – metoda spojitá a metoda impulsní. Spojitá 

metoda je značně složitější při samotném provádění a její využití se v posledních letech 

značně snižuje. Na druhé straně je metoda impulsní, která jednoduchostí svého 

provádění metodu spojitou předčí. Pro představu o obou metodách budou popsány obě 

metody. [14] 

 

Spojitá metoda (nepřerušené kmitání) 

   Při zkoušce je zapotřebí rozlišovat budící a snímací obvod. Budící obvod se skládá 

z budícího generátoru a výkonného zesilovače, který je napojený na vhodný budič. Budič 

přenáší mechanické kmitání na zkušební těleso pomocí pružící opěrné  

plošky – nejčastěji velmi měkká plastelína, nebo pomocí ostrého hrotu. To se pohybuje 

v rozmezí 30 Hz až 20 kHz, přičemž je možno kmitočet v průběhu zkoušky plynule měnit. 

Snímací obvod tvoří citlivý snímač mechanických kmitů, který je pomocí zesilovače 

napojen na snímací zařízení, viz Obr 14. Samostatná zkouška nabývá určité složitosti 

s nutností měnit způsob podepření tělesa pro každý typ kmitání, což výrazně zpomaluje 

celý proces analýzy vzorku [10] [14]. 

 

 

Obr. 14 Rezonanční zkouška – schéma měřící sestavy [14] 
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Impulsní metoda (přerušené kmitání) 

   Značně jednodušší metodou je metoda impulsní. Ke stanovení vlastních frekvencí je 

potřeba pouze Fourierova analyzátoru (software), impulsního kladívka a snímače 

zrychlení. Měření všech tří typů kmitání lze provést se stejným typem podepření vzorku, 

tedy materiálem, který svou tuhostí dovolí analyzovanému vzorku kmitat. Celou sestavu 

lze vidět na Obr. 15 a Obr. 16. Analýza různých typů kmitání se liší jen umístěním 

snímačů a vyvozením impulzu na odlišném místě vzorku. 

   Vyhodnocení zkoušky probíhá v podobě sledování vlastních frekvencí jednotlivých typů 

kmitání. Hodnotu vlastní frekvence betonového vzorku je analyzována z maximálních 

amplitud, které jsou vyvozeny úderem do určitého místa na vzorku impulsním 

kladívkem. Místa největších amplitud pak udávají hodnoty vlastních frekvencí betonu. 

Čím vyšší je hodnota vlastní frekvence, tím vyšší je kvalita betonu. Hlavní sledovanou 

vlastní je zpravidla modul pružnosti. Faktory ovlivňující naměřené vlastní frekvence 

představují hlavně nehomogenity betonu. Mohou to být praskliny, dutiny, pracovní 

spáry atd. Všechny tyto faktory snižují výslednou vlastní frekvenci kmitání a také 

způsobují zaoblování vrcholů na naměřených křivkách [14].  

 

  

Obr. 15 Rezonanční impulsní metoda – snímač zrychlení a kladívko, podložka, software s maximálními 

amplitudami 
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Obr. 16 Rezonanční impulsní metoda – snímač zrychlení a kladívko, podložka 

   Další z čistě nedestruktivních metod je metoda elektromagnetických indikátorů. V praxi 

je velmi efektivním způsobem, jak stanovit množství a polohu výztuže v konstrukci, 

ověřit předepsanou tloušťku krycí vrstvy betonu, ověřit správné vyvázání výztuže (osové 

vzdálenosti, geometrie třmínků) nebo odhadnout průměr výztuže. 

   Nejpoužívanější zařízení vyrábí firma Proceq s označením Profometr viz Obr. 17 a firma 

Hilti pod označením Ferroscan viz Obr. 18. Cenově dostupnější varianty nabízí firma 

Bosch, ale také Proceq. 

  

Obr. 17 Proceq Profometr 600 [12] 

    

Obr. 18 Hilti Ferroscan PS300 [15] 
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   Metoda má svá omezení. Hlavním omezujícím faktorem je dosah měření. Pro běžné 

sondy se dosah pohybuje mezi 60 a 100 mm, hloubkových sond se pohybují v rozmezí 

150 až 220 mm. Chybné měření může nastat v případě, že se pruty nachází příliš blízko  

u sebe. Nepoužitelná je metoda v blízkosti silného elektromagnetického pole v podobě 

např. elektrického vedení drážních vozidel.  Omezená je také možnost zaznamenat velmi 

malou tloušťku krytí výztuže. Tento fakt je však lehce eliminovatelný při použití 

nemagnetické desky, která „zvětší“ vzdálenost mezi pojížděným povrchem a výztuží.  

   Princip fungování této metody je založen na elektromagnetickém principu. Využívá 

magnetických vlastností hledaného materiálu (betonářské výztuže), přičemž 

vyhodnocuje změnu magnetického odporu magnetického obvodu. Magnetické pole  

tohoto obvodu se uzavírá mezi pólovými nástavci budící cívky a kovovým hledaným 

cílem. 

 

Zkouška mrazuvzdornosti 

   Průběh těchto zkoušek vychází z principu střídání teploty pod bodem mrazu (-20 °C), 

ve které vzorek setrvá po předepsaný čas na vzduchu a následně se přesune do vody o 

teplotě nad bodem mrazu (+20 °C). Na Obr. 19 je možné vidět zařízení pro zkoušku 

mrazovzdornosti [9]. 

 

 

Obr. 19 Zařízení pro zkoušku mrazuvzdornosti 
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Zkouška odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek 

   Posouzení odolnosti betonu proti vodě a chemickým rozmrazovacím látkám bude 

stanoveno dle normy ČSN 73 1326 včetně použití ZMĚNY Z1. Norma umožňuje ve své 

původní formě posuzovat odolnost betonu dvěma způsoby. S vydáním ZMĚNY Z1 v roce 

2003 došlo k implementování třetí varianty zkoušení a k modifikaci některých bodů 

původní normy. Varianty zkoušení jsou následující: 

A) Metoda automatického cyklování (1984) 

B) Metoda ruční manipulace (1984) 

C) Metoda automatického cyklování II (2003) 

   Pro účel diagnostiky byla vybrána první metoda, Metoda automatického cyklování. 

Dále bude tedy rozebrána pouze tato metoda. 

   Obecný princip zkoušení odolnosti proti vodě a chemickým rozmrazovacím látkám tkví 

v cyklickém ochlazování a zahřívání povrchu vzorku, který je na konstrukci ve styku 

s okolním prostředím.  

   Norma definuje v článku 9 tělesa, která byla vyrobena v laboratorních podmínkách. 

V článku 10 se pak zaměřuje na tělesa odebraná z konstrukce. Povoluje odebírat válce 

s průměrem Ø150 mm u nevyztužených konstrukcí a s průměrem Ø100 mm (nejméně 

Ø50 mm) u vyztužených konstrukcí. 

   Pro cyklování se použije automatické programovatelné zařízení KD20. To umožňuje 

provedení cyklického zmrazování a rozmrazování vzorku z teploty +20 °C na -15 C. 

Vzorek se ohřeje na teplotu +20 °C, setrvá na této teplotě 15 minut. Poté dojde 

k ochlazení na -15 °C a setrvá na této teplotě také 15 minut. Tímto rozumíme jeden 

cyklus [15]. 

 

   Při semidestruktivních metodách dochází k částečnému poškození konstrukce.  

Tato poškození jsou však pečlivě volena tak, aby nepříznivě neovlivňovali bezpečnost 

nebo spolehlivost používání konstrukce (přerušení nosné výztuže atd). 

Mezi semidestruktivní zkoušky řadíme: 

• Odtrhové zkoušky 

• Brusné nebo vrtné metody stanovení pevnosti betonu 

• Tvrdoměrné vnikací metody 
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Odtrhové zkoušky 

   Využití odtrhových zkoušek umožňuje zjišťovat přídržnost povrchových vrstev  

na nosném pokladu (např. omítek na betonovém prvku) nebo tahovou pevnost 

povrchových i podpovrchových vrstev betonu. 

   Terčíky o průměru 50 mm, které jsou vyrobeny z oceli nebo lehkých slitin, se lepí 

rychletuhnoucím epoxidovým lepidlem na zkoušenou povrchovou vrstvu. V případě 

zkoušení omítek se terčíky umisťují přímo na povrchovou vrstvu. V případě zkoušení 

tahové pevnosti betonu by mělo dojít k navrtání povrchové/podpovrchové vrstvy  

do požadované hloubky, následnému očištění povrchu a přilepení terčíku centricky  

do navrtaného otvoru. Po zatvrdnutí lepidla probíhá samotná zkouška, při které se terčík 

uchytí do trhacího přístroje (viz Obr. 20) a provede se zkouška v osovém tahu [9]. 

 

Obr. 20 Proceq DY-225 Pull-off tester [12] 

Jádrové vývrty 

   Odběr jádrových vývrtů z konstrukce umožňuje primárně zkoušet pevnost betonu 

v tlaku. Sekundárním využitím odběru vzorků muže být např. stanovení doby průchodu 

ultrazvukových vln, ověření kvality betonu podle trvanlivostních metod a jiné [9]. 

   Před prováděním vrtání se musí důkladně zvážit, kde bude provedeno místo vývrtu. 

Provedením vývrtu nesmí být nijak ohrožena únosnost prvku, nežádoucí je tedy 

přerušení nosné výztuže. Vyvarovat bychom se měli téže provedení vývrtu v blízkosti 

hran nebo spár prvku. Pokud dojde k přerušení betonářské výztuže, je nutné 

zaznamenat průměr a umístění výztuže ve vzorku a počítat s ovlivněním dalšího 

zkoušení [16]. 

   Samotné vrtání se provádí pomocí speciální jádrové vrtačky s dutým tubusem,  

který má na svém konci diamantové břity. Směr vrtání (nejčastěji kolmo na povrch, 

pokud není předepsáno jinak) se zajišťuje stojanem, který zaručuje správný směr vrtání, 

viz Obr. 21. Při vrtání dochází současně k vodnímu výplachu, který snižuje prašnost 

vrtání a odvádí odpad mimo vrt [9]. 
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Obr. 21 Diamantový jádrový vrtací stroj Hilti DD 250-CA [15] 

  Odebraný vzorek se dále upravuje tak, aby jeho délka bylo v poměru 2:1 k jeho 

průměru (pokud jeho pevnost bude porovnávána s válcovou pevností), nebo 1:1 k jeho 

průměru (pokud jeho pevnost bude porovnávána s krychelnou pevností). Průměr vzorku 

závisí na průměru vrtáku. Nejpoužívanější jsou vrtáky s průměrem 50, 75, 100, 150 mm. 

Vzorek upravený na požadovanou délku je nutno před tlakovou zkouškou obrousit např. 

pomocí korundového prášku tak, aby byly obě tlačené plochy rovnoběžné a zaručilo se 

co nejdokonalejší dosednutí lisu na obě plochy. Před zkoušením by se měly vyloučit 

vzorky, ve kterých se vyskytuje kamenivo s velikostí zrna větší než jedna třetina průměru 

vývrtu. Poté se provede samostatná zkouška, jak lze vidět na Obr 22 [9] [16]. 

 

 

Obr. 22 Zkouška jádrového vývrtu na pevnost betonu v tlaku 
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   Praktická část bude zaměřena na základní diagnostický průzkum mostu Kaštanová 

přes Svitavu s ev. č. 380-001. Bude provedeno základní zhodnocení diagnostické 

prohlídky podložené fotodokumentací. Dále budou provedeny laboratorní zkoušky dle 

navrženého diagnostického průzkumu, které budou doplněny o stanovení základních 

charakteristik betonu. Celkové vyhodnocení výsledků z diagnostického průzkumu a 

návrh řešení opatření bude provedeno v části páté. 

 

    Most Kaštanová přes Svitavu je deskový most o třech polích s délkou přemostění 

33,36 m. Délka nosné konstrukce je 34,86 m, volná šířka mostu je 14,40 m a celková 

šířka mostu je 14,90 m. Deska má konstantní tloušťku po celé délce mostu 500 mm.  

Po obou stranách mostu se vyskytuje chodník o šířce 2,30 m. Vozovka na mostě je se 

šířkou mezi obrubami 10,00 m. Výška mostu nad terénem je 6,20 m. Most se nachází 

v Brně, v katastrálním území Brněnských Ivanovic poblíž dálnice D2, jak lze vidět  

na Obr. 23. Most byl postaven roku 1957 jako náhrada za dřevěné mostní provizorium  

z roku 1945. 

 

 

Obr. 23 Satelitní pohled oblasti okolo Mostu Kaštanová [17] 
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Evidenční číslo mostu:   380-001 

Název mostu:    Kaštanová přes Svitavu 

Místní název:    arch. č. ML 131 (Ivanovický) 

Předmět přemostění:   Vodoteč (stálý průtok) 

Převáděná komunikace:   2. třída / 380 

Staničení na úseku:   0,147 km 

Rok postavení:    1957 

Kraj:     Jihomoravský 

Okres:     Brno – město 

Obec (MČ):    Brno 

Katastrální území:   Brněnské Ivanovice 

Správce mostu:  kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, 

oblast Brno 

 

 

Obr. 24 Pohled na most Kaštanová z pravého břehu (směr Heršpice) [17] 
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Obr. 25 Pohled na most Kaštanová z levého břehu (směr Ivanovice) [17] 

 

Obr. 26 Čelní pohled na most Kaštanová z návodní strany [17] 
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Obr. 27 Čelní pohled na most Kaštanová z povodní strany [17] 

   Na objednávku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje byl zhotoven podrobný 

diagnostický průzkum stavu mostu s ev. č. 380-001 přes řeku Svitavu. 

   Na úvod diagnostického průzkumu byla provedena vizuální prohlídka, včetně pořízení 

fotodokumentace dostačující pro prokázání vad na mostní konstrukci. Pozice pořízení 

jednotlivých snímků bude naznačena pro každou část mostu zvlášť včetně popisu části  

a zhodnocení jejího stavu, viz. další podkapitoly. 

   Pro provedení diagnostického průzkumu bylo dále navrženo stanovení: 

• Pevnosti betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1373 

• Upřesnění pevnosti betonu jádrovými vývrty 

• Pevnosti povrchových vrstev betonu v tahu (přídržnost) 

• Chemické vyšetření  

o Zjištění karbonatace betonu fenolftaleinovým testem na vývrtech 

o Odolnosti betonů vůči chemickým rozmrazovacím látkám 

o Nasákavosti 

• Zjištění druhu, množství, polohy a stavu výztuže 

• Tloušťky a složení konstrukcí 

• Zjištění dynamických a statických modulů betonu pomocí různých diagnostických 

metod 
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   Hlavním zhotovitelem je firma Mostní vývoj, s.r.o., DIAGNOSTIKA. Na vyhodnocení se 

podílel taktéž Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, Vysoké učení technické 

v Brně. Všechna chemická vyšetření vzorků byla provedena v laboratořích Vysokého 

učení technického pod vedením zodpovědného pracovníka Ing. Dalibora Kocába, Ph.D. 

 

   Pro stanovení pevnosti betonu pomocí tvrdoměru bylo určeno testování na celkem 96 

místech. Testovaná místa byla rovnoměrně rozdělena po 16 místech na dřících opěr, 

úložných prazích opěr, křídlech opěr, římsách, dřících mezilehlých podpěr, úložných 

prazích mezilehlých podpěr, nosné konstrukci a železobetonové desce, viz Tabulka 2. 

 

Pevnost betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1373 

Část konstrukce Počet míst [ks] Označení 

Dříky opěr 16 1 ~ 16 

Úložný práh opěr 16 17 ~ 32 

Křídla opěr 16 33 ~ 48 

Dříky mezilehlých podpěr 16 49 ~ 64 

Úložný práh mezilehlých podpěr 16 65 ~ 80 

Nosná konstrukce (ŽB deska) 16 81 ~ 96 

Celkem 96 - 

Tabulka 2 Seznam zkoušek pevnosti betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1373 

   Doplňující upřesnění pevnosti betonu v tlaku pomocí jádrových vývrtů bylo provedeno 

na vývrtech, které byly odebrány z konstrukce vždy na 4 místech pro danou část 

konstrukce. Vývrty jsou provedeny v průměrech 100 mm a 50 mm, viz Tabulka 3. 

 

Pevnost betonu na jádrových vývrtech dle ČSN 73 0038 

Část konstrukce 
Počet míst 

[ks] 
Průměr vývrtu [mm] Označení 

 
Dříky opěr 4 Ø100 V1, V2, V5, V6  

Úložný práh opěr 2 + 2 Ø100 + Ø50 V3, V4, V7, V8  

Křídla opěr 4 Ø100 V17, V18, V19, V20  

Dříky mezilehlých podpěr 4 Ø100 V9, V10, V13, V14  

Úložný práh mezilehlých podpěr 4 Ø50 V11, V12, V15, V16  

Nosná konstrukce (ŽB deska) 4 Ø50 V21, V22, V23, V24  

Celkem 24 14xØ100,10xØ50 - 
 

 
Tabulka 3 Seznam jádrových vývrtů dle ČSN 73 0038 
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   Pro zjištění pevnosti povrchových vrstev betonu v tahu byly provedeny zkoušky dle 

ČSN 73 2577. Na jednom zkoušeném místě byly odtrženy 3 terčíky. viz Tabulka 4. 

 

Pevnost povrchový vrstev betonu v tahu dle ČSN 73 2577 

Část konstrukce Počet míst [ks] Počet terčů/místo Celkem terčů/část kce 

Dříky opěr 4 3 12 

Úložný prah opěr 4 3 12 

Křídla opěr 2 3 6 

Dříky mezilehlých podpěr 4 3 12 

Úložný prah mezilehlých podpěr 4 3 12 

Nosná konstrukce (ŽB deska) 5 3 15 

Celkem 23 - 69 

Tabulka 4 Seznam míst pro stanovení pevnosti povrchových vrstev betonu v tahu dle ČSN 73 2577 

Zjištění karbonatace betonu fenolftaleinovým testem na vývrtech  

   Pomocí fenolftaleinového testu bude zjištěna hloubka karbonatace betonu v místech 

jádrových vývrtů a provedených sond, viz Tabulka 5. 

 

Hodnocení stavu betonu fenolftaleinovým testem 

Část konstrukce Počet míst [ks] Označení 

Dříky opěr 0 - 

Úložný prah opěr 4 V3, V4, V7, V8 

Křídla opěr 0 - 

Dříky mezilehlých podpěr 0 - 

Úložný prah mezilehlých podpěr 4 V11, V12, V15, V16 

Nosná konstrukce (ŽB deska) 4 V21, V22, V23, V24 

Sondy do mostovky 2   

Celkem 14 - 

Tabulka 5 Seznam míst pro stanovení kloubky karbonatace betonu v místech jádrových vývrtů 
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Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL  

   Dle ČSN 73 1326 (včetně změny Z1) bude stanovena odolnost betonu proti působení 

vody a chemických rozmrazovacích látek, viz Tabulka 6. 

 

Odolnost betonu proti působení vody a CHRL dle ČSN 73 1326 

Část konstrukce Počet míst [ks] Označení 

Dříky opěr 2 V5-1, V6-1 

Úložný prah opěr 2 V7-1, V8-1 

Křídla opěr 2 V19-1, V20-1 

Dříky mezilehlých podpěr 2 V9-1, V14-1 

Úložný prah mezilehlých podpěr 2 V15-1, V16-1 

Nosná konstrukce (ŽB deska) 2 V22-1, V23-1 

Celkem 12 - 

Tabulka 6 Seznam zkušebních vzorků pro stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL  

dle ČSN 73 1326 (včetně změny Z1) 

Nasákavosti 

   Stanovení nasákavosti bude stanoveno celkem na vzorcích dle normy ČSN 73 1316, 

která je v současnosti již neplatná, viz Tabulka 7. 

 

Nasákavost dle ČSN 73 1316 

Část konstrukce Počet míst [ks] 

Dříky opěr 4 

Úložný prah opěr 4 

Křídla opěr 4 

Dříky mezilehlých podpěr 4 

Úložný prah mezilehlých podpěr 4 

Nosná konstrukce (ŽB deska) 4 

Celkem 24 

Tabulka 7 Seznam míst pro stanovení nasákavosti betonu 
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   Bude provedeno ověření polohy betonářské výztuže pomocí 13 sekaných sond na 

spodní straně nosné konstrukce, viz Tabulka 8. 

 

Ověření polohy betonářské výztuže 

Část konstrukce Počet sond [ks] 

1. pole nosné konstrukce 5 

2. pole nosné konstrukce 8 

3. pole nosné konstrukce 0 

Celkem 13 

Tabulka 8 Výčet sond odebraných z nosné konstrukce pro stanovení druhu, množství a polohy výztuže 

   Bude provedeno celkem 6 průvrtů vozovkou, které mají za úkol zjistit složení 

jednotlivých vrstev vozovky, viz Tabulka 9. 

 

Stanovení tloušťky svislých konstrukcí 

Část konstrukce Počet sond [ks] 

1. pole nosné konstrukce 2 

2. pole nosné konstrukce 2 

3. pole nosné konstrukce 2 

Celkem 6 

Tabulka 9 Výčet průvrtů vozovkou pro stanovení složení jednotlivých vrstev vozovky 

   Nad rámec diagnostického průzkumu bude dále stanovena objemová hmotnost 

zkušebních těles.  Dále dojde ke stanovení dynamického modul pružnosti pomocí 

rezonanční a ultrazvukové impulsové metody, viz Tabulka 10, 11 a statického modulu 

pružnosti pomocí cyklického zatěžování, viz Tabulka 12. 
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Stanovení dynamického modulu pružnosti pomocí rezonanční metody dle ČSN 73 1372  

Část konstrukce 
Počet míst 

[ks] 
Označení 

 
Dříky opěr 3 V1-1/2, V2-1/2, V5-2/3  

Úložný prah opěr 4 V3-1/2, V4-1/2, V7-5/6, V8-2/3  

Křídla opěr 3 V17-1/2, V18-1/2, V20-2/3  

Dříky mezilehlých podpěr 4 V9-2/3, V10-2/3, V13-1/2, V14-2/3  

Úložný prah mezilehlých 

podpěr 
4 V12-1/2, V15-2/3, V15-5/6, V16-5/6  

Nosná konstrukce (ŽB deska) 4 V21-2/3, V22-2/3, V22-4/5, V23-2/3  

Celkem 22 -  

Tabulka 10 Stanovení dynamického modulu pružnosti pomocí rezonanční metody dle ČSN 73 1372 

 

Stanovení dynamického modulu pružnosti pomocí ultrazvukové impulsní metody dle ČSN 73 1371 

Část konstrukce 
Počet míst 

[ks] 
Označení 

 
Dříky opěr 4 V1-1/2, V2-1/2, V5-2/3, V6-2  

Úložný prah opěr 7 V3-1/2, V4-1/2, V7-2, V7-4, V7-5/6, V8-2/3, V8-4  

Křídla opěr 4 V17-1/2, V18-1/2, V19-2, V20-2/3  

Dříky mezilehlých podpěr 4 V9-2/3, V10-2/3, V13-1/2, V14-2/3  

Úložný prah mezilehlých 

podpěr 
8 

V11-1, V11-3, V12-1/2, V15-2/3, V15-5/6, V16-2, V16-4, V16-

5/6 
 

Nosná konstrukce (ŽB 

deska) 
9 

V21-1, V21-2/3, V22-2/3, V22-4/5, V23-2/3, V23-5, V23-6/7, 

V24-1, V24-2 
 

Celkem 36 -  

Tabulka 11 Stanovení dynamického modulu pružnosti pomocí ultrazvukové impulsní metody  

dle ČSN 73 1371 

 

Stanovení statického modulu pružnosti pomocí cyklického zatěžování dle ČSN ISO 1920–10   

Část konstrukce 
Počet míst 

[ks] 
Označení 

 
Dříky opěr 3 V1-1/2, V2-1/2, V5-2/3  

Úložný prah opěr 4 V3-1/2, V4-1/2, V7-5/6, V8-2/3  

Křídla opěr 3 V17-1/2, V18-1/2, V20-2/3  

Dříky mezilehlých podpěr 4 V9-2/3, V10-2/3, V13-1/2, V14-2/3  

Úložný prah mezilehlých 

podpěr 
4 V12-1/2, V15-2/3, V15-5/6, V16-5/6  

Nosná konstrukce (ŽB deska) 4 V21-2/3, V22-2/3, V22-4/5, V23-2/3  

Celkem 22 -  

Tabulka 12 Stanovení statického modulu pružnosti pomocí cyklického zatěžování dle ČSN ISO 1920–10   
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   Konstrukční části mostu budou popsány a rozděleny na části podle směru staničení  

dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací, viz Obr. 28. 

   Všechny snímky mostu (počínaje Obr. 24), fotografované při první vizuální prohlídce, 

byly pořízeny firmou Mostní vývoj, s.r.o., DIAGNOSTIKA, jmenovitě Ing. Jaroslavem 

Šnédarem ve spolupráci s autorem diplomové práce. Jednotlivé fotografie jsou popsány 

slovem „Snímek“ a číselným označením, které se odvíjí od chronologického pořadí 

pořizování snímku. Proto v kapitole 4.4.2. Mostní podpěry, opěry a křídla  

Obr. 30 Snímek 5 nezačíná označením „Snímek 1“, jelikož byl pořízen až jako 5. v pořadí. 

 

Obr. 28 Popis jednotlivých částí mostu 

   Dle mostního listu tvoří základy pod krajními podpěrami pasy o šířce 3,00 m. Pod 

vnitřními opěrami tvoří základy také pasy o šířce 2,40 m. Pasy jsou nasazeny na ražené 

dřevěné piloty. 

   Základy nejsou přímo přístupné, takže nebylo možné provést jejich diagnostiku. Pro 

zjištění stavu by bylo nutno provést sondy. Ty nejsou součástí zadaného diagnostického 

průzkumu. 
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   Konstrukce krajních opěr je masivní betonová, opatřena o nárožní kamenné kvádry 

po obou stranách podpěr. Povrchová úpravy podpěr je zhotovena pomocí cementové 

omítky. Úložné prahy jsou železobetonové, povrch úložného prahu je opatřen 

pemrlovaným umělým kamenem. 

   Na obou krajních opěrách dochází ke značnému zatékání ve dvou úrovních. Díky 

absenci nebo nefunkčnosti izolace dříku opěry ze strany zemního tělesa, dochází 

k prolínání vody skrze opěry, což je pozorovatelné na lících opěr. Dále voda zatéká přes 

mostní závěry na úložné prahy a opěry, což je nejlépe pozorovatelné u Snímku 7. 

   Ve spodní části obou krajních podpěr je pozorovatelná absence povrchové úpravy a 

výrazná degradace betonu na styku se zemním svahem (>20 cm). Na obnažených 

místech lze pozorovat shluky kameniva, což naznačuje nesprávné provedení betonáže 

při výstavbě. 

   Opěry jsou popraskané a čela opěr jsou vyzdobeny klenoty místní urban pop-culture 

graffiti scény.  

 

Obr. 29 Schéma pořízených snímků na krajních opěrách 

   V horším stavu se zdá být 1. pravobřežní opěra. V její levé části je patrné permanentní 

zatékání přes úložný prah na líc opěry, čemuž nasvědčuje také trvalá změna barevnosti 

betonu, viz Obr. 32 Snímek 7. Po obou bocích úložného prahu a opěry můžeme 

pozorovat vznik řas, které vznikají díky neustálému zatékání. Úložný prah je díky tomuto 

jevu hloubkově degradován. 
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   4. levobřežní podpěra se jeví méně degradována, nicméně opět zde dochází 

k prolínání vody skrze opěry i k zatékání vody přes nefunkční mostní závěr. Toto zatékání 

je více patrné na levé straně, kde je beton úložného prahu degradován líce,  

viz Obr. 48 Snímek 13, kde lze pozorovat i obnažení výztuže úložného prahu. Na pravé 

straně je degradace menší, viz Obr. 49 Snímek 14, kde došlo k menšímu lokálnímu 

oddělení omítky v přímé blízkosti povrchu úložného prahu. 

 

 

Obr. 30 Snímek 5: První pravobřežní podpěra – pravá část (pohled proti směru staničení) [17] 

 

Obr. 31 Snímek 6: První pravobřežní podpěra – střední část (pohled proti směru staničení) [17] 
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Obr. 32 Snímek 7: První pravobřežní podpěra – levá část (pohled proti směru staničení) [17] 

 

Obr. 33 Snímek 8: Čtvrtá levobřežní podpěra – levá část (pohled ve směru staničení) [17] 
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Obr. 34 Snímek 9: Čtvrtá levobřežní podpěra – střední část (pohled ve směru staničení) [17] 

 

Obr. 35 Snímek 10: Čtvrtá levobřežní podpěra – pravá část (pohled ve směru staničení) [17] 
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   Vnitřní mezilehlé podpěry tvoří dvojice masivních pilířů s půlkruhovým zhlavím, které 

jsou taktéž obloženy kamennými kvádry. Úložné prahy jsou železobetonové.  

 

Obr. 36 Schéma pořízených snímků na mezilehlých podpěrách 

   Na podpěrách jsou pouze minimální známky zatékání. Na povrchové úpravě úložných 

prahů se objevují drobné trhliny. Stav mezilehlých podpěr je výrazně lepší než stav 

krajních opěr. Ve spodní části podpěr lze pozorovat usazeniny po měnící se úrovni 

hladiny řeky, viz Obr.37 Snímek 15, Obr. 39 Snímek 17. 

 

Obr. 37 Snímek 15: 2. mezilehlá podpěra – levá část (pohled ve směru staničení) [17] 
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Obr. 38 Snímek 16: 2. mezilehlá podpěra – pravá část (pohled ve směru staničení) [17] 

 

Obr. 39 Snímek 17: 2. mezilehlá podpěra – pravá část (pohled proti směru staničení) [17] 
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Obr. 40 Snímek 18: 2. mezilehlá podpěra – levá část (pohled proti směru staničení) [17] 

 

Obr. 41 Snímek 19: 3. mezilehlá podpěra – levá část (pohled ve směru staničení) [17] 
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Obr. 42 Snímek 20: 3. mezilehlá podpěra – pravá část (pohled ve směru staničení) [17] 

 

Obr. 43 Snímek 21: 3. mezilehlá podpěra – pravá část (pohled proti směru staničení) [17] 
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Obr. 44 Snímek 22: 3. mezilehlá podpěra – levá část (pohled proti směru staničení) [17] 

   Mostní křídla jsou masivní betonová, rovnoběžná. Není provedena dilatace od opěr. 

Jejich povrch je upraven cementovou omítkou. Část křídel je betonová monolitická a část 

je železobetonová. 

 

Obr. 45 Schéma pořízených snímků na křídlech 
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   K nejvýraznější degradaci povrchové úpravy a betonu dochází na levém levobřežním 

křídle 4. opěry, viz Obr. 48 Snímek 13. Vlivem zatékání z mostního závěru došlo 

k výraznému opadání omítky a následné degradaci betonu křídla. Lze pozorovat také 

obnaženou betonářskou výztuž křídla. Na pravém levobřežním křídle, viz Obr. 49 Snímek 

14 lze taktéž pozorovat lehké oddělení omítky od betonu křídla, avšak jen v oblasti 

napojení křídla na opěru v úrovni úložného prahu. Patrné je opět zatékání přes mostní 

závěr. 

   Z hlediska povrchové úpravy je v nejlepším stavu pravobřežní křídlo, viz Obr. 46 

Snímek 11, na kterém jsou pozorovatelné hlavně trhliny. Na kontaktu křídla a opěry je 

patrné výrazné dlouhodobé zatékání, které dalo prostor vegetaci, která se zde uchytila. 

Levé pravobřežní křídlo, viz Obr. 47 Snímek 12, je v podobném stavu jako pravé 

pravobřežní křídlo. 

 

 

Obr. 46 Snímek 11: Pravobřežní mostní křídlo na návodní straně mostu [17] 



55 

 

Obr. 47 Snímek 12: Pravobřežní mostní křídlo na povodní straně mostu [17] 

 

Obr. 48 Snímek 13: Levobřežní mostní křídlo na návodní straně mostu [17] 
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Obr. 49 Snímek 14: Levobřežní mostní křídlo na povodní straně mostu [17] 

Hlavním prvkem nosné konstrukce je spojitá monolitická železobetonová deska  

přes všechny tři pole mostu s konstantní tloušťkou 500 mm (mostní list uvádí  

tuto tloušťku jako konstantní, avšak poznatky z průvrtů vozovky se liší). Deska 

přemosťuje překážku s pravou šikmostí o 50 gradech. Celková délka desky je 35,54 m. 

Boky desky jsou povrchově upraveny pomocí pemrlovaného umělého kamene.  

   Deska nevykazuje známky značných průhybů ani dalších geometrických změn  

ani v jednom z polí. Na podhledové ploše desky je možné vidět místy obnažené 

zkorodované distanční prvky skrz všechny pole mostu. Výjimečně se objevuje obnažení 

betonářské výztuže, která koroduje. Nejedná se však o výztuž s nosnou funkcí.  

Jako hlavní nosná betonářská a rozdělovací výztuž je použita výztuž typu ROXOR. Krytí 

výztuže je dostatečné a chrání ji před korozí a klimatickými vlivy. Nejvýrazněji 

korodujícím prvkem v hlavní nosné konstrukci jsou odvodňovací truby, které způsobují 

zatékání na spodní stranu hlavní nosné konstrukce v okolí truby ve všech polích,  

viz Obr. 53 Snímek 29, Obr. 58 Snímek 33, Obr. 63 Snímek 37. V prvním a třetím poli se 

nacházejí 2 truby, ve druhém pak 4. Tento problém však nezpůsobuje obnažení hlavní 

nebo rozdělovací výztuže, tudíž je zanedbatelný. Tomuto jevu dále přispívá i nefunkční 

nebo absentující hydroizolace vozovky. 
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Hlavní nosná konstrukce – 1. pole 

 

Obr. 50 Schéma pořízených snímků na hlavní nosné konstrukci – 1. pole 

 

Obr. 51 Snímek 27: Nosná konstrukce – 1. pole – pohled na pravou polovinu, proti směru staničení [17] 
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Obr. 52 Snímek 28: Nosná konstrukce – 1. pole – pohled na střední část, proti směru staničení [17] 

 

Obr. 53 Snímek 29: Nosná konstrukce – 1. pole – pohled na levou polovinu, proti směru staničení [17] 
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Obr. 54 Snímek 30: Nosná konstrukce – 1. pole – pohled na levou třetinu, ve směru staničení [17] 

 

Obr. 55 Snímek 31: Nosná konstrukce – 1. pole – pohled na střední část, ve směru staničení [17] 
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Obr. 56 Snímek 32: Nosná konstrukce – 1. pole – pohled na pravou třetinu, ve směru staničení [17] 

Hlavní nosná konstrukce – 2. pole 

 

Obr. 57 Schéma pořízených snímků na hlavní nosné konstrukci – 2. pole 
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Obr. 58 Snímek 33: Nosná konstrukce – 2. pole – pohled na pravou polovinu, proti směru staničení [17] 

 

Obr. 59  Snímek 34: Nosná konstrukce – 2. pole – pohled na levou polovinu, proti směru staničení [17] 
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Obr. 60 Snímek 35: Nosná konstrukce – 2. pole – pohled na levou polovinu, ve směru staničení [17] 

 

Obr. 61 Snímek 36: Nosná konstrukce – 2. pole – pohled na pravou polovinu, ve směru staničení [17] 
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Hlavní nosná konstrukce – 3. pole 

 

Obr. 62 Schéma pořízených snímků na hlavní nosné konstrukci – 3. pole 

 

Obr. 63 Snímek 37: Nosná konstrukce – 3. pole – pohled na pravou polovinu, proti směru staničení [17] 
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Obr. 64 Snímek 38: Nosná konstrukce – 3. pole – pohled na střední část, proti směru staničení [17] 

 

Obr. 65 Snímek 39: Nosná konstrukce – 3. pole – pohled na levou polovinu, proti směru staničení [17] 
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Obr. 66 Snímek 40: Nosná konstrukce – 3. pole – pohled na levou polovinu, ve směru staničení [17] 

 

Obr. 67 Snímek 41: Nosná konstrukce – 3. pole – pohled na střední část, ve směru staničení [17] 
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Obr. 68 Snímek 42 Nosná konstrukce – 3. pole – pohled na pravou polovinu, ve směru staničení [17] 

   Hlavní nosná konstrukce, jako monolitická železobetonová deska je uložena  

na kluzných ocelových ložiscích.  

   Ložiska na opěrách jsou provedena pomocí kolejnice, která je osazena na úložném 

prahu a ocelovou deskou na hlavní nosné konstrukci. Úložná výška ložiska je 80 mm. Po 

montáži mostu nebylo odstraněno dřevo, které sloužilo jako bednění nosné konstrukce. 

To je vidět na Obr. 70 Snímek 67. Neodstranění bednění pak mělo za následek příspěvek 

k rychlejšímu zkorodování ocelové kolejnice a desky, které nadále neplní svou funkci 

ložiska. 

   Ložiska mezilehlých podpěr jsou provedena jako vrubové klouby, které po vizuální 

kontrole nevykazují svou nefunkčnost nebo jiné konstrukční poškození. 



67 

 

Obr. 69 Schéma pořízených snímků na ložiska 

 

Obr. 70 Snímek 67: Ložisko nosné konstrukce na 4. levobřežní krajní podpěře – pohled na levé straně – ve 

směru staničení [17] 

 

Obr. 71 Snímek 68: Ložisko nosné konstrukce na 3. mezilehlé podpěře – pohled na levé straně – proti směru 

staničení [17] 



68 

   Mostní závěry jsou provedeny jako podpovrchové. Na návodní straně mostu je chodník 

vyspravený a spára mostního závěru je zalitá asfaltem, viz Obr. 73 Snímek 43 a Obr. 77 

Snímek 47. Na povodní straně mostu je chodník značně popraskaný a mostní závěr je 

překryt záklopem pomocí ocelové desky, viz Obr. 76 Snímek 46 a Obr. 80 Snímek 50.  

Jak již bylo řečeno mostní závěry protékají a způsobují zmáčení spodní stavby mostu, 

avšak z pohledu zabezpečení dilatace mostu jsou funkční a nezpůsobují žádné další 

deformace konstrukce. 

 

 

Obr. 72 Schéma pořízených snímků na mostní závěry 
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Obr. 73 Snímek 43: Mostní závěr nad 1. podpěrou – 

levostranný chodník, návodní strana mostu [17] 

 
Obr. 74: Snímek 44: Mostní závěr nad 1. podpěrou 

– pohled na vozovku v místě závěru ve směru 

staničení z levostranného chodníku na návodní 

straně mostu [17] 

 
Obr. 75 Snímek 45: Mostní závěr nad 1. podpěrou – 

pohled na vozovku v místě závěru proti směru 

staničení z pravostranného chodníku na povodní 

straně mostu [17] 

 

 
Obr. 76 Snímek 46: Mostní závěr nad 1. podpěrou – 

pravostranný chodník, povodní strana mostu [17] 
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Obr. 77 Snímek 47: Mostní závěr nad 4. podpěrou – 

levostranný chodník, návodní strana mostu [17] 

 
Obr. 78 Snímek 48: Mostní závěr nad 4. podpěrou – 

pohled na vozovku v místě závěru proti směru 

staničení z levostranného chodníku na návodní 

straně mostu [17] 

 
Obr. 79 Snímek 49: Mostní závěr nad 4. podpěrou – 

pohled na vozovku v místě závěru proti směru 

staničení z pravostranného chodníku na povodní 

straně mostu [17] 

 

 
Obr. 80 Snímek 50: Mostní závěr nad 4. podpěrou – 

pravostranný chodník, povodní strana mostu [17] 
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   Vozovka má na mostě šířku mezi obrubami 10 m. Její volná šířka je 14,40 m. Příčný 

sklon vozovky je proveden jako střechovitý s 2,50 % na obě strany. Podélný sklon není 

známý. Odvodnění probíhá pomocí silničních vpustí, které odvádí vodu po stranách 

vozovky, viz Obr. 83 Snímek 52. 

   Povrchovou vrstvu vozovky tvoří asfaltobeton. Ten nevykazuje známky značného 

opotřebení. Nevyskytují se trhliny v asfaltobetonové vrstvě ani vyjeté koleje od silniční 

dopravy. Tato vrstva byla pouze lokálně vyspravována po krajích vozovky v oblasti 

podpěr i opěr. Pod asfaltovou vrstvou se nachází původní vozovka. 

 

 

Obr. 81 Schéma pořízených snímků na vozovku 
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Obr. 82 Snímek 51: Vozovka – pohled na levou stranu ve směru staničení z pravého břehu [17] 

 

Obr. 83 Snímek 52: Vozovka – pohled na levou stranu ve směru staničení z pravého břehu [17] 
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Obr. 84 Snímek 53: Vozovka – pohled na pravou stranu proti směru staničení z levého břehu [17] 

 

Obr. 85 Snímek 54: Vozovka – pohled na levou stranu proti směru staničení z levého břehu [17] 
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   Chodníky jsou na mostě provedeny jako oboustranné o šířce 2,5 m. Jejich kryt je 

proveden z litého asfaltu. 

   Původní chodník byl vzhledem k nadvýšení vozovky v přibližné úrovni s vozovkou 

s maximálním rozdílem mezi hranou vozovky a hranou obruby 20 mm. Dnes se 

v původní formě nachází pouze chodník na povodní straně mostu. Lze zde pozorovat 

vyšší opotřebení chodníku s množstvím trhlin a vegetací uchycující se v těchto 

prasklinách. Tento chodník lemuje kamenná obruba, viz Obr. 89 Snímek 57 a Obr. 90 

Snímek 58. 

   Na návodní straně mostu došlo k renovaci chodníku. Bylo provedeno nadvýšení 

chodníku, který nyní převyšuje vozovku s dostatečnou výškou. Chodník je lemován 

betonovou obrubou a je ve výrazně lepším stavu než chodník na návodní straně mostu, 

téměř bez trhlin a plevelné vegetace, viz Obr. 87 Snímek 55 a Obr. 88 Snímek 56. 

   Chodníky nejsou plynule napojeny na žádnou komunikaci pro chodce v blízkosti 

mostu. Po obou březích řeky se nachází pouze cyklostezka.  

 

 

Obr. 86 Schéma pořízených snímků na chodníky 
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Obr. 87 Snímek 55: Chodník – pravostranný – 

pohled z pravého břehu ve směru staničení [17] 

 
Obr. 88 Snímek 56: Chodník – pravostranný – 

pohled z levého břehu proti směru staničení [17] 

 
Obr. 89 Snímek 57: Chodník – levostranný – pohled 

z pravého břehu ve směru staničení [17] 

 

 
Obr. 90 Snímek 58: Chodník – levostranný – pohled 

z levého břehu proti směru staničení [17] 

 



76 

   Římsy jsou provedeny po obou stranách mostu monoliticky z železobetonu s výškou 

450 mm. Tvarově římsy neodpovídají požadavkům na odvedení vody od nosné 

konstrukce. Nad mostními závěry je zhotovena dilatace říms. Po bocích jsou římsy 

opatřeny pemrlovaným kamenivem. 

   Boční plocha říms je prostoupena velkým množstvím vodorovných trhlin a místy 

dochází k odtržení povrchové úpravy pemrlovaným kamenivem. V trhlinách na horní 

ploše se usazuje vegetace, viz Obr. 92 Snímek 64 a Obr. 92 Snímek 65 a Obr. 93  

Snímek 66. 

 

Obr. 91 Schéma pořízených snímků na římsy 

 

Obr. 92 Snímek 64: Pravá římsa nad 4. krajní podpěrou – pohled proti směru staničení z povodní strany 

mostu [17] 
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Obr. 93 Snímek 65 Pravá římsa nad 1. krajní podpěrou – pohled kolmo na směru staničení z povodní 

strany mostu [17] 

 

Obr. 94 Snímek 66 Pravá římsa nad 2. mezilehlou podpěrou – pohled ve směru staničení z povodní strany 

mostu [17] 
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   Záchytné bezpečnostní zařízení tvoří ocelové zábradlí s výškou 1100 mm, které je 

kotveno do betonových říms pomocí patních desek a je opatřeno ochranným nátěrem. 

Hlavní sloupky jsou tvořeny profily I100 (h = 100 mm, b = 50 mm), horní madlo tvoří 

profil U100 (h = 100 mm, b = 50 mm) a spodní příčku tvoří U profily s rozměry h=75 mm, 

b = 45 mm. Výplňové sloupky jsou tvořeny pásovinou s rozměrem b = 30 mm, t = 7 mm. 

Mezera mezi spodní příčkou a římsou je 115 mm. 

   Nevykazuje degradaci korozí ani žádným jiným mechanickým poškozením. Kotvící 

desky i šrouby jsou ve výborném stavu a také nevykazují známky koroze ani jiného 

poškození. Po délce je provedeno několikanásobné proříznutí zábradlí, aby byla 

zachycena vertikální i horizontální dilatace mostu a nedošlo k deformaci zábradlí. 

 

Obr. 95 Schéma pořízených snímků na zábradlí 
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Obr. 96 Snímek 59: Zábradlí levostranného chodníku v první polovině mostu – pohled ve směru staničení 

z pravého břehu povodní strany mostu [17] 

 

Obr. 97 Snímek 60: Zábradlí levostranného chodníku v druhé polovině mostu – pohled proti směru 

staničení z levého břehu povodní strany mostu [17] 
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Obr. 98 Snímek 61: Zábradlí pravostranného chodníku v první polovině mostu – pohled ve směru 

staničení z pravého břehu návodní strany mostu [17] 

 

Obr. 99 Snímek 62 Zábradlí levostranného chodníku v druhé polovině mostu – pohled proti směru 

staničení z levého břehu návodní strany mostu [17] 
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   Odvodnění mostu zabezpečují mostní odvodňovače s rozměrem 200x300 mm, které 

vyúsťují odpadními ocelovými trubami na spodní stranu mostu. Střechovitý sklon 

komunikace na mostě zaručuje odvedení vody z vozovky do odvodňovačů. V každém 

z krajních polí, tedy prvním a třetím, se nacházejí 2 odvodňovače a v prostředním 

druhém poli se nacházejí 4 odvodňovače.  

   Ocelové odpadní truby jsou značně zkorodované a způsobují nefunkčnost odvádění 

vody od hlavní nosné konstrukce, což má za následek zamáčení spodní strany desky a 

následnou degradaci betonu v okolí odpadních trub, viz. Obr. 100 Snímek 63. 

 

 

Obr. 100 Snímek 63: Zkorodovaná odpadní truba na nosné konstrukci [17] 

   Označení evidenčního čísla mostu je osazeno na obou stranách mostu vždy po pravé 

straně ve směru jízdy. Značení přemosťované překážky je osazeno při příjezdu ve směru 

staničení, tedy ze strany Heršpic, viz Obr. 101. Vodorovné značení rozděluje komunikaci 

do třech jízdních pruhů. 

 

Obr. 101 Schéma dopravního značení na mostě 
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   Na mostě není zřízeno osvětlovací zařízení. V okolí mostu plní funkci osvětlení vozovky 

sloupy pouliční osvětlení. 

 

   Po obou stranách mostu se vyskytují ocelové trouby. Na povodní straně mostu se 

vyskytuje ocelová trouba o průměru 220 mm, jejíž uložení tvoří konzola kotvená do 

hlavní nosné konstrukce mostu. Na návodní straně mostu se vyskytuje ocelová trouba o 

průměru 170 mm, jež je uložena na římse mostu. Dle původních výkresů v dutinách 

mostu převáděno vodovodní potrubí, elektrická kabeláž, plynové potrubí a telefonní 

kabeláž. Příčný řez mostem je rozkreslen na Obr. 102. 

 

Obr. 102 Příčný řez mostem 

   V prvním a třetím poli je území pod mostem upraveno pomocí vegetačních tvárnic, 

které usnadňují přístup k mostním podpěrám (jak krajním, tak mezilehlým). Tvárnice 

jsou prorostlé vegetací a popínavé rostliny se začínají uchytávat na mezilehlých 

podpěrách směrem vzhůru až do úrovně nosné konstrukce. Střední pole kompletně 

vyplňuje řeka Svitava. Přístup k mezilehlým podpěrám z vnitřní strany prostředního by 

byl možný pouze ve speciálním oděvu nebo na loďce. 

 

   Přístupové cesty k území pod mostem nejsou zřízeny. Tvoří jej mírný svah, který je 

značně zarostlý hustou vegetací. Častější úprava vegetace by usnadnila přístup pod 

most.
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   Při stanovení materiálových charakteristik betonu budou v laboratoři použity 

následující zařízení a přístroje, které jsou řádně a pravidelně kalibrovány pro zajištění co 

nejpřesnějších výsledků. 

Zjištění základní geometrie a hmotnosti vzorků 

• digitální posuvné měřítko Mitutoyo (300 mm) 

• digitální váha KERN FKB 6K0.02 (max. 6000 g, citlivost 0,02 g) 

• digitální váha KERN PCB2500-2 (max. 2500 g, citlivost 0,01 g) 

Zjištění odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek  

• automatické zkušební zařízení KD20 

 

Obr. 103 KD20 

Zjištění nasákavosti betonu 

• sušárna s nucenou cirkulací vzduchu 

  

Obr. 104 Sušárna s nucenou cirkulací vzduchu Memmert 
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Zjištění pevnosti betonu v tlaku 

• zkušební hydraulický lis ALPHA 3-3000 S (FORM+TEST) 

• zkušební zatěžovací lis ZD 40 (VEB Werkstoffprüfmaschinen Leipzig) 

   

Obr. 105 ALPHA 3-3000 S (FORM+TEST) a ZD 40 (VEB Werkstoffprüfmaschinen Leipzig) 

Zjištění dynamického modulu pružnosti 

• ultrazvukový přístroj Pundit PL-200 s etalonem 25,4 μs a sondami s pracovní 

frekvencí 150 kHz (Proceq); přístroj před i průběžně během měření kalibrován 

pomocí etalonu, mrtvý čas je roven T0 = 0 μs 

• osciloskop Handyscope HS4 (5 MHz) se snímačem akustické emise IDK14, 

vyhodnocovací software: Multi Channel oscilloscope (pracuje na principu rychlé 

Fourierovy transformace, FFT) 

 

Obr. 106 Pundit 200 [11] a Handyscope HS4 [18] 
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Zjištění statického modulu pružnosti v tlaku 

• zkušební hydraulický lis DELTA 6-300 (FORM+TEST) 

• elektronické tenzometry LD-DD1-2 (FORM+TEST)  

• datová ústředna Spider8 (HBM), frekvence záznamu 10 Hz, vyhodnocovací 

software: catman 

   

Obr. 107 DELTA 6-300 (FORM+TEST) a LD-DD1-2 (FORM+TEST) 

   Podkladem pro stanovení základních vlastností betonu je celkem 24 jádrových vývrtů 

odebraných z několika části konstrukce mostu. Jejich přehled viz Tabulka 13. V této 

kapitole budou rozebrány základní rozměry vývrtů, jejich další úprava a přibližné 

umístění odběrového místa na konstrukci. 

 

Pevnost betonu na jádrových vývrtech dle ČSN 73 0038 

Část konstrukce 
Počet míst 

[ks] 
Průměr vývrtu [mm] Označení 

 
Dříky opěr 4 Ø100 V1, V2, V5, V6  

Úložný práh opěr 2+2 Ø100, Ø50 V3, V4, V7, V8  

Křídla opěr 4 Ø100 V17, V18, V19, V20  

Dříky mezilehlých podpěr 4 Ø100 V9, V10, V13, V14  

Úložný práh mezilehlých podpěr 4 Ø50 V11, V12, V15, V16  

Nosná konstrukce (ŽB deska) 4 Ø50 V21, V22, V23, V24  

Celkem 24 14xØ100,10xØ50 - 
 

 
Tabulka 13 Seznam jádrových vývrtů dle ČSN 73 0038 
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   Jádrové vývrty odebrané z konstrukce byly rozděleny do 6 skupin dle příslušné 

konstrukční části mostu, ke které náleží. Dodáno bylo celkem 24 vývrtů, které se dále 

řezaly na jednotlivá zkušební tělesa s různými štíhlostními poměry. V první fázi došlo 

k rozřezání vývrtů na vzorky se součinitele štíhlosti λ = 1 s poměrem stran válce 1:1, λ = 2 

s poměrem stran válce 2:1 a λ < 1. V Tabulce 14 pak můžeme vidět využití vzorků 

řezaných v první fázi pro jednotlivé zkoušky.  

 

První fáze řezání 

Štíhlostní součinitel λ λ = 1 λ = 2 λ < 1 

D
ří

k
y
 o

p
ě

r V1       V-1/2   V1-3 

V2     V2 -1/2   V2-3 

V5 V5-1     V5-2/3 V5-4 

V6 V6-1 V6-2       V6-3 

Ú
lo

žn
ý
 p

ra
h

 

o
p

ě
r 

V3       V3-1/2   V3-3 

V4     V4-1/2   V4-3 

V7 V7-1 V7-2 V7-4 V7-5/6   V7-3 

V8 V8-1 V8-4    V8-2/3 V8-5 

K
ří

d
la

 o
p

ě
r V17       V17-1/2   V17-3 

V18     V18-1/2   V18-3 

V19 V19-1 V19-2      V19-3 

V20 V20-1       V20-2/3 V20-4 

D
ří

k
y
 

m
e

zi
le

h
lý

ch
 

p
o

d
p

ě
r 

V9 V9-1       V9-2/3 V9-4 

V10      V10-1/2 V10-2/3 V10-4 

V13      V13-1/2   V13-3 

V14 V14-1       V14-2/3 V14-4 

Ú
lo

žn
ý
 p

ra
h

 

m
e

zi
le

h
lý

ch
 

p
o

d
p

ě
r 

V11 V11-1 V11-3       V11-2 

V12      V12-1/2   V12-3 

V15 V15-1    V15-2/3 V15-5/6 V15-4 

V16 V16-1 V16-2 V16-4 V16-5/6   V16-3 

N
o

sn
á

 

k
o

n
st

ru
k
ce

 (
Ž

B
 

d
e

sk
a

) 

V21 V21-1     V21-2/3   V21-4 

V22 V22-1    V22-2/3 V22-4/5 V22-6 

V23 V23-1 V23-5   V23-2/3 V23-6/7 V23-4 

V24 V24-1 V24-2       V24-3 

 
       

text 

Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek 

text 

Stanovení dynamického modulu pružnosti pomocí ultrazvukové a 

rezonanční metody 

text Stanovení dynamického i statického modulu pružnosti  

text Stanovení nasákavosti  
Tabulka 14 Přehled využití vývrtů rozřezaných v první fázi pro jednotlivé zkoušky 
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   Ve druhé fázi došlo k rozřezání vzorků se štíhlostním poměrem λ = 2 na vzorky se 

štíhlostním poměrem λ = 1, které byly dále využity pro destruktivní stanovení pevnosti 

betonu v tlaku viz. Tabulka 15. 

 

Druhá fáze řezání 

Štíhlostní 

součinitel λ 
λ = 1 Vzorky k řezání λ < 1 

D
ří

k
y
 o

p
ě

r 

V1 V1-1 V1-2         V-1/2   V1-3 

V2 V2-1 V2-2     V2 -1/2   V2-3 

V5 V5-1 V5-2 V5-3    V5-2/3   V5-4 

V6 V6-1 V6-2         V6-3 

Ú
lo

žn
ý
 p

ra
h

 

o
p

ě
r 

V3 V3-1 V3-2         V3-1/2   V3-3 

V4 V4-1 V4-2     V4-1/2   V4-3 

V7 V7-1 V7-2  V7-4 V7-5 V7-6 V7-5/6   V7-3  

V8 V8-1 V8-2 V8-3 V8-4     V8-2/3   V8-5 

K
ří

d
la

 o
p

ě
r V17 V17-1 V17-2         V17-1/2   V17-3 

V18 V18-1 V18-2      V18-1/2   V18-3 

V19 V19-1 V19-2          V19-3 

V20 V20-1 V20-2 V20-3       V20-2/3   V20-4 

D
ří

k
y
 

m
e

zi
le

h
lý

ch
 

p
o

d
p

ě
r 

V9 V9-1 V9-2 V9-3    V9-2/3   V9-4 

V10 V10-1 V10-2     V10-1/2   V10-3 

V13 V13-1 V13-2     V13-1/2   V13-3 

V14 V14-1 V14-2 V14-3       V14-2/3   V14-4 

Ú
lo

žn
ý
 p

ra
h

 

m
e

zi
le

h
lý

ch
 

p
o

d
p

ě
r 

V11 V11-1  V11-3           V11-2 

V12 V12-1 V12-2      V12-1/2   V12-3 

V15 V15-1 V15-2 V15-3     V15-2/3   V15-4 

V16 V16-1 V16-2  V16-4 V16-5 V16-6 V16-5/6   V16-3 

N
o

sn
á

 

k
o

n
st

ru
k
ce

 (
Ž

B
 

d
e

sk
a

) 

V21 V21-1 V21-2 V21-3    V21-2/3   V21-4 

V22 V22-1 V22-2 V22-3 V22-4 V22-5  V22-2/3 V22-4/5 V22-6 

V23 V23-1   V23-5 V23-6 V23-7 V23-6/7   V23-4 

V24 V24-1 V24-2             V24-3 

 
          

text 

Stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením na vzorcích řezaných 

v první fázi 

 

text 

Stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením na vzorcích řezaných v 

druhé fázi  

text Již neexistující rozřezané vzorky  
Tabulka 15 Přehled využití vývrtů rozřezaných v druhé fázi pro jednotlivé zkoušky 
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Dříky opěr 

 

Obr. 108 Přibližné umístění místa odběru jádrového vývrtu na dříku opěr 

Úložný prah opěr 

 

Obr. 109 Přibližné umístění místa odběru jádrového vývrtu na úložných prazích opěr 

Křídla opěr 

 

Obr. 110 Přibližné umístění místa odběru jádrového vývrtu na křídlech opěr 
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Dříky mezilehlých podpěr 

 

Obr. 111 Přibližné umístění místa odběru jádrového vývrtu na dřících mezilehlých podpěr 

Úložný prah mezilehlých podpěr 

 

Obr. 112 Přibližné umístění místa odběru jádrového vývrtu na úložných prazích mezilehlých podpěr 

Nosná konstrukce 

 

Obr. 113 Přibližné umístění místa odběru jádrového vývrtu na nosné konstrukci
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   Nasákavost betonu bude stanovena dle již neplatné normy ČSN 73 1316. Na úvod 

dojde ke zvážení všech vzorků, které se následně vloží do nádoby s vodou tak, aby byly 

všechny vzorky ponořeny minimálně 30 mm ve vodě. V průběhu zkoušky se po 1 hodině 

voda dolévá tak, aby po 6 hodinách zkoušky byla úroveň hladiny vody 10 mm  

nad horním povrchem vzorků. Hladina by dále měla zůstat v tomto stavu po celou dobu 

zkoušky [19]. 

 

  

Obr. 114 Části jádrových vývrtů určených pro zkoušku nasákavosti betonu (vlevo), stejná tělesa  

při nasakování 

   Po 24 hodinách končí jeden cyklus nasakování a dochází k vážení vzorku. Proces 

nasakování se považuje za ukončený, jestliže je změna hmotnosti menší než předepsaná 

přesnost vážení. Následuje obdobný proces sušení, kdy se obdobně určí ustálená 

hmotnost po vysušení [19]. 

 

 

Obr. 115 Zkoušené vzorky umístěné v horkovzdušné sušárně Memmert 
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   Nasákavost betonu se určí podle vzorce: 

 𝑣 =
𝑚𝑠 −𝑚𝑑

𝑚𝑑
∗ 100% (1) 

kde: 

• ν nasákavost [%] 

• ms hmotnost zkušebního vzorku nasáklého vodou v gramech 

• md hmotnost zkušebního vzorku vysušeného v gramech 

 

Část 

konstrukce 

Část jádr. 

Vývrtu 

První vážení 
(přirozeně vlhké 

těleso) 

Ustálená hmotnost 

po nasycení vodou [2 

dny] 

Ustálená 

hmotnost po 

vysušení [3 dny] 
Nasákavost 

vi [%] 

Průměrná 

nasákavost 

vx [%] 

Výběrová 

směrodatná 

odchylka [%] 
mw[g] ms2 [g] md5 [g] 

D
ří

k
y
 o

p
ě

r 

V1-3 1060,92 1095,29 1019,26 7,46 

8,12 0,47 
V2-3 1200,31 1237,76 1145,09 8,09 

V5-4 591,91 611,48 563,67 8,48 

V6-3 1370,43 1421,19 1310,51 8,45 

Ú
lo

žn
ý
 p

ra
h

 

o
p

ě
r 

V3-3 252,02 258,95 237,23 9,16 

8,16 2,27 
V4-3 850,53 867,93 785,89 10,44 

V7-3 149,20 151,89 144,49 5,12 

V8-5 123,29 126,82 117,50 7,93 

K
ří

d
la

 o
p

ě
r V17-3 966,30 991,78 904,06 9,70 

10,41 2,57 
V18-3 1348,33 1379,27 1272,17 8,42 

V19-3 1468,82 1534,58 1344,06 14,17 

V20-4 240,07 249,06 227,81 9,33 

D
ří

k
y
 

m
e

zi
le

h
lý

ch
 

p
o

d
p

ě
r 

V9-4 455,62 461,47 443,04 4,16 

5,96 1,88 
V10-3 1325,67 1343,01 1280,88 4,85 

V13-3 1241,22 1275,98 1177,10 8,40 

V14-4 453,68 463,28 435,32 6,42 

Ú
lo

žn
ý
 p

ra
h

 

m
e

zi
le

h
lý

ch
 

p
o

d
p

ě
r 

V11-2 231,89 240,67 224,56 7,17 

7,11 1,81 
V12-3 265,67 272,91 254,10 7,40 

V15-4 240,63 249,69 228,79 9,14 

V16-3 140,46 143,52 137,04 4,73 

N
o

sn
á

 

k
o

n
st

ru
k
ce

 (
Ž

B
 

d
e

sk
a

) 

V21-4 228,98 237,44 215,34 10,26 

9,95 0,44 
V22-6 291,69 304,48 277,07 9,89 

V23-4 327,95 335,53 306,83 9,35 

V24-3 263,20 271,21 245,89 10,30 

Tabulka 16 Stanovení nasákavosti betonu 

   Nejvyšší průměrné nasákavosti 10,41 % dosahoval beton křídel opěr. Nejnižší 

nasákavosti pak dosahoval beton u dříků mezilehlých podpěr s nasákavostí 5,96 %. 

Nasákavost u všech částí konstrukce je poměrně vysoká (nad 6 %). 
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   Posouzení odolnosti betonu proti vodě a chemickým rozmrazovacím látkám bude 

stanoveno dle normy ČSN 73 1326 včetně použití ZMĚNY Z1. Norma umožňuje ve své 

původní formě posuzovat odolnost betonu dvěma způsoby. S vydáním ZMĚNY Z1 v roce 

2003 došlo k implementování třetí varianty zkoušení a k modifikaci některých bodů 

původní normy. Varianty zkoušení jsou následující: 

A) Metoda automatického cyklování (1984) 

B) Metoda ruční manipulace (1984) 

C) Metoda automatického cyklování II (2003) 

   Pro účel diagnostiky byla vybrána první metoda, Metoda automatického cyklování. 

Dále bude tedy rozebrána pouze tato metoda. 

   Obecný princip zkoušení odolnosti proti vodě a chemickým rozmrazovacím látkám tkví 

v cyklickém ochlazování a zahřívání povrchu vzorku, který je na konstrukci ve styku 

s okolním prostředím.  

   Norma definuje v článku 9 tělesa, která byla vyrobena v laboratorních podmínkách. 

V článku 10 se pak zaměřuje na tělesa odebraná z konstrukce. Povoluje odebírat válce 

s průměrem Ø150 mm u nevyztužených konstrukcí a s průměrem Ø100 mm (nejméně 

Ø50 mm) u vyztužených konstrukcí. 

   Pro cyklování se použije automatické programovatelné zařízení KD20, viz Obr. 116.  

To umožňuje provedení cyklického zmrazování a rozmrazování vzorku z teploty +20 ˚C 

na -15 ˚C. Vzorek se ohřeje na teplotu +20 ˚C, setrvá na této teplotě 15 minut.  

Poté dojde k ochlazení na -15 ˚C a setrvá na této teplotě také 15 minut. Tímto rozumíme 

jeden cyklus [15]. 

 

Obr. 116 Automatické programovatelné zařízení KD20 
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   Vzorky jsou v zařízení uloženy v miskách z korozivzdorného materiálu, ponořeny  

do výšky 5 mm v 3% roztoku chloridu sodného NaCl. V NaCl v misce je umístěno čidlo 

pro měření teploty roztoku, viz Obr. 117 [15]. 

 

 

Obr. 117 Uložení vzorků v KD20 

   Vzorky by se dle normy měly vážit po 25., 50. a 75. cyklu (popř. 100. cyklu). Vážení 

probíhá tak, že se vzorky vyjmou ze zařízení a následně i z misky, opatrně se opláchnou 

proudem vody a uvolněné částice ze vzorku se zachytí do téže misky. Kapalina z misky  

se vyleje tak, aby nedošlo k odplavení žádných částic z misky. Miska se dále zváží  

a zaznamená se množství odpadu v misce s přesností na 0,1 g [15]. 

 

   Pro zkoušku odolnosti betonu proti vodě a chemickým rozmrazovacím látkám bylo 

vybráno celkem 12 vzorků z jádrových vývrtů, u kterých se po nařezání jednalo vždy  

o část vývrtu, která byla v přímém kontaktu s okolním prostředím.  

   V důsledku toho, že se jedná o vzorky v přímém kontaktu s okolním prostředím, mají 

všechny vzorky na jedné straně vývrtu vrstvu omítky. Některé vývrty byly pořízeny 

v místech, kde byla konstrukce vyzdobena graffiti. Akrylové nebo alkoholové spreje, 

které se používají na kreslení po povrzích v exteriéru, mohou mít hydrofobní vlastnosti, 

což by mohlo negativně ovlivnit průběh a výsledek zkoušky. Proto bylo provedeno 

odstranění povrchové vrstvy omítky tak, aby vzorek nebyl poškozen a nedošlo 

k žádnému ovlivnění zkoušky touto úpravou, viz Obr. 118. 
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Obr. 118 Původní a upravený povrch jádrových vývrtů pro stanovení odolnosti betonu proti vodě a 

chemickým rozmrazovacím látkám 

   Před samotnou zkouškou byly vzorky ponořeny do vodní lázně a následně umístěny 

do zařízení KD20 přesně dle normy.  

   Následně proběhlo celkem 80 zatěžovacích cyklů. Zde se zkouška od normy odlišuje 

v počtu jednotlivých cyklů. Zatímco norma uvádí přerušení zkoušky a vážení odpadu po 

každém 25. cyklu, v tomto případě nebylo možno dodržet normu doslovně. Jednotlivá 

přerušení se svým počtem cyklů lišila. První přerušení nastalo po 10. cyklu, druhé 

přerušení nastalo po 35. cyklu, třetí přerušení nastalo po 65. cyklu a poslední přerušení 

po 80. cyklu. V tomto ohledu jsou výsledky zkoušky při odlišném postupu plnohodnotně 

srovnatelné s výsledky dle postupu původního znění normy. Bylo dosaženo 

dostatečného počtu cyklů, kdy došlo ke kompletnímu rozpadu tělesa stejně, jako by 

došlo při nepozměněného postupu. 

 

Dříky opěr 

Vzorek 
Odpad po x-tém cyklu [g] 

d [mm] 
Odpad po x-tém cyklu [g/m2] 

m10 m35 m65 m80 m10 m35 m65 m80 

Dříky 

opěr 

V5-1 329,71 - - - 99,56 42352 - - - 

V6-1 417,75 - - - 99,46 53769 - - - 

Tabulka 17 Naměřené hodnoty ze zkoušky odolnosti betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek na dřících opěr 

   Jádrové vývrty V5-1 a V6-1 pochází z dříku 4. opěry. Po 10. cyklu již došlo k výraznému 

poškození povrchové vrstvy betonu u obou vzorků, z čehož lze usuzovat, že beton dříku 

opěr již není schopen odolávat působení vody a chemických rozmrazovacích látek.  

ZATŘÍDĚNÍ:  

V5-1  10.cyklus – stupeň porušení 5 – rozpadlý           ρa > 3000 g·m-2 
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Obr. 119 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V5-1: fotografie pořízeny po 10 cyklech 

 

V6-1 10.cyklus – stupeň porušení 5 – rozpadlý           ρa > 3000 g·m-2 

 

      

 

Obr. 120 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V6 – 1: fotografie pořízeny po 10 cyklech 
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Úložné prahy opěr 

Vzorek 
Odpad po x-tém cyklu [g] 

d [mm] 
Odpad po x-tém cyklu [g/m2] 

m10 m35 m65 m80 m10 m35 m65 m80 

Úložný 

prah 

opěr 

V7-1 0,08 0,43 1,08 (P.V.S.)* 49,14 42 269 838 - 

V8-1 0,33 0,74 (P.V.S.)* - 49,24 173 562 - - 

Tabulka 18 Naměřené hodnoty ze zkoušky odolnosti betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek na úložných prazích opěr (* vysvětleno v textu pod tabulkou) 

   Jádrové vývrty V7-1 a V8-1 pochází z úložného prahu 4. opěry. Oba vzorky odolávaly 

cyklickému zatěžování až do 35. cyklu.  

   Po 65. cyklu došlo u vzorku V8-1 k degradaci, která je charakteristická pro poškození 

mrazem. U tohoto poškození nedochází k degradaci vrstvy, která je vystavena působení 

chemických rozmrazovacích látek, ale k porušení vnitřní struktury betonu, kdy se vzorek 

rozpadne zevnitř.  V Tabulce 18 je tento jev označen zkratkou „P.V.S.“. Stejného 

poškození dosáhl i vzorek V 7-1, avšak až po 80. cyklu. Z toho lze usuzovat,  

že problematickým bodem bude spíše způsobilost betonu odolávat mrazu, namísto 

odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám, kterou lze hodnotit jako dobrou. 

 

ZATŘÍDĚNÍ:  

V7-1 10.cyklus – stupeň porušení 1 – nenarušený          ρa < 50 g·m-2 

V7-1 35.cyklus – stupeň porušení 2 – slabě narušený          ρa < 500 g·m-2 

V7-1 65.cyklus – stupeň porušení 3 – narušený           ρa < 1000 g·m-2 

V7-1 80.cyklus – neměřitelné – poškození vnitřní struktury 
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Obr. 121 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V7-1: fotografie pořízeny po 80 cyklech 

 

V8-1 10.cyklus – stupeň porušení 2 – slabě narušený          ρa < 500 g·m-2 

V8-1 35.cyklus – stupeň porušení 3 – narušený           ρa < 1000 g·m-2 

V8-1 65.cyklus – neměřitelné – kompletní rozpad tělesa 

 

   

 

Obr. 122 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V8-1: fotografie pořízeny po 65 cyklech 
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Křídla opěr 

Vzorek 
Odpad po x-tém cyklu [g] 

d [mm] 
Odpad po x-tém cyklu [g/m2] 

m10 m35 m65 m80 m10 m35 m65 m80 

Křídla 

opěr 

V19-1 149,04 - - - 99,3 19245 - - - 

V20-1 1,05 4,65 17,73 - (P.V.S.) 99,42 135 734 3018 - 

Tabulka 19 Naměřené hodnoty ze zkoušky odolnosti betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek na křídlech krajních opěr 

   Jádrové vývrty V19-1 pochází z levého křídla 4. opěry a V20-1 z pravého křídla 4. opěry. 

Výsledky zkoušky se pro oba vzorky výrazně lišily. Vzorek V19-1 vykazoval stupeň 

porušení 5, jež se hodnotí jako rozpadlý. To nasvědčuje faktu, že beton není schopen 

odolávat působení chemických rozmrazovacích látek. Vzorek V20-1 vykazoval o poznání 

lepší odolnost proti působení chemických rozmrazovacích látek. Ke kompletní degradaci 

vzorku došlo až po 65. cyklu porušením vnitřní struktury vzorku, což naznačuje 

nedostatečnou mrazuvzdornost betonu. 

   Dle normy by se měly ze sady vyloučit výsledky, které se liší o více jak 50 %  

od průměrné hodnoty. V tomto případě se sice jedná o beton z křídla opěr, avšak 

hovoříme o opěrách, které jsou na opačných stranách mostu. Pro průkazné výsledky 

zkoušky by tedy mělo být navrženo opětovné provedení jádrových vývrtů, na každé 

opěře zvlášť. Nejlepší variantou by bylo zvolit 2 sady po 3 vzorcích (na každém křídle 3 

jádrové vývrty). Pokud by se vycházelo z dosavadních výsledků zkoušky, dal by se beton 

levého křídla Ivanovické podpěry označit jako neodolný vůči působení CHRL a beton 

pravého křídla Ivanovické podpěry jako poměrně odolný vůči CHRL, avšak špatně 

mrazuvzdorný. 
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ZATŘÍDĚNÍ:  

V19-1 10.cyklus – stupeň porušení 5 – rozpadlý           ρa > 3000 g·m-2 

V19-1 35.cyklus – neměřitelné – kompletní rozpad tělesa 

 

   

Obr. 123 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V19-1: fotografie pořízeny po 10 cyklech 

V20-1 10.cyklus – stupeň porušení 2 – slabě narušený          ρa < 500 g·m-2 

V20-1 35.cyklus – stupeň porušení 3 – narušený           ρa < 1000 g·m-2 

V20-1 65.cyklus – stupeň porušení 5 – rozpadlý           ρa > 3000 g·m-2 

V20-1 80.cyklus – neměřitelné – kompletní rozpad tělesa 

 

   

 

Obr. 124 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V20-1: fotografie pořízeny po 80 cyklech 
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Dříky mezilehlých podpěr 

Vzorek 
Odpad po x-tém cyklu [g] 

d [mm] 
Odpad po x-tém cyklu [g/m2] 

m10 m35 m65 m80 m10 m35 m65 m80 

Dříky 

mez. 

podpěr 

V9-1 0,23 0,64 2,06 1,11 99,55 30 112 376 519 

V14-1 0,94 8,31 146,27 - (P.V.S.) 99,42 121 1192 20033 - 

Tabulka 20 Naměřené hodnoty ze zkoušky odolnosti betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek na dřících mezilehlých podpěr 

   Jádrové vývrty V9-1 pochází z dříku 2. mezilehlé podpěry a V14-1 z dříku 3. mezilehlé 

podpěry. Vzorky byly odebrány ze dvou odlišných podpěr, což může být vysvětlením pro 

50% odlišnost u výsledů zkoušek. Vzorek V9-1 pocházející z dříku 2. mezilehlé podpěry 

vykazuje výrazně lepší odolnost vůči CHRL. Odolal všem 80 cyklům zatěžování a celkově 

by se dal hodnotit jako vynikající. Zato vzorek V14-1 z dříku 3. mezilehlé podpěry se po 

65. cyklu dal hodnotit jako rozpadlý z hlediska působení CHRL, ale i z hlediska porušení 

vnitřní struktury betonu. Beton obstojně odolával působení CHRL pouze do 10. cyklu. 

Tato kombinace vede na špatnou odolnost vůči CHRL i na zhoršenou mrazuvzdornost. 

 

ZATŘÍDĚNÍ: 

V9-1 10.cyklus – stupeň porušení 1 – nenarušený          ρa < 50 g·m-2 

V9-1 35.cyklus – stupeň porušení 2 – slabě narušený          ρa < 500 g·m-2 

V9-1 65.cyklus – stupeň porušení 2 – slabě narušený          ρa < 500 g·m-2 

V9-1 80.cyklus – stupeň porušení 3 – narušený           ρa < 1000 g·m-2 
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Obr. 125 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V9-1: fotografie pořízeny po 80 cyklech 

V14-1 10.cyklus – stupeň porušení 2 – slabě narušený          ρa < 500 g·m-2 

V14-1 35.cyklus – stupeň porušení 4 – silně narušený          ρa < 3000 g·m-2 

V14-1 65.cyklus – stupeň porušení 5 – rozpadlý           ρa > 3000 g·m-2 

V14-1 80.cyklus – neměřitelné – kompletní rozpad tělesa 

 

     

 

Obr. 126 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V14-1: fotky pořízeny po 80 cyklech 
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Úložné prahy mezilehlých podpěr 

Vzorek 
Odpad po x-tém cyklu [g] 

d [mm] 
Odpad po x-tém cyklu [g/m2] 

m10 m35 m65 m80 m10 m35 m65 m80 

ÚP 

mez. 

podpěr 

V15-1 0,14 1,8 1,81 0,68 49,23 74 1019 1970 2327 

V16-1 0,07 0,28 0,49 0,38 49,29 37 183 440 639 

Tabulka 21 Naměřené hodnoty ze zkoušky odolnosti betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek na prazích mezilehlých podpěr 

   Jádrové vývrty V15-1 a V16-1 pochází z úložného prahu 3. mezilehlé podpěry. Tyto 

vzorky se svými výsledky opět liší o více než 50 % procent od 35. cyklu. Fakt, že jde o 

vzorky ze stejného úložného prahu, nelze ignorovat. Výsledky pro vzorek V16-1 však 

ukazují velmi dobrou odolnost vůči CHRL a výsledky u vzorku V15-1 by šly hodnotit též 

jako obstojné.  

 

ZATŘÍDĚNÍ: 

V15-1 10.cyklus – stupeň porušení 2 – slabě narušený          ρa < 500 g·m-2 

V15-1 35.cyklus – stupeň porušení 4 – silně narušený          ρa < 3000 g·m-2 

V15-1 65.cyklus – stupeň porušení 4 – silně narušený          ρa < 3000 g·m-2 

V15-1 80.cyklus – stupeň porušení 4 – silně narušený          ρa < 3000 g·m-2 

 

   

Obr. 127 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V15-1: fotografie pořízeny po 80 cyklech 

V16-1 10.cyklus – stupeň porušení 2 – slabě narušený          ρa < 500 g·m-2 

V16-1 35.cyklus – stupeň porušení 2 – slabě narušený          ρa < 500 g·m-2 

V16-1 65.cyklus – stupeň porušení 2 – slabě narušený          ρa < 500 g·m-2 

V16-1 80.cyklus – stupeň porušení 3 – narušený           ρa < 1000 g·m-2 
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Obr. 128 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V16-1: fotografie pořízeny po 80 cyklech 

Nosná konstrukce 

Vzorek 
Odpad po x-tém cyklu [g] 

d [mm] 
Odpad po x-tém cyklu [g/m2] 

m10 m35 m65 m80 m10 m35 m65 m80 

Nosná 

konstrukce  

V22-1 0,22 0,9 1,9 1,41 49,29 115 587 1583 2322 

V23-1 1,31 (P.V.S.) - - 49,24 688 - - - 

Tabulka 22 Naměřené hodnoty ze zkoušky odolnosti betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek na nosné konstrukci 

   Jádrové vývrty V22-1 pochází z 1. pole nosné konstrukce a V23-1 z 3. pole nosné 

konstrukce. Odlišnost výsledků obou vzorků by se dala vysvětlit umístěním jednotlivých 

vývrtů, kdy je vzorek V22-1 odebrán z 1. pole nosné konstrukce a vzorek V23-1 ze 3. pole 

nosné konstrukce. Vzorek V23-1 odolal v prvních 10 cyklech zmrazování a jeho zatřídění 

bylo stanoveno jako slabě narušený, avšak již po 35. cyklu došlo k porušení vnitřní 

struktury vzorku, což naznačuje špatnou mrazuvzdornost. Dle Obr. 130 je však možné 

říci, že vzorek dále nevykazoval ani dobrou odolnost proti chemickým rozmrazovacím 

látkám. Vzorek V22-1 vykazoval dobrou odolnost proti chemickým rozmrazovacím 

látkám až do 35. cyklu. Při dalších cyklech se hodnotil jako silně narušený.  

 

ZATŘÍDĚNÍ: 

V22-1 10.cyklus – stupeň porušení 2 – slabě narušený          ρa < 500 g·m-2 

V22-1 35.cyklus – stupeň porušení 3 – narušený           ρa < 1000 g·m-2 

V22-1 65.cyklus – stupeň porušení 4 – silně narušený          ρa < 3000 g·m-2 

V22-1 80.cyklus – stupeň porušení 4 – silně narušený          ρa < 3000 g·m-2 

 



104 

       

 

Obr. 129 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V22-1: fotografie pořízeny po 80 cyklech 

V23-1 10.cyklus – stupeň porušení 3 – narušený           ρa < 1000 g·m-2 

V23-1 35.cyklus – neměřitelné – kompletní rozpad tělesa 

   

Obr. 130 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V23-1: fotografie pořízeny po 35 cyklech 
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   Pro stanovení pevnosti v tahu bude využito kruhových terčíků a trhacího zařízení  

dle normy ČSN 73 2577 Zkoušky přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

k podkladu. Stanovuje se síla potřebná k odtržení povrchové úpravy od podkladu 

kolmým tahem. Při zkoušce budou kruhové terčíky o průměru 50 mm lepeny  

na povrchovou úpravu konstrukce pomocí epoxidového lepidla, vždy po 3 terčících  

na jednom zkušebním místě, viz Obr. 131 [20]. 

   

Obr. 131 Příprava a provedení zkoušky pevnosti povrchové pevnosti betonu v tahu 

   Pro každou část konstrukce bude v souladu s normou vyhodnoceny 2 zkušební místa 

po 3 měřeních, celkově tedy 6 měření/konstrukční část. Po dostatečném zatuhnutí 

lepidla budou terčíky po jednom odtrhávány pomocí trhacího zařízení, které je schopné 

vyvinout tahovou sílu minimálně 0,8 N na 1 mm2 [20]. 

 

Obr. 132 Zařízení Proceq Pull-off Tester pro stanovení pevnosti betonu v tahu 
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Výsledky pro všechny 4 zkušební místa jednotlivých konstrukčních částí mostu jsou 

uvedeny v Tabulkách 23 – 28. Bylo stanoveno, že průměrná přídržnost povrchových 

vrstev betonu v tahu nesmí klesnout pod 1,5 MPa. 

 

DŘÍKY OPĚR 

Zkušební místo 1 Zkušební místo 2 Zkušební místo 3 Zkušební místo 4 

Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] 

0,6 1,04 0,68 1,83 1,49 2,02 2,84 3,49 2,23 1,69 1,06 1,45 

Průměrná pevnost [MPa] 1,70 

Tabulka 23 Výsledky zkoušky pevnosti betonu v tahu – dříky opěr 

ÚLOŽNÉ PRAHY OPĚR 

Zkušební místo 1 Zkušební místo 2 Zkušební místo 3 Zkušební místo 4 

Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] 

1,95 1,4 1,42 0,03 0,53 0,85 2,39 2,17 0,72 1,25 1,28 1,32 

Průměrná pevnost [MPa] 1,28 

Tabulka 24 Výsledky zkoušky pevnosti betonu v tahu – úložné prahy opěr 

KŘÍDLA 

Zkušební místo 1 Zkušební místo 2 
Průměrná pevnost [MPa] 

Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] 

1,55 0,76 0,52 0,25 0,15 1,51 0,79 

Tabulka 25 Výsledky zkoušky pevnosti betonu v tahu – křídla opěr 

DŘÍKY MEZILEHLÝCH PODPĚR 

Zkušební místo 1 Zkušební místo 2 Zkušební místo 3 Zkušební místo 4 

Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] 

1,08 0,84 1,13 1,36 1,28 1,17 1,83 2,79 1,46 2,98 1,83 1,82 

Průměrná pevnost [MPa] 1,63 

Tabulka 26 Výsledky zkoušky pevnosti betonu v tahu – dříky mezilehlých podpěr 

ÚLOŽNÉ PRAHY MEZILEHLÝCH PODPĚR 

Zkušební místo 1 Zkušební místo 2 Zkušební místo 3 Zkušební místo 4 

Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] 

4,19 1,55 2,66 0,93 2,01 1,98 1,94 2,06 3,03 4,86 4,48 3,4 

Průměrná pevnost [MPa] 2,76 

Tabulka 27 Výsledky zkoušky pevnosti betonu v tahu – úložné prahy mezilehlých podpěr 
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NOSNÁ KONSTRUKCE 

Zkušební místo 1 Zkušební místo 2 Zkušební místo 3 

Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] 

3,24 2,78 2,59 1,01 2,06 1,78 3,33 2,48 1,97 

Zkušební místo 4 Zkušební místo 5 
Průměrná pevnost [MPa] 

Pevnost v tahu [MPa] Pevnost v tahu [MPa] 

1,90 2,11 1,82 2,10 2,40 2,44 2,27 

Tabulka 28 Výsledky zkoušky pevnosti betonu v tahu – nosná konstrukce  

   Přídržnost povrchových vrstev betonu v tahu nevyhovuje u úložných prahů a křídel 

krajních opěr. U všech ostatních části mostu byla dodržena podmínka přídržnosti 

povrchové vrstvy betonu v tahu. Z tohoto důvodu by měla být provedena sanace těchto 

povrchů.  Zkouška byla provedena firmou Mostní vývoj s.r.o., Diagnostika za částečné 

spoluúčasti autora diplomové práce. 

 

   S využitím ultrazvukové impulsové metody bude pomocí určení rychlosti šíření 

ultrazvukových vlnění v betonu stanoven dynamický modul pružnosti betonu dle normy 

ČSN 73 1371. S využitím této metody lze určit i další fyzikálně mechanické vlastnosti 

betonu, ty však nejsou předmětem této diagnostiky, proto nebudou popsány [12]. 

   Pro stanovení rychlosti šíření ultrazvukových vln je využit ultrazvukový přístroj Pundit 

PL-200 s etalonem 25,4 μs a sondami s pracovní frekvencí 150 kHz (Proceq). Přístroj je 

před i průběžně během měření kalibrován. Sondy budiče a snímače byly umístěny tak, 

aby prozvučování vzorku probíhalo napřímo. Budič a snímač jsou tedy umístěny na 

protilehlých stranách tak, že měření probíhalo v podélné ose zkušebních těles.  

   Rychlost šíření impulsů podélných vln v betonu se dle ČSN 73 1371 [12] určí pomocí 

následujícího vztahu: 

 
𝑣𝐿 =

𝐿

𝑇
 

(2) 

kde: 

• vL rychlost impulsu [km·s-1] 

• L délka měřicí základny v mm 

• T čas včetně tkor, který uplyne při průběhu impulsu měřící základnou v µs 
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 𝑇 = 𝑇𝐿 + 𝑡𝑘𝑜𝑟 (3) 

kde: 

• TL naměřená hodnota času průchodu impulsu vzorkem v µs 

• tkor korekce, která se skládá z tzv. mrtvého času T0 přístroje a z rozdílu času 

šíření impulsů UZ vln, který se případně zjistí při kalibraci přístroje  

 

Pozn.: Přístroj Pundit PL-200 provádí korekci odečtu času průchodu impulsu automaticky,  

proto již není potřeba při výpočtu uvažovat tkor 

 

   Dynamický modul pružnosti v tlaku se dle ČSN 73 1371 [12] určí pomocí následujícího 

vztahu: 

 
𝐸𝑐𝑢 = 𝜌 · 𝑣𝐿

2 ·
1

𝑘2
 (4) 

kde: 

• Ecu dynamický modul pružnosti v tlaku [MPa] 

• ρ objemová hmotnost betonu [kg·m-3] 

• vL impulzová rychlost podélného UZ vlnění [km·s-1] 

• k  součinitel rozměrnosti prostředí 

 

   Hodnota součinitele k se stanoví buď jako k1=1 pro jednorozměrné prostředí, pro 

dvojrozměrné prostředí jako k2, nebo pro trojrozměrné prostředí jako k3 s využitím 

Poissonova číslo νcu (pro beton uvažujeme νcu = 0,2): 

 
𝑘2 = √

1

1 − 𝑣𝑐𝑢
2  

(5) 

 

 
𝑘3 = √

1 − 𝑣𝑐𝑢
(1 + 𝑣𝑐𝑢) · (1 − 2𝑣𝑐𝑢)

 
(6) 

 

   Jednorozměrným prostředím se rozumí vzorek (pruty, hranoly a nosníky) kde je min. 

rozměr příčného řezu ≤ 0,2 λ. 

   Dvojrozměrné prostředí se využívá při diagnostice tenkých desek, kde je tloušťka desky 

≤ 0,2 λ. 

   Trojrozměrné prostředí se využívá u krychlí, válců a nosníků, kde rozměr příčného řezu 

kolmého na směr prozvučování je ≥ 2 λ, nebo u desek prozvučovaných z čelných ploch, 

kde je tloušťka desky > 0,9 λ. 
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 Celkové výsledky dynamických modulů pružnosti v tlaku jsou uvedeny v Tabulce 29. 

 

  
Ozn. Ecu [GPa] Průměrná Ecu [GPa] Výběrová směrodatná 

odchylka [GPa]  

DŘÍKY OPĚR 

V1-1/2 32,72 

30,8 4,16 

 

V2-1/2 35,75  

V5-2/3 28,25  

V6-2 26,63  

ÚLOŽNÝ PRAH OPĚR 

V3-1/2 31,35 

34,9 2,72 

 

V4-1/2 36,55  

V7-2 32,09  

V7-4 37,57  

V7-5/6 37,49  

V8-2/3 32,74  

V8-4 36,50  

KŘÍDLA OPĚR 

V17-1/2 41,69 

37,9 6,20 

 

V18-1/2 38,25  

V19-2 28,98  

V20-2/3 42,50  

DŘÍKY MEZILEHLÝCH 

PODPĚR 

V9-2/3 53,78 

43,5 10,03 

 

V10-2/3 49,94  

V13-1/2 32,28  

V14-2/3 38,12  

ÚLOŽNÝ PRAH 

MEZILEHLÝCH 

PODPĚR 

V11-1 31,86 

27,6 5,16 

 

V11-3 21,63  

V12-1/2 26,51  

V15-2/3 29,24  

V15-5/6 26,93  

V16-2 32,76  

V16-4 19,04  

V16-5/6 32,95  

NOSNÁ KONSTRUKCE 

V21-1 36,36 

29,7 7,02 

 

V21-2/3 29,12  

V22-2/3 29,44  

V22-4/5 26,74  

V23-2/3 34,81  

V23-5 34,93  

V23-6/7 37,55  

V24-1 18,18  

V24-2 20,04  

Tabulka 29 Výsledky dynamických modulů pružnosti v tlaku stanovené pomocí ultrazvukové impulsové 

metody  

   Výsledky dynamických i statických modulů pružnosti budou celkově shrnuty v kapitole 

5.10. Nejvyšší hodnoty dynamického modulu pružnosti v tlaku, stanoveného s využitím 

ultrazvukové impulsové metody, dosahovaly vzorky z dříků mezilehlých podpěr 

(s poměrně velkou směrovou odchylkou) a vzorky z křídel krajních opěr, kdy hodnoty 
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modulů překonaly hranici 35 GPa. Ostatní vzorky vykazovaly pevnost v rozmezí  

30 až 35 GPa. 

 

 

Obr. 133 Měření rychlosti šíření ultrazvukových vln pomocí zařízení Pundit PL-200 ke stanovení 

dynamického modulu pružnosti v tlaku 

 

Obr. 134 Měření rychlosti šíření ultrazvukových vln pomocí zařízení Pundit PL-200 ke stanovení 

dynamického modulu pružnosti v tlaku na vzorku V23-6/7
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   Vyhodnocení modulů pružnosti betonu za využití rezonanční metody proběhne dle 

ČSN 73 1372 Nedestruktivní zkoušení betonu – Rezonanční metoda zkoušení betonu. Ke 

zkoušce se využívají válce s poměrnou štíhlostí λ = 2. Této zásady bylo dodrženo [21]. 

 

Modul pružnosti betonu EcrL z vlastního kmitočtu podélného kmitání 

 𝐸𝑐𝑟𝐿 = 4 · 𝐿2 · 𝑓𝐿
2 · 𝜌 (7) 

kde: 

• EcrL modul pružnosti betonu z vlastního kmitočtu podélného kmitání [GPa] 

• L délka zkoušeného tělesa [m] 

• fL první vlastní kmitočet podélného kmitání zkoušeného tělesa [kHz] 

• ρ objemová hmotnost betonu [kg·m-3] 

Modul pružnosti betonu Ecrf z vlastního kmitočtu příčného kmitání 

 
𝐸𝑐𝑟𝑓 = 0,0789 · 𝑐1 · 𝐿

4 · 𝑓𝑓
2 · 𝜌 ·

1

𝑖2
 

(8) 

kde: 

• Ecrf modul pružnosti betonu z vlastního kmitočtu příčného kmitání [GPa] 

• c1 korekční součinitel dle tabulky (mezilehlé hodnoty se stanoví interpolací) 

• L délka zkoušeného tělesa [m] 

• ff první vlastní kmitočet příčného kmitání zkoušeného tělesa [kHz] 

• ρ objemová hmotnost betonu [kg·m-3] 

• i poloměr setrvačnosti příčného řezu zkušebního tělesa k ose kolmé na 

rovinu kmitání 

 𝑖 =
𝑑

4
 pro válce 

 

(9) 

Modul pružnosti betonu ve smyku Gcr z vlastního kmitočtu kroutivého kmitání 

 𝐺𝑐𝑟 = 4 · 𝑘 · 𝐿2 · 𝑓𝑡
2 · 𝜌 (10) 

kde: 

• Gcr modul pruž. bet. ve smyku z vlastního kmitočtu kroutivého kmitání [GPa] 

• L délka zkoušeného tělesa [m] 

• ft první vlastní kmitočet kroutivého kmitání zkoušeného tělesa [kHz] 

• ρ objemová hmotnost betonu [kg·m-3] 

• k součinitel charakterizující tvar příčného řezu zkušebního tělesa (k=1 pro 

válce) 
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Stanovení dynamického Poissonova čísla 

 
𝜐𝑐𝑟 =

1

2
· (
𝐸𝑐𝑟
𝐺𝑐𝑟

− 2) 

 

(11) 

nebo 

 
𝜐𝑐𝑟 =

1

2
· (
1

𝑘
·
𝑓𝐿
2

𝑓𝑡
2 − 2) 

(12) 

kde: 

• 𝜐𝑐𝑟  Poissonovo číslo [-] 

• k  koeficient závislý na tvaru průřezu, vyjádřený jako poměr polárního 

momentu setrvačnosti modulu tuhosti v kroucení 

• ft a fL  hodnoty prvních vlastních kmitočtů podélného a kroutivého kmitání 

zkušebního tělesa 

• Ecr a Gcr dynamické moduly pružnosti betonu, zjištěné z hodnot vlastních 

kmitočtů podélného a kroutivého kmitání zkušebního tělesa 

   Vyhodnocení jednotlivých dynamických modulů pružnosti pomocí rezonanční metody 

jsou uvedeny v Tabulkách 30 až 35. 

 

DŘÍKY OPĚR 

Ozn. EcrL [GPa] 

Výb. směrodatná 

odchylka [GPa] Ecrf [GPa] 

Výb. směrodatná 

odchylka [GPa] Gcr [GPa] 

Výb. směrodatná 

odchylka [GPa] 

V1-1/2 26,84 

4,61 

13,93 

1,99 

7,31 

0,04 V2-1/2 19,65 17,12 7,24 

V5-2/3 18,25 17,58 7,25 

Průměr 21,6 - 16,2   7,3 - 

Tabulka 30 Výsledky dynamických modulů pružnosti na dřících opěr stanovené pomocí rezonanční metody 

ÚLOŽNÝ PRAH OPĚR 

Ozn. EcrL [GPa] 

Výb. směrodatná 

odchylka [GPa] Ecrf [GPa] 

Výb. směrodatná 

odchylka [GPa] Gcr [GPa] 

Výb. 

směrodatná 

odchylka [GPa] 

V3-1/2 22,00 

3,31 

20,44 

4,14 

9,38 

1,40 
V4-1/2 26,38 24,48 9,79 

V7-5/6 29,00 30,02 12,15 

V8-2/3 29,05 27,61 11,83 

Průměr 26,6 - 25,6   10,8 - 

Tabulka 31 Výsledky dynamických modulů pružnosti na úložných prazích opěr stanovené pomocí 

rezonanční metody 
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MOSTNÍ KŘÍDLA 

Ozn. EcrL [GPa] 

Výb. směrodatná 

odchylka [GPa] Ecrf [GPa] 

Výb. 

směrodatná 

odchylka [GPa] Gcr [GPa] 

Výb. směrodatná 

odchylka [GPa] 

V17-

1/2 27,36 

5,06 

23,78 

6,17 

10,62 

1,88 
V18-

1/2 25,71 23,96 10,36 

V20-

2/3 35,17 34,55 13,74 

Průměr 29,4 - 27,4 - 11,6 - 

Tabulka 32 Výsledky dynamických modulů pružnosti na mostních křídlech stanovené pomocí rezonanční 

metody 

DŘÍKY MEZILEHLÝCH PODPĚR 

Ozn. EcrL [GPa] 

Výb. směrodatná 

odchylka [GPa] Ecrf [GPa] 

Výb. 

směrodatná 

odchylka [GPa] Gcr [GPa] 

Výb. 

směrodatná 

odchylka [GPa] 

V9-2/3 43,79 

10,09 

44,61 

10,57 

17,71 

3,91 

V10-

2/3 34,62 34,67 13,44 

V13-

1/2 19,62 19,29 8,21 

V14-

2/3 29,44 29,18 12,27 

Průměr 31,9 - 31,9 - 12,9 - 

Tabulka 33 Výsledky dynamických modulů pružnosti na dřících mezilehlých podpěr stanovené pomocí 

rezonanční metody 

ÚLOŽNÝ PRAH MEZILEHLÝCH PODPĚR 

Ozn. EcrL [GPa] 

Výb. směrodatná 

odchylka [GPa] Ecrf [GPa] 

Výb. 

směrodatná 

odchylka [GPa] Gcr [GPa] 

Výb. 

směrodatná 

odchylka [GPa] 

V12-

1/2 14,11 

5,41 

14,89 

4,91 

7,43 

1,77 

V15-

2/3 21,31 20,29 10,03 

V15-

5/6 21,68 23,47 9,64 

V16-

5/6 27,30 26,34 11,73 

Průměr 21,1 - 21,2 - 9,7 - 

Tabulka 34 Výsledky dynamických modulů pružnosti na úložných prazích mezilehlých podpěr stanovené 

pomocí rezonanční metody 
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NOSNÁ KONSTRUKCE – DESKA 

Ozn. EcrL [GPa] 

Výb. směrodatná 

odchylka [GPa] Ecrf [GPa] 

Výb. 

směrodatná 

odchylka [GPa] Gcr [GPa] 

Výb. 

směrodatná 

odchylka [GPa] 

V21-

2/3 22,56 

2,07 

21,00 

3,25 

8,36 

1,10 

V22-

2/3 26,33 27,47 10,21 

V22-

4/5 21,60 20,24 7,88 

V23-

2/3 22,89 23,24 10,03 

V23-

6/7 - - 8,17 

Průměr 23,3 - 23,0 - 8,9 - 
Tabulka 35 Výsledky dynamických modulů pružnosti na nosné konstrukci stanovené pomocí rezonanční 

metody 

   Výsledky dynamických i statických modulů pružnosti budou celkově shrnuty v kapitole 

5.10. Nejvyšší hodnoty dynamického modulu pružnosti v tlaku, stanoveného s využitím 

rezonanční metody, dosahovaly vzorky z dříků mezilehlých podpěr (s poměrně velkou 

směrovou odchylkou) a vzorky z křídel krajních opěr. 

 

 

Obr. 135 Měření rychlosti vlastních kmitočtů tří typů kmitání ke stanovení dynamického modulu pružnosti 

 

Obr. 136  Pracovní sestava pro měření vlastních kmitočtů tří typů kmitání na vzorku V15-2/3
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   Stanovení statického modulu pružnosti pomocí cyklického zatěžování bude stanoveno 

dle normy ČSN ISO 1920–10 Zkoušení betonu – Část 10 Stanovení statického modulu 

pružnosti v tlaku. Při této zkoušce je zkušební těleso vystaveno napětí 0,5 N·mm-2, které 

se následně zvětšuje až do hodnoty jedné třetiny pevnosti betonu v tlaku. Zkušební 

těleso by tvarově mělo odpovídat válci s poměrem délky k průměru 2:1, tedy 

s poměrnou štíhlostí λ = 2. Zaznamenávají se poměrná přetvoření při odpovídajících 

napětích [22]. 

   Zkušební těleso je osazeno do lisu, který musí odpovídat požadavkům  

ČSN EN 12390-4. Dále musí být pravidelně kalibrováno, a to minimálně jednou za rok.  

   Poměrné přetvoření pak lze měřit různými zařízeními, např. zrcátkovým/hodinkovým 

defektometrem, odporovým/indukčním/strunovým tenzometrem. Při měření 

poměrných přetvoření byly použity elektronické tenzometry LD-DD1-2 (FORM+TEST) 

[22].   

 

Obr. 137 Elektronické tenzometry LD-DD1-2 (FORM+TEST) – použité pro zkoušku statického modulu 

pružnosti v tlaku 

   Při osazování tenzometru je potřeba kontrolovat, aby měřené body byly ve stejné 

vzdálenosti od obou konců zkušebního vzorku a ve vzdálenosti alespoň jedné čtvrtiny 

délky zkušebního tělesa. Přetvoření se tedy měří na dvou protilehlých stranách [22]. 
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   Norma popisuje dva způsoby stanovení statického modulu pružnosti. Referenční 

metodou nebo alternativní metodou. V tomto odstavci bude popsána referenční 

metoda. V první fázi zkoušky dojde k osazení tělesa, dle již popsaných pravidel, do lisu  

a na těleso se vyvodí základní napětí 0,5 MPa, které je udržováno po dobu 60 sekund.  

Po 60 sekundách se odečtou všechny naměřené hodnoty. V tomto okamžiku končí první 

fáze zkoušky. V druhé fázi dochází k plynulému zvýšení napětí, dokud napětí nedosáhne 

jedné třetiny válcové pevnosti betonu v tlaku. Toto napětí se dále udržuje po dobu 60 

sekund. V dalších 30 sekundách se odečtou všechny naměřené hodnoty. Pokud se 

jednotlivá naměřená přetvoření liší od své průměrné hodnoty o více jak 20 %, je nutné 

těleso odtížit a poté opětovně vycentrovat, aby nedocházelo k excentrickému zatížení 

tlakem. Zkouška se poté opakuje. Pokud bylo naměřené napětí v normě, postup se 

opakuje se snížením zatížení na základní napětí se stejnou rychlostí zatěžování. Tímto 

způsobem se zkouška opakuje minimálně dvakrát. Po dokončení posledního cyklu se při 

napětí σb=0,5 MPa sečká 60 sekund a v dalších 30 sekundách se odečtou poměrná 

přetvoření εb. Poté se těleso znovu zatíží předepsanou rychlostí na napětí σa, to se udrží 

po dobu 60 sekund a v dalších 30 sekundách se odečtou poměrná přetvoření εa. 

   Po dokončení všech měření se těleso zatěžuje až do doby, než dojde ke kolapsu 

vzorku. Pokud se finální pevnost v tlaku zkušebního tělesa liší o více jak 20 %  

od očekávané pevnosti v tlaku, je tuto skutečnost nutno zaznamenat do protokolu  

o zkoušce a uvést, že výsledek může být touto skutečností ovlivněný. 

   Při výpočtu se postupuje následovně. V prvním kroku se stanoví průměrná poměrná 

přetvoření, následně se určí statický modul pružnosti v tlaku Ec [22]. 

 
𝐸𝑐 =

Δσ

Δε
=
𝜎𝑎 − 𝜎𝑏
𝜀𝑎 − 𝜀𝑏

 
(13) 

kde: 

• εa průměrné poměrné přetvoření při horním zatěžovacím napětí 

• εb průměrné poměrné přetvoření při základním zatěžovacím napětí 

• σa horní zatěžovací napětí [N·mm-2] [MPa] 

 
𝜎𝑎 =

𝑓𝑐
3

 
(14) 

• σb základní napětí, tj. 0,5 N·mm-2 

 

   Finální výsledek se vyjádří v GPa se zaokrouhlením na 3 platné číslice. Pro každý vzorek 

se vyjádří hodnota jednotlivě a jako finální výsledek se určí aritmetický průměr ze všech 

vypočítaných hodnot [22].  
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Úložný prah opěry – V4-1/2, V7-5/6 

   Při měření statického modulu pružnosti u vzorků V4 a V7 byla správně provedena 

centrace vzorku v lisu v obou případech. Odchylka naměřeného přetvoření od napětí σa 

byla u vzorku V4-1/2 9,3 % a u vzorku V7-5/6 9,7 %. Pro vzorek V4-1/2 bylo provedeno 

zatěžování z 3,9 kN na 70 kN a pro vzorek V7-5/6 z 1kN na 25kN. 

  

Obr. 138 Graf přetvoření a síly v čase při zkoušce statického modulu pružnosti u vzorků V4-1/2, V7-5/6 

Statický modul pružnost V4-1/2  Ec = 19,6 GPa 

Statický modul pružnost V7-5/6  Ec = 20,7 GPa 

Výběrová směrodatná odchylka  sx = 0,77 GPa 

 

Dřík opěry – V5-2/3 

      Při měření statického modulu pružnosti u vzorku V5-2/3 byla správně provedena 

centrace vzorku v lisu. Odchylka naměřeného přetvoření od napětí σa byla 3,7 %. 

Zatěžování bylo provedeno z 3,9 kN na 30 kN. 

 

Obr. 139 Graf přetvoření a síly v čase při zkoušce statického modulu pružnosti u vzorku V5-2/3 

Statický modul pružnost V5-2/3  Ec = 14,6 GPa 
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Dřík mezilehlé podpěry – V14-2/3 

   Při měření statického modulu pružnosti u vzorku V14-2/3 byla Provedena centrace 

vzorku v lisu s odchylkou 1,6 %. Odchylka naměřeného přetvoření od napětí σa byla  

21,6 %. Překročení podmínky odchylky menší < 20 % lze považovat za zanedbatelnou. 

Zatěžování bylo provedeno z 3,9 kN na 70 kN. 

 

 

Obr. 140 Graf přetvoření a síly v čase při zkoušce statického modulu pružnosti u vzorku V14-2/3 

Statický modul pružnost V14-2/36  Ec = 26,67 GPa 

 

Úložný prah mezilehlé podpěry – V15-5/6, V16-5/6 

   Při měření statického modulu pružnosti u vzorků V4 a V7 byla správně provedena 

centrace vzorku v lisu v obou případech. Odchylka naměřeného přetvoření od napětí σa 

byla u vzorku V15-5/6 10,1 % a u vzorku V16-5/6 9,0 %. Pro vzorek V15-5/6 bylo 

provedeno zatěžování z 1 kN na 15 kN a pro vzorek V16-5/6 z 1 kN na 25 kN. 

  

Obr. 141 Graf přetvoření a síly v čase při zkoušce statického modulu pružnosti u vzorků V15-5/6, V16-5/6 

Statický modul pružnost V15-5/6  Ec = 17,39 GPa 

Statický modul pružnost V16-5/6  Ec = 22,6 GPa 

Výběrová směrodatná odchylka  sx = 3,70 GPa 
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Nosná konstrukce (deska) – V21-2/3, V22-4/5, V23-2/3 

   Při měření statického modulu pružnosti u vzorků V21-2/3, V22-4/5 a V23-2/3 byla 

správně provedena centrace vzorku v lisu ve všech třech případech. Odchylka 

naměřeného přetvoření od napětí σa byla u vzorku V21-2/3 3,0 %, u vzorku V22-4/5  

12,1 % a u vzorku V23-2/3 13,8 %. Pro vzorek V21-2/3 bylo provedeno zatěžování z 1 kN 

na 18 kN, pro vzorek V22-4/5 z 1 kN na 18 kN a pro vzorek V23-2/3 z 1 kN na 20 kN. 

 

  

 

Obr. 142 Graf přetvoření a síly v čase při zkoušce statického modulu pružnosti u vzorků V21-2/3, V22-4/5, 

V23-2/3 

Statický modul pružnost V21-2/3  Ec = 17,2 GPa 

Statický modul pružnost V22-4/5  Ec = 17,0 GPa 

Statický modul pružnost V23-2/3  Ec = 17,85 GPa 

Výběrová směrodatná odchylka  sx = 0,44 GPa 

 

   Nejlepších výsledků dosahoval vzorek V14-2/3 z dříků mezilehlé podpěry s hodnotou 

statického modulu pružnosti 26,67 GPa. Výsledky ostatních vzorků se pohybovali okolo 

hranice 20 GPa.  
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   V úvodu této kapitole dojde k vymezení základních rozdílů mezi normami ČSN 73 2011 

Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí a ČSN EN 13791 Posuzování pevnosti 

betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích, které se obě 

zabývají mimo jiné vyhodnocením charakteristické pevnosti betonu v tlaku na základě 

kombinace výsledků z nedestruktivního a destruktivního zkoušení na konstrukci. 

   V další části bude stanovena pevnost betonu v tlaku nedestruktivním zkoušením dle 

normy ČSN 73 1373 s využitím ČSN 73 1370. 

   Na závěr dojde k vyhodnocení výsledků pevnosti betonu v tlaku na jádrových vývrtech 

dle normy ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3 Pevnost v tlaku 

zkušebních těles. Norma ČSN EN 12504-1 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 1 

Vývrty – Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku dále řeší samotný odběr jádrových vývrtů 

z konstrukce. 

 

ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí [2012] 

   Původní norma ČSN 73 2011 se zaměřuje na několik vlastností betonu, metodice 

zkoušení jednotlivých vlastností a popřípadě jejich výpočtu. 

• rovnoměrnost betonu 

• pevnost betonu 

• modul pružnosti betonu 

• objemovou hmotnost betonu 

• vlhkost betonu 

 

ČSN EN 13791 Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v 

prefabrikovaných betonových dílcích [2021] 

   Nové vydání normy ČSN EN 13791 se zabývá pouze dvěma způsobům vyhodnocení 

pevnosti betonu in situ, a to: 

• charakteristickou pevností betonu v tlaku pro testovací oblast (na konkrétním 

místě) 

• třídou pevnosti betonu v tlaku dodávaného do konstrukce při výstavbě 

v případě, že se vyskytnou pochybnosti o deklarované pevnosti betonu 

v tlaku na základě výsledků ze standartních zkoušek 

   Nahrazuje stejnojmennou normu ČSN EN 13791 (73 1303) z roku 2020.
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ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí [2012] 

   Dle původní normy je počet zkušebních míst určen na základě velikosti konstrukce. 

Rozlišují se konstrukce dle objemu [m3] – konstrukce obecně, nebo dle plochy [m2] – 

plošné konstrukce. Počet testovacích míst se určuje dle Tabulky 1 nebo Tabulky 2 

v normě, viz Tabulka 22. 

 

 

Tabulka 36 Tabulky pro stanovení počtu zkušebních míst dle ČSN 73 2011 

Nejmenší počet zkušebních míst: 

- pro konstrukce s objemem < 6 m2 nebo plochou < 5 m2 je možno zkoušet  

nejméně na 6 místech 

 

ČSN EN 13791 Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v 

prefabrikovaných betonových dílcích [2021] 

   Dle nové normy není definováno. Počet NDT je vztažen k počtu odebraných vzorků. 
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ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí [2012] 

   Dle původní normy se pro upřesnění nedestruktivních zkoušek musí odebrat 

minimálně 9 vzorků. 

   Dovětek: pokud konstrukci rovnoměrně rozdělíme a vzorky budou reprezentovat 

oblasti nejlepší/průměrné/nejhorší jakosti betonu, odebírají se 3 vzorky, kdy jeden 

vzorek reprezentuje jednu oblast (jeden vzorek pro nejlepší oblast, jeden vzorek pro 

průměrnou atd.) 

 

ČSN EN 13791 Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v 

prefabrikovaných betonových dílcích [2021] 

   Dle nové normy je odhad charakteristické pevnosti in situ založen minimálně:  

• na 8 platných hodnotách zkoušek in situ v tlaku, založených na jádrech 

 o průměru Ø ≥ 75 mm 

• na 12 platných hodnotách zkoušek in situ v tlaku, založených na jádrech 

o průměru Ø50 mm, s velikostí kameniva max. 16 mm (včetně) 

• na min. 3 platných hodnotách zkoušek in situ v tlaku, založených na jádrech 

 o průměru Ø ≥ 75 mm pro malou zkušební oblast (která obsahuje jeden až tři 

prvky), s celkovým objemem zhruba 10 m3, včetně alespoň jednoho 

jádrového vývrtu z každého prvku ve zkušební oblasti 

DOPORUČENÍ: Uvažovat 10 párů (DT + NDT zkoušky) výsledků zkoušek. Dobrých 

výsledků lze dosáhnout i s 8 páry výsledků. 

 

ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí [2012] 

A) Charakteristická pevnost betonu v tlaku konstrukce nebo její části 

Vstupy pro výpočet: 

• pevnost betonu měřených míst pomocí destruktivní metody  fc,is 

• pevnost betonu měřených míst pomocí nedestruktivní metody  fbe 

Postup výpočtu:  

• stanovení součinitele upřesnění α  

 
𝛼 =

Σ𝑓𝑏𝑒
Σ𝑓𝑐.𝑖𝑠

 
(15) 
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• vynásobení všech hodnot pevnosti betonu pomocí nedestruktivní metody  

součinitelem α a stanovení jejich průměrné hodnoty fm(n)is 

• stanovení výběrové směrodatné odchylky s, reziduální směrodatné odchylky 

srez z těchto hodnot a výpočet výběrové směrodatné odchylky sr 

 
𝑠𝑟 = √𝑠2 + 𝑠𝑟𝑒𝑧

2  
(16) 

• stanovení součinitele odhadu 5 % kvantilu βn dle tab.  

• výpočet charakteristické pevnosti betonu v tlaku fck,is  

 𝑓𝑐𝑘.𝑖𝑠 = 𝑓𝑚.𝑛.𝑖𝑠 − 𝛽𝑛 · 𝑠𝑟 (17) 

Výhody metody výpočtu 

• možnost výběru „nejvhodnějších“ hodnot měřených pomocí NDT z celkového 

souboru všech měření dle celkového objemu konstrukce 

• zohlednění obou skupin pevností součinitelem α 

Nevýhody metody výpočtu 

• nedostatečné kladení důrazu na poměrné „velké množství“ jádrových vývrtů 

Doporučení pro masivní konstrukce o t > 400 mm 

• použití ultrazvukové impulsní metody alespoň na jedné čtvrtině počtu 

zkušebních míst, kde je možné protilehlé nebo šikmé měření 

• výpočet probíhá dle bodu 7.2.3 normy ČSN 73 2011 

 

ČSN EN 13791 Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v 

prefabrikovaných betonových dílcích [2021] 

A) Charakteristická pevnost betonu v tlaku konstrukce nebo její části – Pouze 

na základě základních testovacích údajů 

Vstupy pro výpočet: 

• pevnost betonu měřených míst pomocí destruktivní metody  fc,is 

Postup výpočtu:  

• stanovení jejich průměrné hodnoty fm(n)is 

• stanovení výběrové směrodatné odchylky s  

• stanovení součinitele kn závislého na počtu vývrtů dle tab. 

• výpočet charakteristické pevnosti betonu v tlaku fck,is  

 𝑓𝑐𝑘.𝑖𝑠 = 𝑓𝑚.𝑛.𝑖𝑠 − 𝑘𝑛 · 𝑠 (18) 
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Výhody metody výpočtu 

• poměrně rychlá a jednoduchá metoda výpočtu 

• jen jeden typ dat, jeden typ prováděné metody zkoušení 

Nevýhody metody výpočtu 

• nevyužití tvrdoměrných zkoušek 

 

B) Charakteristická pevnost betonu v tlaku konstrukce nebo její části – Na 

základě kombinace nepřímých testovacích údajů a jádrových vývrtů 

Vstupy pro výpočet: 

• pevnost betonu měřených míst pomocí destruktivní metody  fc,is 

• pevnost betonu měřených míst pomocí nedestruktivní metody  fbe 

Postup výpočtu:  

• vynesení hodnot do grafu (osa x – NDT, osa y – DT) 

• proložení hodnot křivkou lineární regrese a určení rovnice regrese 

• vypočtení hodnot fc.is.reg pomocí rovnice regrese (zahrnutí jak DT, tak NDT) 

• stanovení průměrné hodnoty fm(n)is z regresních hodnot pevností fc.is.reg 

• spočítání směrodatných odchylek se a sc a z nich celkové směrodatné odchylky 

s 

 

𝑠𝑐 = √
Σ · (𝑓𝑐.𝑖𝑠 − 𝑓𝑐.𝑖𝑠.𝑟𝑒𝑔)

2

𝑛 − 2
 

(19) 

 

𝑠𝑒 = √
Σ · (𝑓𝑐.𝑖𝑠.𝑟𝑒𝑔 − 𝑓𝑐.𝑚(𝑛)𝑖𝑠)

2

𝑚 − 1
 

(20) 

 
𝑠 = √𝑠𝑐

2 + 𝑠𝑒
2 

(21) 

• stanovení součinitele kn závislého na počtu vývrtů dle tab. 

• výpočet charakteristické pevnosti betonu v tlaku fck,is  

 𝑓𝑐𝑘.𝑖𝑠 = 𝑓𝑚.𝑛.𝑖𝑠 − 𝑘𝑛 · 𝑠 (22) 

 

Výhody metody výpočtu 

• nejkomplexnější vztah mezi NDT a DT zkouškami pro výpočet pomocí regrese 

Nevýhody metody výpočtu 

• omezení výpočtu jen pro relativně malou zkušební oblast 
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   Norma ČSN 73 1373 [23] umožňuje stanovit krychelnou pevnost betonu dvojím 

způsobem, a to:  

1) pevnost betonu s nezaručenou přesností – ukazatel tvrdoměrného zkoušení 

vyhodnocen dle obecného/směrného kalibračního vztahu dle ČSN 73 1370 [24] 

2) upřesněnou pevnost betonu – ukazatel tvrdoměrného zkoušení vyhodnocen dle: 

a) určujícího kalibračního vztahu (úzkého nebo širokého) dle ČSN 73 1370 

[24] 

b) obecného nebo směrného kalibračního vztahu upřesněného součinitelem 

α dle ČSN 73 1370 [24] 

 

Rozdíly mezi kalibračními vztahy dle ČSN 73 1370  [24] 

• pokud nejsou stanoveny výrobcem zkušebního přístroje, stanoví se 

z vyhodnocených zkoušek nejméně na: 

• obecný kalibrační vztah – 300 zkušebních vzorcích (dosažitelné velké 

množství ukazatelů, beton různého složení) 

• směrný kalibrační vztah – 100 zkušebních vzorcích (větší počet ukazatelů, 

předpoklad betonu s očekávanými vlastnostmi) 

 

• úzký určující kalibrační vztah – stanovený v rozsahu jedné třídy betonu 

• široký určující kalibrační vztah – stanovený v rozsahu dvou a více tříd 

betonu 

 

• upřesnění obecného nebo směrného kalibračního vztahu – provede se 

vynásobením sledované vlastnosti určené z kalibračního vztahu součinitelem 

α, což je poměr součtu ukazatelů vlastností 

 
𝛼 =

∑ 𝑉𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑉𝑒𝑖
𝑛
𝑖=1

 
(23) 

kde: 

• Vni, Vei  ukazatele vlastnosti stanovené z i-tého měření, dále objasněno ve 

vzahu (25) na str. 129 
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Vymezení pojmů: 

• fbe  pevnost betonu v tlaku s nezaručenou přesností [MPa] 

• α  součinitel stanovený pro upřesnění pevnosti s nezaručenou 

přesností 

• αw  součinitel zohledňující vlhkost betonu při tvrdoměrném zkoušení 

• αt  součinitel zohledňující stáří betonu 

• fb  upřesněná hodnota pevnosti betonu v tlaku 

 

Stanovení pevnosti betonu s nezaručenou přesností 

   Stanovení pevnosti betonu v tlaku s nezaručenou pevností se provede s využitím 

obecného kalibračního vztahu s přihlédnutím k orientaci tvrdoměru vůči zkoušenému 

povrchu při provádění zkoušky. Různé odklony tvrdoměru při zkoušce vedou na použití 

kalibračních křivek [23]. 

   Výpočet pevnosti betonu v tlaku s nezaručenou pevností se stanoví dle Tabulky 2, 

obrázku 1 normy ČSN 73 1373 [23], nebo dle vztahů: 

 

Vodorovně  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     (24) 

 

   Pozn.: Přímka A je určena pro odrazy o velikosti 25 – 40, přímka B pro odrazy o 

velikosti 41 – 54. Znak α značí velikost odrazu. 

 

   V dalším kroku je nutné provést finální korekci platných pevností, kdy se vyřazují 

hodnoty změřené pevnosti betonu lišící se od aritmetického průměru těchto hodnot o 

více jak 20 %. Aby bylo místo platné, musí zbýt po vyřazení neplatných hodnot 

minimálně 7 platných hodnot. Jinak je místo prohlášeno jako neplatné. Po vyřazení 

hodnot se stanový nový aritmetický průměr. 
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   Na vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku má vliv také stáří betonu, kdy je třeba 

rozlišovat betony starší 56 dnů. Dalším faktorem ovlivňující výpočet je stav betonu (jiný 

než vlhký/přirozeně vlhký) [23]. 

  Pokud nebyly z konstrukce odebrány vzorky a beton v konstrukci je starší 65 dnů, je 

třeba odvozenou hodnotu pevnosti betonu v tlaku fbe vynásobit součinitelem αt dle stáří 

betonu: 

• 57 až 180 dnů    αt = 0,95 

• 181 až 360 dnů    αt = 0,93 

• Nad 360 dnů     αt = 0,90 

 

   Stejný postup se aplikuje pro stav betonu, kdy je třeba hodnotu fbe vynásobit 

součinitelem αw. Dle normy [23] se rozlišují následující stavy betonů. 

• suchý beton      αw = 0,95 

• beton přirozeně vlhký a vlhký  αw = 0,93 

• beton nasycený vodou   αw = 0,90 

 

Stanovení upřesněné pevnosti betonu v tlaku fb 

   Pro stanovení upřesněné pevnosti betonu v tlaku fb je potřeba stanovit součinitel α.  

Po přenásobení pevnosti betonu v tlaku s nezaručenou pevností tímto součinitelem α 

obdržíme upřesněnou pevnost betonu v tlaku fb. 

 
𝛼 =

∑ 𝑓𝑏𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑓𝑏𝑒𝑖
𝑛
𝑖=1

 
(25) 

kde: 

• α součinitel pro upřesnění nezaručené pevnosti betonu v tlaku [-] 

• fbi značí pevnost v tlaku stanovená na i-tém zkušebním vzorku podle ČSN EN 

12390-2 

• fbei značí pevnost betonu v tlaku s nezaručenou přesností, stanovená na 

témže zkušebním vzorku 

• n počet zkušebních vzorků označuje 

    

Aby bylo možno stanovit součinitel α je dle normy ČSN 73 1373 [23] potřeba: 

a) nejméně 9 krychlí nebo válců dle ČSN 73 1370 [23] s co nejvíce podobnými 

materiálovými vlastnostmi i způsobem výroby, ošetřování nebo stářím 
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b) nejméně dále uvedené množství zkušebních těles vyjmutých z konstrukce nebo 

dílce na tyto jejich objemy: 

a. 3 tělesa na objem nepřesahující 10 m3 

b. 6 tělesa na objem nepřesahující 50 m3 

c. 9 tělesa na objem přesahující 50 m3 

d. 3 tělesa, jestliže bylo provedeno nedestruktivní vyšetření konstrukce a při 

stanovení pevnosti v tlaku s nezaručenou pevností bylo dokázáno, že se 

jedná o místa s nejmenší, průměrnou a největší pevností 

 

Shrnutí postupu stanovení nezaručené pevnosti fbe a upřesněné pevnosti betonu  

v tlaku fb: 

1) Hodnoty naměřené Schmidtovým tvrdoměrem (α) 

2) Přiřazení nezaručené pevnosti fbe pro každou hodnotu naměřeného odrazu α  

za použití vztahů pro přepočet hodnot dle kalibračních vztahů (rozhodující je 

směru měření a velikost odrazu) 

3) Na základě doporučení členů SZK – vyřazení hodnot menší než 25 a pro hodnoty 

vyšší než 54 přiřazení maximální hodnoty v kalibračním vztahu (nedochází 

k extrapolaci ani na jednu stranu kalibračního vztahu, hodnoty 25 a 54 platí 

pouze pro vodorovný směr, pro ostatní směry zkoušení se hodnoty liší) 

4) Stanovení aritmetického průměru hodnot fbe 

5) Vyřazení neplatných hodnot fbe lišících se o více jak 20 % od aritmetického 

průměru, zhodnocení, zda je místo platné (více jak 7 platných míst) a stanovení 

nového aritmetického průměru platných hodnot fbe 

6) Stanovení součinitele αt dle stáří betonu a αw dle stavu betonu 

7) Stanovení finální nezaručené pevnosti fbe.1 = αt · αw · fbe 

8) Stanovení součinitele α pomocí výsledků z destruktivních zkoušek 

9) Stanovení upřesněné pevnosti betonu v tlaku fb = α · fbe 
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   Při odebírání jádrových vývrtů z konstrukce se jedná o válcové vývrty. Norma  

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3 Pevnost v tlaku zkušebních těles 

[25], dle které bude proveden posudek pevnosti betonu v tlaku popisuje i zkoušení 

krychlí nebo kvádrů vyrobených v laboratorních podmínkách. Tato část normy bude 

záměrně vynechána a dále se teorie bude věnovat pouze válcovým vývrtům odebraných 

z konstrukce. 

   Před provedením zkoušky musí být vzorek upraven koncováním, aby při zkoušce 

proběhlo co nejdokonalejší dosednutí lisu na tlačené plochy vzorku a nedošlo 

k necentrickému zatížení vzorku, což by mohlo výrazně ovlivnit způsob porušení vzorku i 

celkový výsledek zkoušky. Norma ČSN EN 12390-3 předepisuje 4 způsoby úpravy 

zkušebních těles: broušení, malta s hlinitanovým cementem, sirná malta, pískový box. 

Pro tento účel byly před provedením zkoušky vzorky zabroušeny pomocí korundového 

prášku na vodorovné ocelové desce, viz Obr. 143 [24]. 

 

Obr. 143 Úprava tlačených ploch vzorků pomocí korundového prášku 

   Po osazení vzorku do lisu, tak aby byl vzorek co nejvíce centricky zatížen, by se mělo 

provést počáteční zatížení vzorku o hodnotě 30 % z celkového zatížení při porušení. Dále 

by mělo být zatížení prováděno plynule, bez rázů nebo dalších okolností, které by 

ovlivnily konstantnost zatěžování. Rychlost zatěžování se má pohybovat od 0,6 MPa/s 

(N·mm-2·s). Po porušení vzorku se zaznamená maximum dosažené síly v kN. Pokud se 

těleso poruší způsobem nevyhovujícím pro platnost zkoušky, je třeba tento fakt 
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zaznamenat s označením typu porušení dle obrázku 2 z normy pro krychle, nebo 

obrázku 4 z normy pro válce [25], viz Obr. 144 a Obr. 145. 

 

 

Obr. 144 Ideální porušení vzorku při tlakové zkoušce v lisu [25] 

 

Obr. 145 Nevyhovující porušení vzorku při tlakové zkoušce v lisu [25] 

   Vyhodnocení výsledků proběhne 

  pomocí vzorce pro pevnost betonu v tlaku: 

 𝑓𝑐 =
𝐹

𝐴𝑐
 (26) 

kde: 

• fc  pevnost v tlaku [MPa] 

• F  maximální zatížení při porušení [N] 

• Ac  průřezová plocha zkušebního tělesa [mm2] 
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Výsledná hodnota se zaokrouhlí na 0,1 MPa [25]. 

 

Obr. 146 Příklad ideálního porušení vzorku při tlakové zkoušce v lisu 

   Podrobné rozdělení vývrtů, jejich využití pro další zkoušky a jejich přibližná lokalizace je 

uvedena v kapitole 5.2., popis jednotlivých vývrtů v Příloze 1, a v Příloze 3 schémata 

přesného umístění vývrtů na konstrukci.  

 

Vyhodnocení zkoušky 

 

Ú
LO

ŽN
Ý 

P
R

A
H

 O
P

ĚR
 

Ozn. F [kN] d [mm] L [mm] Štíhlost λ fc [N·mm-2] fc [N·mm-2] 

Výb. sm. 

odchylka 

[N·mm-2] 

V3-1 242,0 93,16 99,66 1,07 35,5 

45,6 6,56 

V3-2 276,0 92,23 101,24 1,10 41,3 

V4-1 283,5 93,35 101,73 1,09 41,4 

V4-2 260,0 93,16 100,93 1,08 38,1 

V7-2 92,5 49,36 51,38 1,04 48,3 

V7-4 95,5 49,62 49,40 1,00 49,4 

V7-5 91,5 49,19 51,77 1,05 48,2 

V7-6 80,5 49,23 48,06 0,98 42,3 

V8-2 90,5 49,76 51,34 1,03 46,5 

V8-3 105,5 49,70 48,80 0,98 54,4 

V8-4 109,5 49,66 51,65 1,04 56,5 

Tabulka 37 Destruktivně zjištěná pevnost betonu v tlaku na úložných prazích 
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D
Ř

ÍK
Y 

O
P

ĚR
 

Ozn. F [kN] d [mm] L [mm] Štíhlost λ fc [N·mm-2] fc [N·mm-2] 

Výb. sm. 

odchylka 

[N·mm-2] 

V1-1 130,5 99,66 100,90 1,01 16,7 

17,1 4,16 

V1-2 188,0 99,51 100,84 1,01 24,2 

V2-1 164,5 99,47 101,81 1,02 21,2 

V2-2 108,0 99,58 100,51 1,01 13,9 

V5-2 117,0 99,57 100,24 1,01 15,0 

V5-3 97,5 99,64 101,51 1,02 12,5 

V6-2 124,0 99,61 103,16 1,04 15,9 

Tabulka 38 Destruktivně zjištěná pevnost betonu v tlaku na dřících opěr 

 

M
O

ST
N

Í K
Ř

ÍD
LA

 

Ozn. F [kN] d [mm] L [mm] Štíhlost λ fc [N·mm-2] fc [N·mm-2] 

Výb. sm. 

odchylka 

[N·mm-2] 

V17-1 373,8 99,70 99,99 1,00 47,9 

47,1 10,06 

V17-2 321,2 99,51 101,29 1,02 41,3 

V18-1 407,7 99,58 102,84 1,03 52,3 

V18-2 383,8 99,52 100,31 1,01 49,3 

V19-2 217,0 99,62 101,87 1,02 27,8 

V20-2 459,0 99,49 100,37 1,01 59,0 

V20-3 406,5 99,53 99,69 1,00 52,2 

Tabulka 39 Destruktivně zjištěná pevnost betonu v tlaku na mostních křídlech 

 

D
Ř

ÍK
Y 

M
EZ

IL
EH

LÝ
C

H
 P

O
D

P
ĚR

 Ozn. F [kN] d [mm] L [mm] Štíhlost λ fc [N·mm-2] fc [N·mm-2] 

Výb. sm. 

odchylka 

[N·mm-2] 

V9-2 446,7 99,43 10,33 0,10 57,5 

34,4 14,60 

V9-3 394,2 99,49 101,84 1,02 50,7 

V10-1 180,0 99,33 100,67 1,01 23,2 

V10-2 318,9 99,39 101,97 1,03 41,1 

V13-1 157,5 99,79 100,53 1,01 20,1 

V13-2 181,0 99,55 101,05 1,02 23,3 

V14-2 163,0 99,54 100,46 1,01 20,9 

V14-3 297,0 99,79 101,23 1,01 38,0 

Tabulka 40 Destruktivně zjištěná pevnost betonu v tlaku na dřících mezilehlých prahů 
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Ú
LO

ŽN
Ý 

P
R

A
H

 M
EZ

IL
EH

LÝ
C

H
 P

O
D

P
ĚR

 Ozn. F [kN] d [mm] L [mm] Štíhlost λ fc [N·mm-2] fc [N·mm-2] 

Výb. sm. 

odchylka 

[N·mm-2] 

V11-1 100,5 49,59 49,88 1,01 52,0 

42,6 14,24 

V11-3 80,0 49,46 49,94 1,01 41,6 

V12-1 61,0 49,88 50,95 1,02 31,2 

V12-2 42,5 49,37 48,8 0,99 22,2 

V15-2 56,1 49,52 103,83 2,10 29,1 

V15-5 52,0 49,54 49,95 1,01 27,0 

V15-6 79,5 49,71 50,29 1,01 41,0 

V16-2 115,0 49,74 51,7 1,04 59,2 

V16-4 84,5 49,67 50,81 1,02 43,6 

V16-5 123,5 49,80 51,33 1,03 63,4 

V16-6 113,5 49,66 48,68 0,98 58,6 

Tabulka 41 Destruktivně zjištěná pevnost betonu v tlaku na úložných prazích mezilehlých podpěr 

 

N
O

SN
Á

 K
O

N
ST

R
U

K
C

E 
- 

D
ES

K
A

 

Ozn. F [kN] d [mm] L [mm] Štíhlost λ fc [N·mm-2] fc [N·mm-2] 

Výb. sm. 

odchylka 

[N·mm-2] 

V21-1 78,50 49,68 50,50 1,02 40,5 

38,9 3,29 

V21-2 82,00 49,62 50,99 1,03 42,4 

V21-3 76,00 49,56 48,72 0,98 39,4 

V22-2 84,00 49,75 50,35 1,01 43,2 

V22-3 84,00 49,50 50,35 1,02 43,6 

V22-4 78,50 49,69 51,96 1,05 40,5 

V22-5 75,00 49,51 48,65 0,98 39,0 

V23-2 63,57 49,60 103,70 2,09 32,9 

V23-5 65,00 49,56 50,35 1,02 33,7 

V23-6 71,50 49,70 49,01 0,99 36,9 

V23-7 72,00 49,57 50,42 1,02 37,3 

V24-1 73,00 49,51 50,09 1,01 37,9 

V24-2 74,00 49,68 50,60 1,02 38,2 

Tabulka 42 Destruktivně zjištěná pevnost betonu v tlaku na nosné konstrukci 
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   Vyhodnocení destruktivních a nedestruktivních zkoušek betonu v tlaku a stanovení 

charakteristické pevnosti betonu v tlaku je provedeno v Tabulkách 43 – 48. 

DŘÍKY OPĚR 

Minimální hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 12,4 MPa 

Maximální hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 23,7 MPa 

Průměrná hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 15,6 MPa 

Výběrová směrodatná odchylka sx [MPa] 4,57 MPa 

Počet platných měření 9 míst 

Součinitel závislý na počtu platných měření kn 2 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 6,4 MPa 

Třída pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 206+A2 C 4/5 

Tabulka 43 Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku na dřících opěr 

 ÚLOŽNÉ PRAHY OPĚR 

Minimální hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 33,8 MPa 

Maximální hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 52,9 MPa 

Průměrná hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 43,7 MPa 

Výběrová směrodatná odchylka sx [MPa] 6,69 MPa 

Počet platných měření 14 míst 

Součinitel závislý na počtu platných měření kn 1,84 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 31,4 MPa 

Třída pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 206+A2 C 30/37 

Tabulka 44 Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku na úložných prazích opěr 

MOSTNÍ KŘÍDLA 

Minimální hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 33,2 MPa 

Maximální hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 63,7 MPa 

Průměrná hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 49,2 MPa 

Výběrová směrodatná odchylka sx [MPa] 12,09 MPa 

Počet platných měření 10 míst 

Součinitel závislý na počtu platných měření kn 1,92 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 26,0 MPa 

Třída pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 206+A2 C 25/30 

Tabulka 45 Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku na mostních křídlech 
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DŘÍKY MEZILEHLÝCH PODPĚR 

Minimální hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 22,7 MPa 

Maximální hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 69,1 MPa 

Průměrná hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 37,5 MPa 

Výběrová směrodatná odchylka sx [MPa] 16,43 MPa 

Počet platných měření 9 míst 

Součinitel závislý na počtu platných měření kn 2 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 4,7 MPa 

Třída pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 206+A2 C 4/5 

Tabulka 46 Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku na dřících mezilehlých podpěr 

ÚLOŽNÝ PRAH MEZILEHLÝCH PODPĚR 

Minimální hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 29,4 MPa 

Maximální hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 46,1 MPa 

Průměrná hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 39,0 MPa 

Výběrová směrodatná odchylka sx [MPa] 4,67 MPa 

Počet platných měření 16 míst 

Součinitel závislý na počtu platných měření kn 1,81 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 30,5 MPa 

Třída pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 206+A2 C 30/37 

Tabulka 47 Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku na úložných prazích 

NOSNÁ KONSTRUKCE 

Minimální hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 24,2 MPa 

Maximální hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 45,2 MPa 

Průměrná hodnota upřesněné pevnosti v tlaku fb 34,9 MPa 

Výběrová směrodatná odchylka sx [MPa] 7,52 MPa 

Počet platných měření 11 míst 

Součinitel závislý na počtu platných měření kn 1,895 [-] 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 20,7 MPa 

Třída pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 206+A2 C 20/25 

Tabulka 48 Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku na nosné konstrukci 

   Nejlepší charakteristické pevnosti betonu dosahovaly vzorky z úložných prahů 

mezilehlých i krajních podpěr a byly zařazeny do třídy pevnosti C 30/37. Nejhorších 

výsledků dosahovaly dříky krajních i mezilehlých podpěr, které svou charakteristickou 

pevností betonu v tlaku nedají zařadit ani do třídy pevnosti C 8/10. 
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   V této kapitole dojde ke shrnutí všech zjištěných materiálových charakteristik pro 

jádrové vývrty odebrané z různých konstrukčních částí mostu. 

 

   Beton dříků opěr byl zatříděn dle ČSN EN 206+A2 jako C 4/5. Na jádrových vývrtech 

byla zjištěna průměrná krychelná pevnost 17,1N·mm-2 s poměrně velkou směrodatnou 

odchylkou 4,16 N·mm-2 vzhledem k průměrné hodnotě krychelné pevnosti. 

   Průměrná hodnota statického modulu pružnosti byla vyhodnocena jako 14,6 GPa, 

která v porovnání se dynamickým modulem 30,8 GPa přibližně odpovídá zmenšovacímu 

koeficientu ku dle normy ČSN 73 2011 [26] pro třídu betonu C 8/10 ku = 0,62. 

   Průměrná objemová hmotnost betonu je 2090 kg/m3. Průměrná nasákavost betonu je 

8,12 % s nižší směrodatnou odchylkou 0,47 %. 

   Z hlediska odolnosti vůči chemickým rozmrazovacím látkám vykazují z konstrukce 

odebrané vzorky stejné výsledky. Vzorky V 5-1 (odpad po 10. cyklu 42352 g/m2) i V6-1 

(odpad po 10. cyklu 53769 g/m2) nedokázaly odolat více než 10 cyklům zatěžování  

a jejich rozpad po 10. cyklu značí, že nejsou odolné vůči působení chemických 

rozmrazovacích látek. 

   Shrnutí všech materiálových charakteristik betonu, viz. Tabulka 49. 

 

DŘÍKY OPĚR 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 6,4 MPa 

Třída betonu dle ČSN EN 206+A2 C 4/5 

Původní třída betonu dle ČSN 73 1205 135 (d) 

Aktuální třída betonu dle ČSN 73 1205 80 (b) 

Dynamický modul pružnosti v tlaku Ecu 30,8 GPa 

Dynamický modul pružnosti EcrL z podélného kmitání 21,6 GPa 

Dynamický modul pružnosti Ecrf z příčného kmitání 16,2 GPa 

Dynamický modul pružnosti ve smyku Gcr 7,3 GPa 

Statický modul pružnosti Ec 14,6 GPa 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2090 kg/m3 

Nasákavost [%] 8,12 % 

Tabulka 49 Shrnutí materiálových charakteristik dříků opěr 
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   Beton úložných prahů opěr byl zatříděn dle ČSN EN 206+A2 jako C 30/37. Na jádrových 

vývrtech byla zjištěna průměrná krychelná pevnost 45,6 N·mm-2 s přijatelnou 

směrodatnou odchylkou 6,56 N·mm-2 vzhledem k průměrné hodnotě krychelné 

pevnosti. 

   Průměrná hodnota statického modulu pružnosti byla vyhodnocena jako 20,2 GPa, 

která v porovnání se dynamickým modulem 34,9 GPa přibližně odpovídá zmenšovacímu 

koeficientu ku dle normy ČSN 73 2011 [26] pro třídu betonu C 30/37 ku = 0,83. 

   Průměrná objemová hmotnost betonu je 2230 kg/m3. Průměrná nasákavost betonu je 

8,16 % s velkou směrodatnou odchylkou 2,27 %. 

   Z hlediska odolnosti vůči chemickým rozmrazovacím látkám vykazují z konstrukce 

odebrané vzorky podobné výsledky. Vzorek V 8-1 nedokázal odolat více 35 cyklům 

zatěžování a jeho charakteristický rozpad ukazoval na problematickou odolnost vůči 

namrzání (odpad po 30. cyklu 562 g/m2). Vzorek V7-1 odolal 65 cyklům (odpad po 65. 

cyklu 838 g/m2), ale po 80. cyklu došlo k porušení charakteristickému pro špatnou 

mrazuvzdornost. Z toho lze usoudit, že je beton odolný vůči působení chemických 

rozmrazovacích látek, ale problematická je mrazuvzdornost betonu. 

   Shrnutí všech materiálových charakteristik betonu, viz. Tabulka 50. 

 

ÚLOŽNÝ PRAH OPĚR 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 31,4 MPa 

Třída betonu dle ČSN EN 206+A2 C 30/37 

Původní třída betonu dle ČSN 73 1205 250 (f) 

Aktuální třída betonu dle ČSN 73 1205 400 

Dynamický modul pružnosti v tlaku Ecu 34,9 GPa 

Dynamický modul pružnosti EcrL z podélného kmitání 26,6 GPa 

Dynamický modul pružnosti Ecrf z příčného kmitání 25,6 GPa 

Dynamický modul pružnosti ve smyku Gcr 10,8 GPa 

Statický modul pružnosti Ec 20,2 GPa 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2230 kg/m3 

Nasákavost [%] 8,16 % 

Tabulka 50 Shrnutí materiálových charakteristik úložných prahů 
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      Beton křídel opěr byl zatříděn dle ČSN EN 206+A2 jako C 25/30. Na jádrových 

vývrtech byla zjištěna průměrná krychelná pevnost 47,1 N·mm-2 s větší směrodatnou 

odchylkou 10,06 N·mm-2 vzhledem k průměrné hodnotě krychelné pevnosti. 

   Průměrná hodnota statického modulu pružnosti nebyla vyhodnocena. Dynamický 

modul pružnosti byla vyhodnocena na 37,9 GPa a dle zmenšovacího koeficientu ku  

dle normy ČSN 73 2011 [26] pro třídu betonu C 25/30 ku = 0,81 by se hodnota statického 

modulu pružnosti rovnala 31,08 GPa. 

   Průměrná objemová hmotnost betonu je 2230 kg/m3. Průměrná nasákavost betonu je 

10,41 % s velkou směrodatnou odchylkou 2,57 %. 

   Z hlediska odolnosti vůči chemickým rozmrazovacím látkám vykazují z konstrukce 

odebrané vzorky rozdílné výsledky. Vzorek V19-1 (odpad po 10. cyklu 19245 g/m2) 

nedokázal odolat více než 10 cyklům zatěžování a jeho rozpad po 10. cyklu značí, že není 

odolný vůči působení chemických rozmrazovacích látek (odpad po 30. cyklu 688 

g/m2). Zatímco vzorek V20-1 odolal 65 cyklům (odpad po 65. cyklu 3018 g/m2), ale po 80. 

cyklu došlo k porušení charakteristickému pro špatnou mrazuvzdornost betonu.  

   Shrnutí všech materiálových charakteristik betonu, viz. Tabulka 51. 

 

KŘÍDLA OPĚR 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 26,0 MPa 

Třída betonu dle ČSN EN 206+A2 C 25/30 

Původní třída betonu dle ČSN 73 1205 není uvedeno 

Aktuální třída betonu dle ČSN 73 1205 250 (f) 

Dynamický modul pružnosti v tlaku Ecu 37,9 GPa 

Dynamický modul pružnosti EcrL z podélného kmitání 29,4 GPa 

Dynamický modul pružnosti Ecrf z příčného kmitání 27,4 GPa 

Dynamický modul pružnosti ve smyku Gcr 11,6 GPa 

Statický modul pružnosti Ec - GPa 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2230 kg/m3 

Nasákavost [%] 10,41 % 

Tabulka 51 Shrnutí materiálových charakteristik křídel opěr 
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      Beton dříků mezilehlých podpěr byl zatříděn dle ČSN EN 206+A2 jako C 4/5. Na 

jádrových vývrtech byla zjištěna průměrná krychelná pevnost 34,4 N·mm-2 s velkou 

směrodatnou odchylkou 14,60 N·mm-2 vzhledem k průměrné hodnotě krychelné 

pevnosti. 

   Průměrná hodnota statického modulu pružnosti byla vyhodnocena jako 26,7 GPa, 

která v porovnání s dynamickým modulem 43,5 GPa přímo odpovídá zmenšovacímu 

koeficientu ku dle normy ČSN 73 2011 [26] pro třídu betonu C 4/5 ku = 0,62. 

   Průměrná objemová hmotnost betonu je 2260 kg/m3. Průměrná nasákavost betonu je 

5,96% s vyšší směrodatnou odchylkou 1,88%. 

   Z hlediska odolnosti vůči chemickým rozmrazovacím látkám vykazují z konstrukce 

odebrané vzorky podobné výsledky. Vzorky V 9-1 (odpad po 80. cyklu 519 g/m2) i V14-1 

(odpad po 65. cyklu 20033 g/m2) dokázaly odolat 65 cyklům zatěžování, avšak u vzorku 

V14-1 došlo po 85. cyklu k porušení charakteristickému pro špatnou mrazuvzdornost 

betonu. Tento fakt nastal až při 85. zatěžovacím cyklu, takže lze beton hodnotit jako 

mrazuvzdorný. Celkově je beton odolný vůči působení chemických rozmrazovacích 

látek. 

   Shrnutí všech materiálových charakteristik betonu, viz. Tabulka 52. 

 

DŘÍKY MEZILEHLÝCH PODPĚR 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 4,7 MPa 

Třída betonu dle ČSN EN 206+A2 C 4/5 

Původní třída betonu dle ČSN 73 1205 170 (e) 

Aktuální třída betonu dle ČSN 73 1205 80 (b) 

Dynamický modul pružnosti v tlaku Ecu 43,5 GPa 

Dynamický modul pružnosti EcrL z podélného kmitání 31,9 GPa 

Dynamický modul pružnosti Ecrf z příčného kmitání 31,9 GPa 

Dynamický modul pružnosti ve smyku Gcr 12,9 GPa 

Statický modul pružnosti Ec 26,7 GPa 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2260 kg/m3 

Nasákavost [%] 5,96 % 

Tabulka 52 Shrnutí materiálových charakteristik dříků mezilehlých podpěr 
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      Beton úložných prahů mezilehlých podpěr byl zatříděn dle ČSN EN 206+A2 jako  

C 30/37. Na jádrových vývrtech byla zjištěna průměrná krychelná pevnost 42,6 N·mm-2 

se směrodatnou odchylkou 14,24 N·mm-2 vzhledem k průměrné hodnotě krychelné 

pevnosti. 

   Průměrná hodnota statického modulu pružnosti byla vyhodnocena jako 20,0 GPa, 

která v porovnání se dynamickým modulem 27,6 GPa přímo odpovídá zmenšovacímu 

koeficientu ku dle normy ČSN 73 2011 [26] pro třídu betonu C 30/37 ku = 0,83. 

   Průměrná objemová hmotnost betonu je 2230 kg/m3. Průměrná nasákavost betonu je 

7,11 % s vyšší směrodatnou odchylkou 1,81 %. 

   Z hlediska odolnosti vůči chemickým rozmrazovacím látkám vykazují z konstrukce 

odebrané vzorky stejné výsledky. Vzorky V 15-1 (odpad po 80. cyklu 2327 g/m2) i V16-1 

(odpad po 80. cyklu 639 g/m2) dokázaly odolat všem 80 cyklům zatěžování. Porušení 

vzorku nevypovídalo o špatné mrazuvzdornosti beton. Beton úložných prahů 

mezilehlých podpěr tedy lze hodnotit jako odolný vůči působení chemických 

rozmrazovacích látek. 

   Shrnutí všech materiálových charakteristik betonu, viz. Tabulka 53. 

 

ÚLOŽNÝ PRAH MEZILEHLÝCH PODPĚR 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 30,5 MPa 

Třída betonu dle ČSN EN 206+A2 C 30/37 

Původní třída betonu dle ČSN 73 1205 250 (f) 

Aktuální třída betonu dle ČSN 73 1205 400 

Dynamický modul pružnosti v tlaku Ecu 27,6 GPa 

Dynamický modul pružnosti EcrL z podélného kmitání 21,1 GPa 

Dynamický modul pružnosti Ecrf z příčného kmitání 21,2 GPa 

Dynamický modul pružnosti ve smyku Gcr 9,7 GPa 

Statický modul pružnosti Ec 20,0 GPa 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2230 kg/m3 

Nasákavost [%] 7,11 % 

Tabulka 53 Shrnutí materiálových charakteristik úložných prahů mezilehlých podpěr 
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      Beton nosné konstrukce byl zatříděn dle ČSN EN 206+A2 jako C 20/25. Na jádrových 

vývrtech byla zjištěna průměrná krychelná pevnost 38,9 N·mm-2 se zanedbatelnou 

směrodatnou odchylkou 3,29 N·mm-2 vzhledem k průměrné hodnotě krychelné 

pevnosti. 

   Průměrná hodnota statického modulu pružnosti byla vyhodnocena jako 17,4 GPa, 

která v porovnání se dynamickým modulem 29,7 GPa neodpovídá zmenšovacímu 

koeficientu ku dle normy ČSN 73 2011 [26] pro třídu betonu C 20/25 ku = 0,81. 

   Průměrná objemová hmotnost betonu je 2200 kg/m3. Průměrná nasákavost betonu je 

9,95% s nízkou směrodatnou odchylkou 0,44%.  

   Z hlediska odolnosti vůči chemickým rozmrazovacím látkám vykazují z konstrukce 

odebrané vzorky značně odlišné výsledky. Vzorek V 23-1 nedokázal odolat více 35 

cyklům zatěžování a jeho charakteristický rozpad ukazoval na problematickou 

mrazuvzdornost (odpad po 30. cyklu 688 g/m2). Vzorek V22-1 odolal všem 80 cyklům 

(odpad po 80. cyklu 2322 g/m2). Z toho lze usoudit, že je beton odolný vůči působení 

chemických rozmrazovacích látek, ale problematická je mrazuvzdornost betonu. 

   Shrnutí všech materiálových charakteristik betonu, viz. Tabulka 54. 

 

NOSNÁ KONSTRUKCE 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck,is 20,7 MPa 

Třída betonu dle ČSN EN 206+A2 C 20/25 

Původní třída betonu dle ČSN 73 1205 250 (f) 

Aktuální třída betonu dle ČSN 73 1205 250 (f) 

Dynamický modul pružnosti v tlaku Ecu 29,7 GPa 

Dynamický modul pružnosti EcrL z podélného kmitání 23,3 GPa 

Dynamický modul pružnosti Ecrf z příčného kmitání 23,0 GPa 

Dynamický modul pružnosti ve smyku Gcr 8,9 GPa 

Statický modul pružnosti Ec 17,4 GPa 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2200 kg/m3 

Nasákavost [%] 9,95 % 

Tabulka 54 Shrnutí materiálových charakteristik nosné konstrukce 
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   V kapitole 3.3 Prohlídky mostů bylo vymezeno rozdělení mostů dle jejich stavu podle 

ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací do 7 klasifikačních stupňů. V této 

kapitole dojde k zhodnocení spolehlivosti mostu (stavební stav) a bezpečnosti mostu 

(použitelnost) dle 7.1.2 [8]. 

 

   Dle normy ČSN 73 6221 odstavce 5.2.2 byly na mostě prováděny běžné prohlídky 

s ohledem na stav mostu dvakrát ročně. Výjimkou byla pouze jedna běžná prohlídka 

provedená v roce 2018. Další běžné prohlídky mostu budou vzhledem k aktuálnímu 

klasifikačnímu stupni mostu probíhat ve stejném intervalu, tedy 2 prohlídky ročně.  

   V roce 2019 pak byla provedena hlavní prohlídka mostu. Předcházející hlavní prohlídka 

byla provedena v roce 2015. Interval mezi prohlídkami odpovídal tehdejšímu 

klasifikačnímu stupni mostu (pro rok 2015) – IV uspokojivý. Do budoucna bude nutno 

provést hlavní prohlídku mostu nejméně jednou za 2 roky – nejpozději tedy v roce 

2023 [8]. 

 

Stav spodní stavby 

   Největším problémem u spodní stavby je již nefunkční hydroizolace mostních závěrů, 

díky které dochází k výraznému zatékání na úložné prahy a dříky krajních podpěr (opěr). 

Vliv zatékání je nejvíce viditelné na krajích úložných prahů, kde došlo vlivem tohoto jevu 

ke tvarové změně boční hrany úložného prahu 1. opěry. Další komplikací je již nefunkční 

(nebo původně neprovedená) hydroizolace dříků krajních podpěr, která způsobuje 

výrazné prolínání vody skrz dříky. Výsledkem je značná degradace betonu dříků hlavně 

v úrovni styku se zemním tělesem. Tuto degradaci bude nutno do budoucna zajistit. 

Mezilehlé podpěry jsou v lepším stavu než krajní podpěry. Celkově je však spodní stavba 

ohodnocena 5. klasifikačním stupněm – V Špatný. 
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Stav nosné konstrukce 

   Stav nosné konstrukce se při prohlídce jevil mnohem lepší než stav spodní stavby, 

avšak s přihlédnutím k netěsnícím mostním závěrům, výrazné korozi odpadních trub a 

prosakující vodě na spodní plochu nosné konstrukce je třeba dbát na zvýšené riziko 

ovlivnění spolehlivosti konstrukce. Uvedené nedostatky by se v budoucnu mohly projevit 

například degradací a odpadáváním krycí vrstvy betonu a následnou korozí hlavní nosné 

výztuže. Celkový stav nosné konstrukce je ohodnocen 4. klasifikačním stupněm – IV 

Uspokojivý. V horizontu 5 let je třeba dbát na zvýšené riziko zhoršení stavu nosné 

konstrukce. 

 

Celkový stav mostu 

   Celkový stavební stav mostu je dle normy [8] definován nejhorším ze stavebních stavů 

jednotlivých konstrukčních části mostu. Most Kaštanová přes Svitavu s ev. č. 380-001 je 

tedy hodnocen 5. klasifikačním stupněm – V Špatný. Jak norma [8] uvádí, závady  

a poruchy mostu mají již významný vliv na spolehlivost konstrukce. Tyto závady lze však 

snadno odstranit bez významnějšího zásahu do nosné konstrukce. 

 

   Hodnocení bezpečnosti provozu na mostě i pod ním se dle normy [8] proveden 

přiřazením stupně použitelnosti pro jednotlivé části mostu. Výsledný stupeň 

použitelnosti udává nejhorší stupeň jednotlivých částí. Celkově je rozlišováno 5 stupňů 

použitelnosti mostu.  

Stupně použitelnosti: 

1. Použitelný 

2. Podmíněně použitelný 

3. Použitelný s výhradou 

4. Omezeně použitelný 

5. Nepoužitelný 

 

Mostní svršek 

   Použitelnost mostního svršku bude rozebrána a ohodnocena dle [8] pro každou 

konstrukční část zvlášť. 

   V nejlepším stavu se zdá být vozovka. Nevykazuje značné závady nebo poruchy, které 

by ovlivňovali její použitelnost. I s přihlédnutím k faktu, že se na mostě vyskytují de facto 
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2 vrstvy vozovky – původní a nová (opatření týkající se tohoto problému budou uvedena 

v další kapitole), lze stav použitelnosti vozovky ohodnotit stupněm 1 - použitelný. 

   Problematické je však řešení chodníků. V minulosti bylo provedeno nadvýšení vozovky, 

což způsobilo, že se vozovka dostala do stejné výškové úrovně jako chodník. Při renovaci 

levého chodníku došlo k jeho nadvýšení, avšak pravý chodník zůstal v původním stavu 

(původní výškové úrovni). Nulové převýšení mezi vozovkou a obrubníkem pravého 

chodníku nevyhovuje bezpečnostním kritériím, které dle normy ČSN 73 6110 zaručuje 

výška zvýšené obruby při najetí vozidla na chodník může dojít k životu ohrožujícímu 

střetu vozidla s chodcem. Výška obruby má být dle normy ČSN 73 6110 v rozmezí 0,10 m 

až 0,15 m, aby plnila funkci ochranného zařízení pro chodce, avšak u komunikací s 

návrhovou/dovolenou rychlostí vyšší než 50 km/h se může navrhovat i vyšší (0,20 m). 

Z tohoto důvodu je stav použitelnosti chodníku hodnocen stupněm 5 – 

nepoužitelný. Uvedené závady z hlediska bezpečnosti vyžadují omezení provozu na 

mostě (uzavření pravého chodníku) [8] [27]. 

   Římsy jsou značně degradované, avšak svým stavem nijak neohrožují provoz na mostě. 

Stav použitelnosti říms je hodnocen stupněm 3 – použitelné s výhradou.  

 

Mostní vybavení  

   ČSN 73 6110 a TP 258 připouští maximální mezeru mezi svislicemi mostního zábradlí 

120 mm k zabezpečení, aby nedošlo k prolezení dítěte skrz zábradlí. Výška zábradlí musí 

být od přilehlého povrchu minimálně 1100 mm. Podmínka pro mezery mezi svislicemi 

není na mostě dodržena. Výška zábradlí vyhovuje. 

 

Celková bezpečnost provozu mostu  

   Bezpečnost mostu provozu Mostu Kaštanová přes Svitavu s ev. č. 380-001 je 

zhodnocena dle normy [8] 5. stupněm použitelnosti – Nepoužitelný. Bezpečnost 

provozu na pravém chodníku je výrazně ohrožena a mělo by se přistoupit k jeho 

okamžitému uzavření nebo jinému řešení této závady. 

 

Opatření na nosné konstrukci 

   Před provedením hlavních oprav na mostě je nutno neprodleně zamezit vjezdu vozidel 

na pravý chodník např. pomocí betonového svodidla CBS120 od výrobce CSBETON, 

nebo kompletně uzavřít pravou stranu mostu pro pěší dopravu. 
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   Stěžejní částí všech opatření na mostě je kompletní renovace horní stavby mostu.  

Je nutné provést celkové obnažení nosné konstrukce (desky), tedy odstranit původní  

i novou vrstvu vozovky, chodníky, římsy, zábradlí a mostní vybavení. Po odstranění je 

třeba vybudovat horní stavbu mostu takovým způsobem, aby nedocházelo k zatékání 

z horní stavby mostu na spodní stavbu mostu. Před vybudováním nové vozovky by měla 

být provedena renovace odpadních trub, které budou odstraněny a nahrazeny novými. 

Zvážit by se mělo také zesílení nosné konstrukce. Nově vybudovaná vozovka musí být 

provedena kvalitně s náležitou hydroizolací, která zaručí správné odvodnění horní stavby 

mostu. To zahrnuje i provedení nové spádové vrstvy betonu jako podklad  

pro hydroizolaci. Souběžně s vozovkou dojde ke zřízení chodníků a nových betonových 

říms po obou stranách mostu. Nové zábradlí musí být provedeno dle platné normy tak,  

aby byla zaručena bezpečnost pěšího provozu na mostě. 

 

Opatření na spodní stavbě 

   Nejinvazivnějším opatřením, které odstraní problém prolínání vody skrz dříky krajních 

mostních opěr, je oprava rubů dříků krajích podpěr pomocí plošné hydroizolace. Tato 

přestavba bude vyžadovat kompletní uzavření mostu, při které dojde odstranění části 

zemního tělesa za rubem dříků opěr. Po provedení hydroizolace by mělo dojít 

k řádnému provedení zásypu zemního tělesa za opěrami s funkční drenáží, která bude 

odvádět vodu z území mostu. Dále by bylo vhodné provést výměnu mostních ložisek. Při 

výměně by bylo nutné nadzdvihnout nosnou konstrukci v blízkosti krajních opěr a 

provést očištění úložných prahů a výměnu ložisek. Po odstranění zdegradované vrstvy 

omítky i betonu by dále mělo dojít opravě líců dříků krajních podpěr pomocí sanace.  

   Nestavební údržba by měla být prováděna v následujícím rozsahu: pravidelné čištění 

povrchu vozovky, chodníků, říms i odvodňovacích zařízení, pravidelné čištění a údržba 

ocelových ložisek (pokud by byly zřízeny), pravidelné čištění mostních závěrů (pokud by 

byly provedeny jako povrchové), odstraňování uchycené vegetace a odstranění usazenin 

a naplavenin v korytě řeky pod mostem. Ke zvážení je vybudování schodiště k území pod 

mostem, alespoň na jedné straně mostu pravého i levého břehu [8].
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   Po provedení první vizuální prohlídky bylo na první pohled jasné, že v nejhorším stavu 

se nacházejí dříky a úložné prahy krajních podpěr. Nosná konstrukce se až na značně 

zkorodované odpadní truby zdá být v pořádku. Velmi nebezpečnou skutečností je však 

možnost střetu vozidla s chodcem na pravostranném chodníku. 

   Následně bylo provedeno komplexní zhodnocení betonu jádrových vývrtů, které byly 

odebrány z různých částí mostu. Došlo také k provedení nedestruktivního zkoušení 

betonu in situ pomocí Schmidtova tvrdoměru a ke stanovení přídržnosti povrchových 

vrstev betonu přímo na konstrukci. Bylo zjištěno, že beton dříků a křídel krajních podpěr 

není odolný vůči působení chemických rozmrazovacích látek a beton nosné konstrukce 

je málo mrazuvzdorný. Uvedené problémy jsou predikcí k neustálému zhoršování stavu 

konstrukce. Dále bylo pomocí fenolftaleinového testu zjištěno, že beton již 

v povrchových vrstvách nechrání výztuž proti korozi. Tento fakt povede v kombinaci 

s degradovaným povrchem nosné konstrukce a vyšší nasákavostí betonu k napadení 

hlavní nosné výztuže korozí. Nejlepších pevností dosahoval beton dříků mezilehlých 

podpěr. 

   Pokud nebudou provedeny opravy mostu v co nejbližší době, bude se stav mostu 

výrazně zhoršovat (hlavně v zimních obdobích) a v horizontu 2–5 let se může přiblížit 

klasifikačnímu stupni VI Velmi špatný nebo VII Havarijní. Může dojít k obnažení a korozi 

hlavní nosné výztuže na spodní ploše nosné desky, což může mít za následek ovlivnění 

únosnosti mostu a případný kolaps konstrukce. 

   Po zařazení do těchto klasifikačních stupňů by bylo potřeba zvážit, jestli je ekonomické 

provádět opravy mostu s ohledem na technickou i finanční náročnost celého procesu 

oprav, anebo je jednodušší provést stavbu mostu nového s důrazem na kvalitní 

provedení celé stavby mostu. 

   Velmi nepříznivým faktem všech oprav a rekonstrukcí na Mostě Kaštanová přes Svitavu 

je skutečnost, že se most nachází na jednom z hlavních tahů brněnské infrastruktury. 

Celkové uzavření mostu způsobí uzavírky, které ovlivní dopravu objížďkami až do 

vzdálenosti 3 km od mostu Kaštanová přes Svitavu. Součástí projektu opravy mostu 

musí být tedy i řešení objízdných tras v takovém rozsahu, aby byla zabezpečena 

plynulost a bezpečnost dopravy v okolí mostu.



147 

1. Nejvyšší kontrolní úřad. [Online] [Citace: 30. říjen 2021.] 

https://www.nku.cz/cz/kontrola/analyzy/stav-mostu-id11407/. 

2. ČTK, iDNES.cz. iDNES. [Online] [Citace: 30. říjen 2021.] 

https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/mosty-havarijni-stav-cesko-opravy-

infrastruktura-nehody.A200924_101743_eko-doprava_rts. 

3. Ministerstvo dopravy ČR. [Online] [Citace: 30. říjen 2021.] 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Do-dopravni-infrastruktury-ma-jit-v-

pristim-roce-1. 

4. Ing. Žurovec, Michal. Ministerstvo financí České republiky. [Online] [Citace: 30. říjen 

2021.] https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/mf-predklada-rozpocet-na-

rok-2022-42874. 

5. ČSN 73 6200 Mosty - Terminologie a třídění. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

6. Prof. Ing. Jiří Strásky, CSc., Ing. Radim Nečas. Betonové mosty I, Modul M01: Základní 

principy navrhování. Brno : VUT v Brně, 2006. 

7. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. Betonové mosty I, Modul M02: Nosné kosntrukce mostů. 

Brno : VUT v Brně, 2006. 

8. ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací. místo neznámé : Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018. 

9. L. Hobst, J. Adámek, P. Cikrle, P. Schmid. Diagnostika stavebních konstrukcí, 

Přednášky. Brno : VUT v Brně, 2005. 

10. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. Zkušebnictví a technologie, Modul BI02-M02 Stavební 

zkušebnictví. Brno : VUT v Brně. 

11. Screening Eagle. [Online] 2017. https://www.screeningeagle.com/. 

12. ČSN 73 1371 Nedestruktivní zkoušení betonu - Ultrazvuková metoda zkoušení 

betonu. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

13. Ing. Ondřej, Anton. Zkušebnictví a technologie, Modul BI02-M04 Laboratorní cvičení. 

místo neznámé : VUT v Brně. 

14. Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Ondřej Pospíchal. NOVÝ ZPŮSOB STANOVENÍ 

MRAZUVZDORNOSTI. [Věda a výzkum] Brno : ebeton.cz, 2011. 



148 

15. ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody 

a chemických rozmrazovacích látek. Praha : Český normalizační institut, 1984. 

16. ČSN EN 12504-1 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a 

zkoušení v tlaku. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2021. 

17. Fotoarchiv firmy Mostní vývoj, s.r.o.. DIAGNOSTIKA. Brno : Šnedár, Ing. Jaroslav, 2021. 

18. Boteg. [Online] https://www.boteg.cz/cz/Catalogue/Product/9/TiePie-Handyscope-

HS4/. 

19. ČSN 73 1316 Stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti betonu. Praha : 

Vydavatelství norem, 1989. 

20. ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k 

podkladu. Praha : Český normalizační institut, 1982. 

21. ČSN 73 1372 Nedestruktivní zkoušení betonu - Rezonanční metoda zkoušení betonu. 

Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebbnictví, 2012. 

22. ČSN ISO 1920-10 Zkoušení betonu - Část 10 Stanovení statického modulu pružnosti v 

tlaku. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. 

23. ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení 

betonu. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, 2011. 

24. ČSN 73 1370 Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení. Praha : Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, 2011. 

25. ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3 Pevnost v tlaku zkušebních těles. 

Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020. 

26. ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí. Praha : Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 

27. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Praha : Český normalizační institut, 

2006. 

28. Ing. Radim Nečas, Ph.D. necasradim.cz. [Online] 

http://necasradim.cz/BL12/prednasky/TISK%2001%20-%20Zakladni%20pojmy.pdf. 

29. ČSN ISO 13822 Základy navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí. 

místo neznámé : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 

30. Hilti. [Online] https://www.hilti.cz/. 

31. mapy.cz. [Online] 

https://mapy.cz/zimni?x=16.6412971&y=49.1602675&z=16&base=ophoto. 



149 

32. Pechal, Ing. Antonín. Hlavní prohlídka mostu, Most 380-001 Kaštanová přes řeku 

Svitavu. 2019. 

 



150 

Obr. 1 Vývoj stavu mostů za posledních 20 let [1] ............................................................... 12 

Obr. 2 Mosty ve špatném až havarijním stavu [1] ................................................................ 13 

Obr. 3 Mosty v uspokojivém stavu [1] ................................................................................... 13 

Obr. 4 Mosty v dobrém až bezvadném stavu [1] ................................................................. 13 

Obr. 5 Rozdělení spodní stavby mostu [6] ............................................................................ 16 

Obr. 6 Deskový most – variace konstrukčního řešení [8] .................................................... 19 

Obr. 7 Stav mostů v ČR [1] ..................................................................................................... 21 

Obr. 8 Vývoj Schmidtových tvrdoměrů firmy Proceq [12] ................................................... 25 

Obr. 9 Portfolio Schmidtových tvrdoměrů od firmy Proceq [12] ........................................ 25 

Obr. 10 Přístroj Proceq Pundit 200 [12] ................................................................................ 26 

Obr. 11 Ultrazvuková impulsová metoda – způsoby prozvučování konstrukce [10] ........ 27 

Obr. 12 Přístroj Proceq Pundit PI8000 .................................................................................. 27 

Obr. 13 Přístroj Proceq Pundit PD8050 ................................................................................. 27 

Obr. 14 Rezonanční zkouška – schéma měřící sestavy [14] ................................................ 28 

Obr. 15 Rezonanční impulsní metoda – snímač zrychlení a kladívko, podložka, software 

s maximálními amplitudami .................................................................................................. 29 

Obr. 16 Rezonanční impulsní metoda – snímač zrychlení a kladívko, podložka ............... 30 

Obr. 17 Proceq Profometr 600 [12] ....................................................................................... 30 

Obr. 18 Hilti Ferroscan PS300 [15]......................................................................................... 30 

Obr. 19 Zařízení pro zkoušku mrazuvzdornosti ................................................................... 31 

Obr. 20 Proceq DY-225 Pull-off tester [12]............................................................................ 33 

Obr. 21 Diamantový jádrový vrtací stroj Hilti DD 250-CA [15] ............................................. 34 

Obr. 22 Zkouška jádrového vývrtu na pevnost betonu v tlaku ........................................... 34 

Obr. 23 Satelitní pohled oblasti okolo Mostu Kaštanová [17] ............................................. 35 

Obr. 24 Pohled na most Kaštanová z pravého břehu (směr Heršpice) [17] ...................... 36 

Obr. 25 Pohled na most Kaštanová z levého břehu (směr Ivanovice) [17] ........................ 37 

Obr. 26 Čelní pohled na most Kaštanová z návodní strany [17] ......................................... 37 

Obr. 27 Čelní pohled na most Kaštanová z povodní strany [17] ......................................... 38 

Obr. 28 Popis jednotlivých částí mostu ................................................................................. 44 

Obr. 29 Schéma pořízených snímků na krajních opěrách ................................................... 45 



151 

Obr. 30 Snímek 5: První pravobřežní podpěra – pravá část (pohled proti směru staničení) 

[17] ........................................................................................................................................... 46 

Obr. 31 Snímek 6: První pravobřežní podpěra – střední část (pohled proti směru 

staničení) [17] .......................................................................................................................... 46 

Obr. 32 Snímek 7: První pravobřežní podpěra – levá část (pohled proti směru staničení) 

[17] ........................................................................................................................................... 47 

Obr. 33 Snímek 8: Čtvrtá levobřežní podpěra – levá část (pohled ve směru staničení) [17]

 .................................................................................................................................................. 47 

Obr. 34 Snímek 9: Čtvrtá levobřežní podpěra – střední část (pohled ve směru staničení) 

[17] ........................................................................................................................................... 48 

Obr. 35 Snímek 10: Čtvrtá levobřežní podpěra – pravá část (pohled ve směru staničení) 

[17] ........................................................................................................................................... 48 

Obr. 36 Schéma pořízených snímků na mezilehlých podpěrách ........................................ 49 

Obr. 37 Snímek 15: 2. mezilehlá podpěra – levá část (pohled ve směru staničení) [17] ... 49 

Obr. 38 Snímek 16: 2. mezilehlá podpěra – pravá část (pohled ve směru staničení) [17] 50 

Obr. 39 Snímek 17: 2. mezilehlá podpěra – pravá část (pohled proti směru staničení) [17]

 .................................................................................................................................................. 50 

Obr. 40 Snímek 18: 2. mezilehlá podpěra – levá část (pohled proti směru staničení) [17]

 .................................................................................................................................................. 51 

Obr. 41 Snímek 19: 3. mezilehlá podpěra – levá část (pohled ve směru staničení) [17] ... 51 

Obr. 42 Snímek 20: 3. mezilehlá podpěra – pravá část (pohled ve směru staničení) [17] 52 

Obr. 43 Snímek 21: 3. mezilehlá podpěra – pravá část (pohled proti směru staničení) [17]

 .................................................................................................................................................. 52 

Obr. 44 Snímek 22: 3. mezilehlá podpěra – levá část (pohled proti směru staničení) [17]

 .................................................................................................................................................. 53 

Obr. 45 Schéma pořízených snímků na křídlech .................................................................. 53 

Obr. 46 Snímek 11: Pravobřežní mostní křídlo na návodní straně mostu [17] ................. 54 

Obr. 47 Snímek 12: Pravobřežní mostní křídlo na povodní straně mostu [17] ................. 55 

Obr. 48 Snímek 13: Levobřežní mostní křídlo na návodní straně mostu [17] ................... 55 

Obr. 49 Snímek 14: Levobřežní mostní křídlo na povodní straně mostu [17] ................... 56 

Obr. 50 Schéma pořízených snímků na hlavní nosné konstrukci – 1. pole ........................ 57 



152 

Obr. 51 Snímek 27: Nosná konstrukce – 1. pole – pohled na pravou polovinu, proti směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 57 

Obr. 52 Snímek 28: Nosná konstrukce – 1. pole – pohled na střední část, proti směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 58 

Obr. 53 Snímek 29: Nosná konstrukce – 1. pole – pohled na levou polovinu, proti směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 58 

Obr. 54 Snímek 30: Nosná konstrukce – 1. pole – pohled na levou třetinu, ve směru 

staničení [17]  .......................................................................................................................... 59 

Obr. 55 Snímek 31: Nosná konstrukce – 1. pole – pohled na střední část, ve směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 59 

Obr. 56 Snímek 32: Nosná konstrukce – 1. pole – pohled na pravou třetinu, ve směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 60 

Obr. 57 Schéma pořízených snímků na hlavní nosné konstrukci – 2. pole ........................ 60 

Obr. 58 Snímek 33: Nosná konstrukce – 2. pole – pohled na pravou polovinu, proti směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 61 

Obr. 59  Snímek 34: Nosná konstrukce – 2. pole – pohled na levou polovinu, proti směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 61 

Obr. 60 Snímek 35: Nosná konstrukce – 2. pole – pohled na levou polovinu, ve směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 62 

Obr. 61 Snímek 36: Nosná konstrukce – 2. pole – pohled na pravou polovinu, ve směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 62 

Obr. 62 Schéma pořízených snímků na hlavní nosné konstrukci – 3. pole ........................ 63 

Obr. 63 Snímek 37: Nosná konstrukce – 3. pole – pohled na pravou polovinu, proti směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 63 

Obr. 64 Snímek 38: Nosná konstrukce – 3. pole – pohled na střední část, proti směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 64 

Obr. 65 Snímek 39: Nosná konstrukce – 3. pole – pohled na levou polovinu, proti směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 64 

Obr. 66 Snímek 40: Nosná konstrukce – 3. pole – pohled na levou polovinu, ve směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 65 

Obr. 67 Snímek 41: Nosná konstrukce – 3. pole – pohled na střední část, ve směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 65 



153 

Obr. 68 Snímek 42 Nosná konstrukce – 3. pole – pohled na pravou polovinu, ve směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 66 

Obr. 69 Schéma pořízených snímků na ložiska .................................................................... 67 

Obr. 70 Snímek 67: Ložisko nosné konstrukce na 4. levobřežní krajní podpěře – pohled 

na levé straně – ve směru staničení [17] ............................................................................... 67 

Obr. 71 Snímek 68: Ložisko nosné konstrukce na 3. mezilehlé podpěře – pohled na levé 

straně – proti směru staničení [17] ....................................................................................... 67 

Obr. 72 Schéma pořízených snímků na mostní závěry ........................................................ 68 

Obr. 73 Snímek 43: Mostní závěr nad 1. podpěrou – levostranný chodník, návodní strana 

mostu [17] ............................................................................................................................... 69 

Obr. 74: Snímek 44: Mostní závěr nad 1. podpěrou – pohled na vozovku v místě závěru 

ve směru staničení z levostranného chodníku na návodní straně mostu [17] .................. 69 

Obr. 75 Snímek 45: Mostní závěr nad 1. podpěrou – pohled na vozovku v místě závěru 

proti směru staničení z pravostranného chodníku na povodní straně mostu [17] .......... 69 

Obr. 76 Snímek 46: Mostní závěr nad 1. podpěrou – pravostranný chodník, povodní 

strana mostu [17] .................................................................................................................... 69 

Obr. 77 Snímek 47: Mostní závěr nad 4. podpěrou – levostranný chodník, návodní strana 

mostu [17] ............................................................................................................................... 70 

Obr. 78 Snímek 48: Mostní závěr nad 4. podpěrou – pohled na vozovku v místě závěru 

proti směru staničení z levostranného chodníku na návodní straně mostu [17] ............. 70 

Obr. 79 Snímek 49: Mostní závěr nad 4. podpěrou – pohled na vozovku v místě závěru 

proti směru staničení z pravostranného chodníku na povodní straně mostu [17] .......... 70 

Obr. 80 Snímek 50: Mostní závěr nad 4. podpěrou – pravostranný chodník, povodní 

strana mostu [17] .................................................................................................................... 70 

Obr. 81 Schéma pořízených snímků na vozovku ................................................................. 71 

Obr. 82 Snímek 51: Vozovka – pohled na levou stranu ve směru staničení z pravého 

břehu [17] ................................................................................................................................ 72 

Obr. 83 Snímek 52: Vozovka – pohled na levou stranu ve směru staničení z pravého 

břehu [17] ................................................................................................................................ 72 

Obr. 84 Snímek 53: Vozovka – pohled na pravou stranu proti směru staničení z levého 

břehu [17] ................................................................................................................................ 73 



154 

Obr. 85 Snímek 54: Vozovka – pohled na levou stranu proti směru staničení z levého 

břehu [17] ................................................................................................................................ 73 

Obr. 86 Schéma pořízených snímků na chodníky ................................................................ 74 

Obr. 87 Snímek 55: Chodník – pravostranný – pohled z pravého břehu ve směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 75 

Obr. 88 Snímek 56: Chodník – pravostranný – pohled z levého břehu proti směru 

staničení [17] ........................................................................................................................... 75 

Obr. 89 Snímek 57: Chodník – levostranný – pohled z pravého břehu ve směru staničení 

[17] ........................................................................................................................................... 75 

Obr. 90 Snímek 58: Chodník – levostranný – pohled z levého břehu proti směru staničení 

[17] ........................................................................................................................................... 75 

Obr. 91 Schéma pořízených snímků na římsy ...................................................................... 76 

Obr. 92 Snímek 64: Pravá římsa nad 4. krajní podpěrou – pohled proti směru staničení 

z povodní strany mostu [17] .................................................................................................. 76 

Obr. 93 Snímek 65 Pravá římsa nad 1. krajní podpěrou – pohled kolmo na směru 

staničení z povodní strany mostu [17] .................................................................................. 77 

Obr. 94 Snímek 66 Pravá římsa nad 2. mezilehlou podpěrou – pohled ve směru staničení 

z povodní strany mostu [17] .................................................................................................. 77 

Obr. 95 Schéma pořízených snímků na zábradlí .................................................................. 78 

Obr. 96 Snímek 59: Zábradlí levostranného chodníku v první polovině mostu – pohled ve 

směru staničení z pravého břehu povodní strany mostu [17] ............................................ 79 

Obr. 97 Snímek 60: Zábradlí levostranného chodníku v druhé polovině mostu – pohled 

proti směru staničení z levého břehu povodní strany mostu [17] ..................................... 79 

Obr. 98 Snímek 61: Zábradlí pravostranného chodníku v první polovině mostu – pohled 

ve směru staničení z pravého břehu návodní strany mostu [17] ....................................... 80 

Obr. 99 Snímek 62 Zábradlí levostranného chodníku v druhé polovině mostu – pohled 

proti směru staničení z levého břehu návodní strany mostu [17] ...................................... 80 

Obr. 100 Snímek 63: Zkorodovaná odpadní truba na nosné konstrukci [17].................... 81 

Obr. 101 Schéma dopravního značení na mostě ................................................................. 81 

Obr. 102 Příčný řez mostem .................................................................................................. 82 

Obr. 103 KD20 ......................................................................................................................... 83 

Obr. 104 Sušárna s nucenou cirkulací vzduchu Memmert ................................................. 83 



155 

Obr. 105 ALPHA 3-3000 S (FORM+TEST) a ZD 40 (VEB Werkstoffprüfmaschinen Leipzig) 84 

Obr. 106 Pundit 200 [11] a Handyscope HS4 [18] ................................................................ 84 

Obr. 107 DELTA 6-300 (FORM+TEST) a LD-DD1-2 (FORM+TEST) ......................................... 85 

Obr. 108 Přibližné umístění místa odběru jádrového vývrtu na dříku opěr ...................... 88 

Obr. 109 Přibližné umístění místa odběru jádrového vývrtu na úložných prazích opěr .. 88 

Obr. 110 Přibližné umístění místa odběru jádrového vývrtu na křídlech opěr ................. 88 

Obr. 111 Přibližné umístění místa odběru jádrového vývrtu na dřících mezilehlých 

podpěr ..................................................................................................................................... 89 

Obr. 112 Přibližné umístění místa odběru jádrového vývrtu na úložných prazích 

mezilehlých podpěr ................................................................................................................ 89 

Obr. 113 Přibližné umístění místa odběru jádrového vývrtu na nosné konstrukci ........... 89 

Obr. 114 Části jádrových vývrtů určených pro zkoušku nasákavosti betonu (vlevo), stejná 

tělesa  při nasakování ............................................................................................................. 90 

Obr. 115 Zkoušené vzorky umístěné v horkovzdušné sušárně Memmert ........................ 90 

Obr. 116 Automatické programovatelné zařízení KD20 ...................................................... 92 

Obr. 117 Uložení vzorků v KD20 ............................................................................................ 93 

Obr. 118 Původní a upravený povrch jádrových vývrtů pro stanovení odolnosti betonu 

proti vodě a chemickým rozmrazovacím látkám ................................................................. 94 

Obr. 119 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V5-1: fotografie 

pořízeny po 10 cyklech ........................................................................................................... 95 

Obr. 120 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V6 – 1: fotografie 

pořízeny po 10 cyklech ........................................................................................................... 95 

Obr. 121 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V7-1: fotografie 

pořízeny po 80 cyklech ........................................................................................................... 97 

Obr. 122 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V8-1: fotografie 

pořízeny po 65 cyklech ........................................................................................................... 97 

Obr. 123 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V19-1: fotografie 

pořízeny po 10 cyklech ........................................................................................................... 99 

Obr. 124 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V20-1: fotografie 

pořízeny po 80 cyklech ........................................................................................................... 99 

Obr. 125 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V9-1: fotografie 

pořízeny po 80 cyklech ......................................................................................................... 101 



156 

Obr. 126 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V14-1: fotky pořízeny 

po 80 cyklech ......................................................................................................................... 101 

Obr. 127 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V15-1: fotografie 

pořízeny po 80 cyklech ......................................................................................................... 102 

Obr. 128 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V16-1: fotografie 

pořízeny po 80 cyklech ......................................................................................................... 103 

Obr. 129 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V22-1: fotografie 

pořízeny po 80 cyklech ......................................................................................................... 104 

Obr. 130 Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL – V23-1: fotografie 

pořízeny po 35 cyklech ......................................................................................................... 104 

Obr. 131 Příprava a provedení zkoušky pevnosti povrchové pevnosti betonu v tahu ... 105 

Obr. 132 Zařízení Proceq Pull-off Tester pro stanovení pevnosti betonu v tahu ............ 105 

Obr. 133 Měření rychlosti šíření ultrazvukových vln pomocí zařízení Pundit PL-200 ke 

stanovení dynamického modulu pružnosti v tlaku ............................................................ 110 

Obr. 134 Měření rychlosti šíření ultrazvukových vln pomocí zařízení Pundit PL-200 ke 

stanovení dynamického modulu pružnosti v tlaku na vzorku V23-6/7 ............................ 110 

Obr. 135 Měření rychlosti vlastních kmitočtů tří typů kmitání ke stanovení dynamického 

modulu pružnosti.................................................................................................................. 114 

Obr. 136  Pracovní sestava pro měření vlastních kmitočtů tří typů kmitání na vzorku V15-

2/3 .......................................................................................................................................... 114 

Obr. 137 Elektronické tenzometry LD-DD1-2 (FORM+TEST) – použité pro zkoušku 

statického modulu pružnosti v tlaku ................................................................................... 115 

Obr. 138 Graf přetvoření a síly v čase při zkoušce statického modulu pružnosti u vzorků 

V4-1/2, V7-5/6 ........................................................................................................................ 117 

Obr. 139 Graf přetvoření a síly v čase při zkoušce statického modulu pružnosti u vzorku 

V5-2/3 ..................................................................................................................................... 117 

Obr. 140 Graf přetvoření a síly v čase při zkoušce statického modulu pružnosti u vzorku 

V14-2/3 ................................................................................................................................... 118 

Obr. 141 Graf přetvoření a síly v čase při zkoušce statického modulu pružnosti u vzorků 

V15-5/6, V16-5/6 .................................................................................................................... 118 

Obr. 142 Graf přetvoření a síly v čase při zkoušce statického modulu pružnosti u vzorků 

V21-2/3, V22-4/5, V23-2/3 ..................................................................................................... 119 



157 

Obr. 143 Úprava tlačených ploch vzorků pomocí korundového prášku .......................... 129 

Obr. 144 Ideální porušení vzorku při tlakové zkoušce v lisu [25]...................................... 130 

Obr. 145 Nevyhovující porušení vzorku při tlakové zkoušce v lisu [25] ........................... 130 

Obr. 146 Příklad ideálního porušení vzorku při tlakové zkoušce v lisu ............................ 131 

Obr. 147 Jádrový vývrt č. V1 ................................................................................................. 163 

Obr. 148 Jádrový vývrt č. V2 ................................................................................................. 164 

Obr. 149 Jádrový vývrt č. V3 ................................................................................................. 165 

Obr. 150 Jádrový vývrt č. V4 ................................................................................................. 166 

Obr. 151 Jádrový vývrt č. V5 ................................................................................................. 167 

Obr. 152 Jádrový vývrt č. V6 ................................................................................................. 168 

Obr. 153 Jádrový vývrt č. V7 ................................................................................................. 169 

Obr. 154 Jádrový vývrt č. V8 ................................................................................................. 170 

Obr. 155 Jádrový vývrt č. V9 ................................................................................................. 171 

Obr. 156 Jádrový vývrt č. V10 ............................................................................................... 172 

Obr. 157 Jádrový vývrt č. V11 ............................................................................................... 173 

Obr. 158 Jádrový vývrt č. V12 ............................................................................................... 174 

Obr. 159 Jádrový vývrt č. V13 ............................................................................................... 175 

Obr. 160 Jádrový vývrt č. V14 ............................................................................................... 176 

Obr. 161 Jádrový vývrt č. V15 ............................................................................................... 177 

Obr. 162 Jádrový vývrt č. V16 ............................................................................................... 178 

Obr. 163 Jádrový vývrt č. V17 ............................................................................................... 179 

Obr. 164 Jádrový vývrt č. V18 ............................................................................................... 180 

Obr. 165 Jádrový vývrt č. V19 ............................................................................................... 181 

Obr. 166 Jádrový vývrt č. V20 ............................................................................................... 182 

Obr. 167 Jádrový vývrt č. V21 ............................................................................................... 183 

Obr. 168 Jádrový vývrt č. V22 ............................................................................................... 184 

Obr. 169 Jádrový vývrt č. V23 ............................................................................................... 185 

Obr. 170 Jádrový vývrt č. V24 ............................................................................................... 186 

 

 



158 

Tabulka 1 Vývoj stavu počtu mostů v ČR za posledních 5 let [1] ........................................ 12 

Tabulka 2 Seznam zkoušek pevnosti betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1373 .................... 39 

Tabulka 3 Seznam jádrových vývrtů dle ČSN 73 0038 ......................................................... 39 

Tabulka 4 Seznam míst pro stanovení pevnosti povrchových vrstev betonu v tahu dle 

ČSN 73 2577 ............................................................................................................................ 40 

Tabulka 5 Seznam míst pro stanovení kloubky karbonatace betonu v místech jádrových 

vývrtů ....................................................................................................................................... 40 

Tabulka 6 Seznam zkušebních vzorků pro stanovení odolnosti betonu proti působení 

vody a CHRL  dle ČSN 73 1326 (včetně změny Z1) ............................................................... 41 

Tabulka 7 Seznam míst pro stanovení nasákavosti betonu ................................................ 41 

Tabulka 8 Výčet sond odebraných z nosné konstrukce pro stanovení druhu, množství a 

polohy výztuže ......................................................................................................................... 42 

Tabulka 9 Výčet průvrtů vozovkou pro stanovení složení jednotlivých vrstev vozovky .... 42 

Tabulka 10 Stanovení dynamického modulu pružnosti pomocí rezonanční metody dle 

ČSN 73 1372 ............................................................................................................................ 43 

Tabulka 11 Stanovení dynamického modulu pružnosti pomocí ultrazvukové impulsní 

metody  dle ČSN 73 1371 ....................................................................................................... 43 

Tabulka 12 Stanovení statického modulu pružnosti pomocí cyklického zatěžování dle 

ČSN ISO 1920–10 ..................................................................................................................... 43 

Tabulka 13 Seznam jádrových vývrtů dle ČSN 73 0038 ....................................................... 85 

Tabulka 14 Přehled využití vývrtů rozřezaných v první fázi pro jednotlivé zkoušky.......... 86 

Tabulka 15 Přehled využití vývrtů rozřezaných v druhé fázi pro jednotlivé zkoušky ........ 87 

Tabulka 16 Stanovení nasákavosti betonu ........................................................................... 91 

Tabulka 17 Naměřené hodnoty ze zkoušky odolnosti betonu proti působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek na dřících opěr............................................................... 94 

Tabulka 18 Naměřené hodnoty ze zkoušky odolnosti betonu proti působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek na úložných prazích opěr (* vysvětleno v textu pod 

tabulkou) .................................................................................................................................. 96 

Tabulka 19 Naměřené hodnoty ze zkoušky odolnosti betonu proti působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek na křídlech krajních opěr .............................................. 98 



159 

Tabulka 20 Naměřené hodnoty ze zkoušky odolnosti betonu proti působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek na dřících mezilehlých podpěr ................................... 100 

Tabulka 21 Naměřené hodnoty ze zkoušky odolnosti betonu proti působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek na prazích mezilehlých podpěr .................................. 102 

Tabulka 22 Naměřené hodnoty ze zkoušky odolnosti betonu proti působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek na nosné konstrukci .................................................... 103 

Tabulka 23 Výsledky zkoušky pevnosti betonu v tahu – dříky opěr.................................. 106 

Tabulka 24 Výsledky zkoušky pevnosti betonu v tahu – úložné prahy opěr .................... 106 

Tabulka 25 Výsledky zkoušky pevnosti betonu v tahu – křídla opěr ................................ 106 

Tabulka 26 Výsledky zkoušky pevnosti betonu v tahu – dříky mezilehlých podpěr ........ 106 

Tabulka 27 Výsledky zkoušky pevnosti betonu v tahu – úložné prahy mezilehlých podpěr

 ................................................................................................................................................ 106 

Tabulka 28 Výsledky zkoušky pevnosti betonu v tahu – nosná konstrukce ..................... 107 

Tabulka 29 Výsledky dynamických modulů pružnosti v tlaku stanovené pomocí 

ultrazvukové impulsové metody ......................................................................................... 109 

Tabulka 30 Výsledky dynamických modulů pružnosti na dřících opěr stanovené pomocí 

rezonanční metody ............................................................................................................... 112 

Tabulka 31 Výsledky dynamických modulů pružnosti na úložných prazích opěr 

stanovené pomocí rezonanční metody............................................................................... 112 

Tabulka 32 Výsledky dynamických modulů pružnosti na mostních křídlech stanovené 

pomocí rezonanční metody ................................................................................................. 113 

Tabulka 33 Výsledky dynamických modulů pružnosti na dřících mezilehlých podpěr 

stanovené pomocí rezonanční metody............................................................................... 113 

Tabulka 34 Výsledky dynamických modulů pružnosti na úložných prazích mezilehlých 

podpěr stanovené pomocí rezonanční metody ................................................................. 113 

Tabulka 35 Výsledky dynamických modulů pružnosti na nosné konstrukci stanovené 

pomocí rezonanční metody ................................................................................................. 114 

Tabulka 36 Tabulky pro stanovení počtu zkušebních míst dle ČSN 73 2011 ................... 121 

Tabulka 37 Destruktivně zjištěná pevnost betonu v tlaku na úložných prazích .............. 131 

Tabulka 38 Destruktivně zjištěná pevnost betonu v tlaku na dřících opěr ...................... 132 

Tabulka 39 Destruktivně zjištěná pevnost betonu v tlaku na mostních křídlech ............ 132 



160 

Tabulka 40 Destruktivně zjištěná pevnost betonu v tlaku na dřících mezilehlých prahů

 ................................................................................................................................................ 132 

Tabulka 41 Destruktivně zjištěná pevnost betonu v tlaku na úložných prazích mezilehlých 

podpěr ................................................................................................................................... 133 

Tabulka 42 Destruktivně zjištěná pevnost betonu v tlaku na nosné konstrukci ............. 133 

Tabulka 43 Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku na dřících opěr ................................... 134 

Tabulka 44 Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku na úložných prazích opěr ................. 134 

Tabulka 45 Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku na mostních křídlech ......................... 134 

Tabulka 46 Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku na dřících mezilehlých podpěr ......... 135 

Tabulka 47 Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku na úložných prazích .......................... 135 

Tabulka 48 Vyhodnocení pevnosti betonu v tlaku na nosné konstrukci .......................... 135 

Tabulka 49 Shrnutí materiálových charakteristik dříků opěr ............................................ 136 

Tabulka 50 Shrnutí materiálových charakteristik úložných prahů ................................... 137 

Tabulka 51 Shrnutí materiálových charakteristik křídel opěr ........................................... 138 

Tabulka 52 Shrnutí materiálových charakteristik dříků mezilehlých podpěr .................. 139 

Tabulka 53 Shrnutí materiálových charakteristik úložných prahů mezilehlých podpěr . 140 

Tabulka 54 Shrnutí materiálových charakteristik nosné konstrukce ............................... 141 

Tabulka 55 Jádrový vývrt č. V1.............................................................................................. 163 

Tabulka 56 Jádrový vývrt č. V2.............................................................................................. 164 

Tabulka 57 Jádrový vývrt č. V3.............................................................................................. 165 

Tabulka 58 Jádrový vývrt č. V4.............................................................................................. 166 

Tabulka 59 Jádrový vývrt č. V5.............................................................................................. 167 

Tabulka 60 Jádrový vývrt č. V6.............................................................................................. 168 

Tabulka 61 Jádrový vývrt č. V7.............................................................................................. 169 

Tabulka 62 Jádrový vývrt č. V8.............................................................................................. 170 

Tabulka 63 Jádrový vývrt č. V9.............................................................................................. 171 

Tabulka 64 Jádrový vývrt č. V10 ........................................................................................... 172 

Tabulka 65 Jádrový vývrt č. V11 ........................................................................................... 173 

Tabulka 66 Jádrový vývrt č. V12 ........................................................................................... 174 

Tabulka 67 Jádrový vývrt č. V13 ........................................................................................... 175 

Tabulka 68 Jádrový vývrt č. V14 ........................................................................................... 176 



161 

Tabulka 69 Jádrový vývrt č. V15 ........................................................................................... 177 

Tabulka 70 Jádrový vývrt č. V16 ........................................................................................... 178 

Tabulka 71 Jádrový vývrt č. V17 ........................................................................................... 179 

Tabulka 72 Jádrový vývrt č. V18 ........................................................................................... 180 

Tabulka 73 Jádrový vývrt č. V19 ........................................................................................... 181 

Tabulka 74 Jádrový vývrt č. V20 ........................................................................................... 182 

Tabulka 75 Jádrový vývrt č. V21 ........................................................................................... 183 

Tabulka 76 Jádrový vývrt č. V22 ........................................................................................... 184 

Tabulka 77 Jádrový vývrt č. V23 ........................................................................................... 185 

Tabulka 78 Jádrový vývrt č. V24 ........................................................................................... 186 



162 

Příloha č. 1 Fotodokumentace jádrových vývrtů a jejich popis 

Příloha č. 2 Vstupní hodnoty pro laboratorní měření, vyhodnocení zkoušek 

Příloha č. 3 Hodnoty naměřené pomocí Schmidtova tvrdoměru 

Příloha č. 4 Schémata přesného umístění jádrových vývrtů na konstrukci 



163 

   Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm s délkou 324 mm. Vývrt je po výšce porušen 

trhlinou, která se jeví jako pracovní spára při betonáži, což dokazuje různá pórovitost 

dvou vrstev betonu. 

 

Jádrový vývrt č. V1 

Průměr Ø 100 mm Kamenivo těžené 

Délka 324 mm Frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 32 mm 

Pórovitost char. málo pórovitý Max. vel. pórů 10 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 55 Jádrový vývrt č. V1 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 2 tělesa. V1-1/2 byl využit na stanovení 

dynamického modulu pružnosti betonu a V1-3 na stanovení nasákavosti betonu. 

   V druhé fázi řezání bylo V1-1/2 rozřezáno na vzorky V1-1 a V1-2, které byly využity na 

stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením. 

 

 

Obr. 147 Jádrový vývrt č. V1
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   Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm s délkou 324 mm. Na vývrtu lze pozorovat 

následky nedůsledně provedeného hutnění. Ve vzorku se objevuje menší dutina, 

kamenivo je rozloženo poměrně rovnoměrně. 

 

Jádrový vývrt č. V2 

Průměr Ø 100 mm Kamenivo těžené 

Délka 324 mm Odhad frakce 0-64 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 70 mm 

Pórovitost char. pórovitý Max. vel. pórů 25 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 56 Jádrový vývrt č. V2 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 2 tělesa. V2-1/2 byl využit na stanovení 

dynamického modulu pružnosti betonu a V2-3 na stanovení nasákavosti betonu. 

   V druhé fázi řezání bylo V2-1/2 rozřezáno na vzorky V2-1 a V2-2, které byly využity na 

stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením. 

 

 

Obr. 148 Jádrový vývrt č. V2
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   Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm s délkou 242 mm. Kvalitně zhutněný beton 

s minimálními známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně. 

 

Jádrový vývrt č. V3 

Průměr Ø 100 mm Kamenivo těžené, drcené 

Délka 242 mm Odhad frakce 0-16 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 20 mm 

Pórovitost char. téměř bez pórů Max. vel. pórů 2 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 57 Jádrový vývrt č. V3 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 2 tělesa. V3-1/2 byl využit na stanovení 

dynamického modulu pružnosti betonu a V3-3 na stanovení nasákavosti betonu. 

   V druhé fázi řezání bylo V3-1/2 rozřezáno na vzorky V3-1 a V3-2, které byly využity na 

stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením. 

 

 

Obr. 149 Jádrový vývrt č. V3
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   Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm s délkou 293 mm. Kvalitně zhutněný beton 

s minimálními známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně. 

 

Jádrový vývrt č. V4 

Průměr Ø 100 mm Kamenivo těžené 

Délka 293 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 35 mm 

Pórovitost char. bez pórů Max. vel. pórů 1 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 58 Jádrový vývrt č. V4

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 2 tělesa. V4-1/2 byl využit na stanovení 

dynamického modulu pružnosti betonu a statického modulu pružnosti v tlaku a V4-3  

na stanovení nasákavosti betonu.  

   V druhé fázi řezání bylo V4-1/2 rozřezáno na vzorky V4-1 a V4-2, které byly využity na 

stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením. 

 

 

Obr. 150 Jádrový vývrt č. V4
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   Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm s délkou 317 mm. Kvalitně zhutněný beton 

s minimálními známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo nerovnoměrně, objevují se 

shluky kameniva s dvojnásobnou velikostí frakce oproti zbytku vývrtu. 

 

Jádrový vývrt č. V5 

Průměr Ø 100 mm Kamenivo těžené 

Délka 317 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 60 mm 

Pórovitost char. málo pórovitý Max. vel. pórů 5 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 59 Jádrový vývrt č. V5 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 3 tělesa. V5-1 byl použit pro stanovení 

odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, V5-2/3 byl 

využit na stanovení dynamického modulu pružnosti betonu a statického modulu 

pružnosti v tlaku, V5-4 na stanovení nasákavosti betonu.  

   V druhé fázi řezání bylo V5-2/3 rozřezáno na vzorky V5-2 a V5-3, které byly využity na 

stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením. 

 

 

Obr. 151 Jádrový vývrt č. V5
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   Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm s délkou 291 mm. Špatně zhutněný beton 

s větším množstvím menších i větších pórů. Kamenivo rozloženo nerovnoměrně, 

objevují se shluky kameniva pouze na jedné straně vývrtu s dvojnásobnou velikostí 

frakce oproti zbytku vývrtu. 

 

Jádrový vývrt č. V6 

Průměr Ø 100 mm Kamenivo těžené 

Délka 291 mm Odhad frakce 0-64 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 60 mm 

Pórovitost char. pórovitý Max. vel. pórů 20 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 60 Jádrový vývrt č. V6 

V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 3 tělesa. V6-1 byl použit pro stanovení 

odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, V6-2 na 

stanovení dynamického modulu pružnosti, V6-3 na stanovení nasákavosti betonu. 

   V druhé fázi řezání již nedošlo k žádné další úpravě vývrtů. V6-2 byl dále využit na 

stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením. 

 

Obr. 152 Jádrový vývrt č. V6
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Vývrt s přibližným průměrem Ø50 mm a celkovou délkou 325 mm. Při dodání byl 

rozpadlý na dvě části s délkami 131 a 194 cm.  Kvalitně zhutněný beton s minimálními 

známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně. 

 

Jádrový vývrt č. V7 

Průměr Ø 50 mm Kamenivo těžené 

Délka 131 + 194 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 35 mm 

Pórovitost char. téměř bez pórů Max. vel. pórů 5 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 61 Jádrový vývrt č. V7

   V první fázi řezání byly ze vzorku zhotoveno 5 těles. V7-1 byl použit pro stanovení 

odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, V7-2 na 

stanovení dynamického modulu pružnosti, V7-3 na stanovení nasákavosti betonu, V7-4 

na stanovení dynamického modulu pružnosti a V7-5/6 na stanovení dynamického 

modulu pružnosti betonu a statického modulu pružnosti v tlaku. 

   V druhé fázi řezání bylo V7-5/6 rozřezáno na vzorky V5-5 a V5-6, které byly spolu 

s vzorky V7-2 a V7-4 využity na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním 

zkoušením. 

 

Obr. 153 Jádrový vývrt č. V7 

 



170 

Vývrt s přibližným průměrem Ø50 mm a délkou 243 mm. Kvalitně zhutněný beton 

s minimálními známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně. 

 

Jádrový vývrt č. V8 

Průměr Ø 50 mm Kamenivo těžené 

Délka 243 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 25 mm 

Pórovitost char. bez pórů Max. vel. pórů 1 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 62 Jádrový vývrt č. V8

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 4 tělesa. V8-1 byl použit pro stanovení 

odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, V8-2/3 na 

stanovení dynamického modulu pružnosti, V8-4 na stanovení dynamického modulu 

pružnosti, V8-5 na stanovení nasákavosti betonu.  

   V druhé fázi řezání bylo V8-2/3 rozřezáno na vzorky V8-2 a V8-3, které byly spolu 

s vzorkem V8-4 využity na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením.  

 

Obr. 154 Jádrový vývrt č. V8 
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Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm a délkou 314 mm. Kvalitně zhutněný beton 

s minimálními známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně. 

Jádrový vývrt č. V9 

Průměr Ø 100 mm Kamenivo těžené + drcené 

Délka 314 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 60 mm 

Pórovitost char. málo pórovitý Max. vel. pórů 5 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 63 Jádrový vývrt č. V9 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 3 tělesa. V9-1 byl použit pro stanovení 

odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, V9-2/3  

na stanovení dynamického modulu pružnosti, V9-4 na stanovení nasákavosti betonu.  

   V druhé fázi řezání bylo V9-2/3 rozřezáno na vzorky V9-2 a V9-3, které byly využity  

na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením. 

 

Obr. 155 Jádrový vývrt č. V9
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Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm a délkou 323 mm. Nekvalitně zhutněný beton, 

objevují se shluky kameniva frakce 16 a vyšší. Kamenivo je jinak rozloženo rovnoměrně. 

 

Jádrový vývrt č. V10 

Průměr Ø 100 mm Kamenivo těžené + drcené 

Délka 323 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 40 mm 

Pórovitost char. pórovitý Max. vel. pórů 20 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 64 Jádrový vývrt č. V10 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 3 tělesa. V10-1/2, V10-2/3 byl použit na 

stanovení dynamického modulu pružnosti, V10-4 na stanovení nasákavosti betonu.  

   V druhé fázi řezání bylo V10-1/2 rozřezáno na vzorky V10-1 a V10-2, které byly využity  

na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením.

 

Obr. 156 Jádrový vývrt č. V10
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Vývrt s přibližným průměrem Ø50 mm a celkovou délkou 252 mm. Při dodání byl 

rozpadlý na dvě části s délkami 156 a 96 cm. Kvalitně zhutněný beton s minimálními 

známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně. V první části vývrtu se objevuje 

příčná trhlina.  

 

Jádrový vývrt č. V11 

Průměr Ø 50 mm Kamenivo těžené 

Délka 156 + 96  mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 30 mm 

Pórovitost char. bez pórů Max. vel. pórů 2 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 65 Jádrový vývrt č. V11 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 3 tělesa. V11-1 byl použit pro stanovení 

dynamického modulu pružnosti, V11-2 na stanovení nasákavosti betonu a V11-3  

na stanovení dynamického modulu pružnosti. 

   V druhé fázi řezání již nedošlo k žádné další úpravě vývrtů. V11-1 V11-3 byly dále 

využity na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením.

 

Obr. 157 Jádrový vývrt č. V11
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Vývrt s přibližným průměrem Ø50 mm a délkou 181 mm. Kvalitně zhutněný beton 

s ojedinělými póry. Jediná výrazná dutina o délce 30 mm zhruba v polovině délky vývrtu. 

Kamenivo rozděleno rovnoměrně.  

 

Jádrový vývrt č. V12 

Průměr Ø 50 mm Kamenivo těžené 

Délka 181 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 40 mm 

Pórovitost char. málo pórovitý Max. vel. pórů 30 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 66 Jádrový vývrt č. V12 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 3 tělesa. V12-1/2 byl použit pro stanovení 

dynamického modulu pružnosti a V12-3 na stanovení nasákavosti betonu.  

   V druhé fázi řezání bylo V12-1/2 rozřezáno na vzorky V12-1 a V12-2, které byly využity  

na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením.

 

Obr. 158 Jádrový vývrt č. V12
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Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm a délkou 317 mm. Vzorek vykazuje velké 

množství menších pórů, což indikuje nekvalitně provedené hutnění. Kamenivo je jinak 

rozloženo rovnoměrně. 

 

Jádrový vývrt č. V13 

Průměr Ø 100 mm Kamenivo těžené + drcené 

Délka 317 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 55 mm 

Pórovitost char. pórovitý Max. vel. pórů 5 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 67 Jádrový vývrt č. V13 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 2 tělesa. V13-1/2 byl použit pro stanovení 

dynamického modulu pružnosti a V13-3 na stanovení nasákavosti betonu.  

   V druhé fázi řezání bylo V13-1/2 rozřezáno na vzorky V13-1 a V13-2, které byly využity  

na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením.

 

Obr. 159 Jádrový vývrt č. V13
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   Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm a délkou 304 mm. Vzorek vykazuje velké 

množství pórů, což indikuje nekvalitně provedené hutnění. Kamenivo je jinak rozloženo 

rovnoměrně. Ve vzorku se nachází vodorovná výztuž typu ROXOR R14 v hloubce 

105mm. 

 

Jádrový vývrt č. V14 

Průměr Ø 100 mm Kamenivo těžené + drcené 

Délka 304 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 55 mm 

Pórovitost char. pórovitý Max. vel. pórů 10 mm 

Výztuž ROXOR  Směr výztuže vodorovná 
Tabulka 68 Jádrový vývrt č. V14 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 3 tělesa. V14-1 byl použit pro stanovení 

odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, V14-2/3  

na stanovení dynamického modulu pružnosti a statického modulu pružnosti v tlaku  

a V14-4 na stanovení nasákavosti betonu. 

   V druhé fázi řezání bylo V14-2/3 rozřezáno na vzorky V14-2 a V14-3, které byly využity  

na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením.

 

Obr. 160 Jádrový vývrt č. V14
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Vývrt s přibližným průměrem Ø50 mm a celkovou délkou 347 mm. Při dodání byl 

rozpadlý na dvě části s délkami 216 a 131 cm.  Kvalitně zhutněný beton s minimálními 

známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně. 

 

Jádrový vývrt č. V15 

Průměr Ø 50 mm Kamenivo těžené + drcené 

Délka 216+131 mm Odhad frakce 0-16 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 30 mm 

Pórovitost char. téměř bez pórů Max. vel. pórů 10 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 69 Jádrový vývrt č. V15 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 4 tělesa. V15-1 byl použit pro stanovení 

odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, V15-2/3  

na stanovení dynamického modulu pružnosti, V15-4 na stanovení nasákavosti betonu  

a V15-5/6 na stanovení dynamického modulu pružnosti a statického modulu pružnosti 

v tlaku, přičemž zkouška byla zakončena určením pevnosti betonu v tlaku (válcová 

pevnost). 

   V druhé fázi řezání bylo V15-2/3 rozřezáno na vzorky V15-2 a V15-3, které byly využity  

na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením. 

 

Obr. 161 Jádrový vývrt č. V15
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Vývrt s přibližným průměrem Ø50 mm a celkovou délkou 333 mm. Při dodání byl 

rozpadlý na dvě části s délkami 128 a 205 cm. Kvalitně zhutněný beton s minimálními 

známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně, ve vzorku se však vyskytují 

zrna s průměrem stejným nebo větším, než je průměr vzorku. 

 

Jádrový vývrt č. V16 

Průměr Ø 50 mm Kamenivo těžené 

Délka 128+205 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna >50 mm 

Pórovitost char. téměř bez pórů Max. vel. pórů 1 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 70 Jádrový vývrt č. V16 

   V první fázi řezání bylo ze vzorku zhotoveno 5 těles. V16-1 byl použit pro stanovení 

odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, V16-2 na 

stanovení dynamického modulu pružnosti, V16-3 na stanovení nasákavosti betonu,  

V16-4 na stanovení dynamického modulu pružnosti a V16-5/6 na stanovení 

dynamického modulu pružnosti a statického modulu pružnosti v tlaku. 

   V druhé fázi řezání bylo V16-5/6 rozřezáno na vzorky V16-5 a V16-6, které byly využity 

spolu s V16-2 a V16-4 na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením. 

 

Obr. 162 Jádrový vývrt č. V16
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   Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm a délkou 307 mm. Kvalitně zhutněný beton 

s minimálními známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně. 

 

Jádrový vývrt č. V17 

Průměr Ø 100 mm Kamenivo těžené 

Délka 307 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 55 mm 

Pórovitost char. téměř bez pórů Max. vel. pórů 2 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 71 Jádrový vývrt č. V17 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 2 tělesa. V17-1/2 byl využit na stanovení 

dynamického modulu pružnosti betonu a V17-3 na stanovení nasákavosti betonu. 

   V druhé fázi řezání bylo V17-1/2 rozřezáno na vzorky V17-1 a V17-2, které byly využity 

na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením. 

 

Obr. 163 Jádrový vývrt č. V17
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Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm a délkou 322 mm. Kvalitně zhutněný beton 

s minimálními známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně. Ve vzorku se 

nachází vodorovná výztuž typu ROXOR R10 v hloubce 224mm. 

 

Jádrový vývrt č. V18 

Průměr Ø 100 mm Kamenivo těžené 

Délka 322 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 35 mm 

Pórovitost char. téměř bez pórů Max. vel. pórů 1 mm 

Výztuž ROXOR Směr výztuže vodorovná 
Tabulka 72 Jádrový vývrt č. V18 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 2 tělesa. V18-1/2 byl využit na stanovení 

dynamického modulu pružnosti betonu a V18-3 na stanovení nasákavosti betonu. 

   V druhé fázi řezání bylo V18-1/2 rozřezáno na vzorky V18-1 a V18-2, které byly využity 

na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením. 

 

Obr. 164 Jádrový vývrt č. V18
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Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm a celkovou délkou 329 mm. Při dodání byl 

rozpadlý na dvě části s délkami 114 a 215 cm. Kvalitně zhutněný beton s minimálními 

známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně. 

 

Jádrový vývrt č. V19 

Průměr Ø 100 mm Kamenivo těžené 

Délka 114+215 mm Odhad frakce 0-16 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 20 mm 

Pórovitost char. téměř bez pórů Max. vel. pórů 1 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 73 Jádrový vývrt č. V19 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 3 tělesa. V19-1 byl použit pro stanovení 

odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, V19-2  

na stanovení dynamického modulu pružnosti, V13-3 na stanovení nasákavosti betonu. 

   V druhé fázi řezání již nedošlo k žádné další úpravě vývrtů. V19-2 bylo dále využito  

na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením.

 

Obr. 165 Jádrový vývrt č. V19
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Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm a délkou 287 mm. Kvalitně zhutněný beton 

s minimálními známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo nerovnoměrně s výskytem 

větších zrn kameniva. 

 

Jádrový vývrt č. V20 

Průměr Ø 100 mm Kamenivo těžené 

Délka 287 mm Odhad frakce 0-64 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 65 mm 

Pórovitost char. téměř bez pórů Max. vel. pórů 3 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 74 Jádrový vývrt č. V20 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 3 tělesa. V20-1 byl použit pro stanovení 

odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, V20-2/3  

na stanovení dynamického modulu pružnosti, V20-4 na stanovení nasákavosti betonu. 

   V druhé fázi řezání bylo V20-2/3 rozřezáno na vzorky V20-2 a V20-3, které byly využity 

na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením. 

 

 

Obr. 166 Jádrový vývrt č. V20
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   Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm a délkou 243 mm. Kvalitně zhutněný beton 

s minimálními známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně. 

 

Jádrový vývrt č. V21 

Průměr Ø 50 mm Kamenivo těžené+drcené 

Délka 243 mm Odhad frakce 0-16 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 20 mm 

Pórovitost char. téměř bez pórů Max. vel. pórů 2 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 75 Jádrový vývrt č. V21 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 3 tělesa. V21-1 byl použit pro stanovení 

dynamického modulu pružnosti, V21-2/3 na stanovení dynamického modulu pružnosti  

a statického modulu pružnosti v tlaku, V21-4 na stanovení nasákavosti betonu. 

   V druhé fázi řezání bylo V21-2/3 rozřezáno na vzorky V21-2 a V21-3, které byly využity 

spolu s V21-1 na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením. 

 

Obr. 167 Jádrový vývrt č. V21
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Vývrt s přibližným průměrem Ø100 mm a délkou 356 mm. Kvalitně zhutněný beton 

s minimálními známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně. 

 

Jádrový vývrt č. V22 

Průměr Ø 50 mm Kamenivo těžené + drcené 

Délka 356 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 30 mm 

Pórovitost char. téměř bez pórů Max. vel. pórů 1 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 76 Jádrový vývrt č. V22 

   V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 4 tělesa. V22-1 byl použit pro stanovení 

odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, V22-2/3  

na stanovení dynamického modulu pružnosti, V22-4/5 na stanovení dynamického 

modulu pružnosti a statického modulu pružnosti v tlaku, V20-6 na stanovení nasákavosti 

betonu. 

   V druhé fázi řezání bylo V22-2/3 a V22-4/5 rozřezáno na vzorky V22-2, V22-3, V22-4  

a V22-5, které byly využity na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním 

zkoušením. 

 

Obr. 168 Jádrový vývrt č. V22
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Vývrt s přibližným průměrem Ø50 mm a celkovou délkou 432 mm. Při dodání byl 

rozpadlý na dvě části s délkami 236 a 196 cm Kvalitně zhutněný beton s minimálními 

známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně. 

 

Jádrový vývrt č. V23 

Průměr Ø 50 mm Kamenivo těžené + drcené 

Délka 236+196 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 30 mm 

Pórovitost char. téměř bez pórů Max. vel. pórů 3 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 77 Jádrový vývrt č. V23 

   V první fázi řezání bylo ze vzorku zhotoveno 5 těles. V23-1 byl použit pro stanovení 

odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, V23-2/3  

na stanovení dynamického modulu pružnosti a statického modulu pružnosti 

zakončeného zkouškou pevnosti v tlaku. Těleso V23-4 bylo určeno na stanovení 

nasákavosti betonu, V23-5 na stanovení dynamického modulu pružnosti a V23-6/7 na 

stanovení dynamického modulu pružnosti. 

   V druhé fázi řezání bylo V23-6/7 rozřezáno na vzorky V23-6 a V23-7, které byly využity 

spolu s V23-5 na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením. 

 

Obr. 169 Jádrový vývrt č. V23
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Vývrt s přibližným průměrem Ø50 mm a celkovou délkou 278 mm. Při dodání byl 

rozpadlý na dvě čtyři části s různými délkami. Kvalitně zhutněný beton s minimálními 

známkami pórovitosti. Kamenivo rozloženo rovnoměrně. 

 

Jádrový vývrt č. V24 

Průměr Ø 50 mm Kamenivo těžené+drcené 

Délka 278 mm Odhad frakce 0-32 mm 

Charakteristika hutný Max. vel. zrna 50 mm 

Pórovitost char. téměř bez pórů Max. vel. pórů 1 mm 

Výztuž - Směr výztuže - 
Tabulka 78 Jádrový vývrt č. V24 

V první fázi řezání byla ze vzorku zhotovena 3 tělesa. V24-1 byl použit pro stanovení 

dynamického modulu pružnosti, V24-2 na stanovení dynamického modulu pružnosti, 

V24-3 na stanovení nasákavosti betonu. 

   V druhé fázi řezání již nedošlo k žádné další úpravě vývrtů. V24-2 bylo dále využito  

na stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivním zkoušením.

 

Obr. 170 Jádrový vývrt č. V24 
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Základní rozměry jádrových vývrtů a jejich objemová hmotnost 

DŘÍKY OPĚR 

Ozn. d1 [mm] d2 [mm] d [mm] L1/2 [mm] m1/2 [g] ρ [kg·m-3] Průměrná ρ L1 [mm] L2 [mm] F1 [kN] F2 [kN] 

V1-1/2 99,65 99,67 99,67 99,34 99,58 204,16 3393,58 2134 

2090 

100,90 100,84 130,5 188,0 

V2-1/2 99,62 99,31 99,68 99,48 99,52 204,74 3400,10 2135 101,81 100,51 164,5 108,0 

V5-2/3 99,59 99,54 99,63 99,64 99,60 205,92 3312,16 2064 100,24 101,51 117,0 97,5 

V6-2 99,70 99,52 - - 99,61 - 1617,46 2012 103,16 - 124,0 - 

 

ÚLOŽNÝ PRAH OPĚR 

Ozn. d1 [mm] d2 [mm] d [mm] L1/2 [mm] m1/2 [g] ρ [kg·m-3] Průměrná ρ L1 [mm] L2 [mm] F1 [kN] F2 [kN] 

V3-1/2 93,18 93,13 92,45 92,00 92,69 203,32 3022,16 2203 

2230 

99,66 101,24 242,0 276,0 

V4-1/2 93,51 93,18 93,18 93,14 93,25 205,57 3143,00 2239 101,73 100,93 283,5 260,0 

V7-2 49,29 49,42 - - 49,36 - 217,49 2213 51,38 - 92,5 - 

V7-4 49,81 49,43 - - 49,62 - 221,16 2315 49,40 - 95,5 - 

V7-5/6 49,33 49,04 49,23 49,23 49,21 102,75 437,90 2241 51,77 48,06 91,5 80,5 

V8-2/3 49,77 49,74 49,77 49,62 49,73 103,55 440,12 2189 51,34 48,80 90,5 105,5 

V8-4 49,78 49,54 - - 49,66 - 219,03 2189 51,65 - 109,5 - 

 

MOSTNÍ KŘÍDLA 

Ozn. d1 [mm] d2 [mm] d [mm] L1/2 [mm] m1/2 [g] ρ [kg·m-3] Průměrná ρ L1 [mm] L2 [mm] F1 [kN] F2 [kN] 

V17-1/2 99,68 99,72 99,5 99,51 99,60 204,03 3576,92 2250 

2230 

99,99 101,29 373,8 321,2 

V18-1/2 99,62 99,54 99,64 99,39 99,55 205,77 3606,94 2252 102,84 100,31 407,7 383,8 

V19-2 99,83 99,41 - - 99,62 - 1657,3 2087 101,87 - 217,0 - 

V20-2/3 99,49 99,48 99,43 99,63 99,51 202,5 3682,82 2339 100,37 99,69 459,0 406,5 

 

DŘÍKY MEZILEHLÝCH PODPĚR 

Ozn. d1 [mm] d2 [mm] d [mm] L1/2 [mm] m1/2 [g] ρ [kg·m-3] Průměrná ρ L1 [mm] L2 [mm] F1 [kN] F2 [kN] 

V9-2/3 99,35 99,51 99,54 99,43 99,46 205,28 3831,84 2403 

2260 

10,33 101,84 446,7 394,2 

V10-1/2 99,22 99,44 99,31 99,46 99,36 205,26 3738,86 2349 100,67 101,97 180,0 318,9 

V13-1/2 99,97 99,61 99,56 99,54 99,67 205,47 3301,02 2059 100,53 101,05 157,5 181,0 

V14-2/3 99,59 99,49 99,98 99,59 99,66 204,20 3543,96 2225 100,46 101,23 163,0 297,0 

 

ÚLOŽNÝ PRAH MEZILEHLÝCH PODPĚR 

Ozn. d1 [mm] d2 [mm] d [mm] L1/2 [mm] m1/2 [g] ρ [kg·m-3] Průměrná ρ L1 [mm] L2 [mm] F1 [kN] F2 [kN] 

V11-1 49,45 49,72 - - 49,59 - 218,71 2271 

2230 

49,88 - 100,5 - 

V11-3 49,31 49,6 - - 49,46 - 208,02 2168 49,94 - 80,0 - 

V12-1/2 49,8 49,95 49,38 49,36 49,62 102,47 432,84 2184 50,95 48,8 61,0 42,5 

V15-2/3 49,45 49,58 49,65 49,59 49,57 103,83 425,18 2122 - 56,1* 

V15-5/6 49,39 49,69 49,5 49,91 49,62 102,29 442,47 2237 49,95 50,29 52,0 79,5 

V16-2 49,77 49,7 - - 49,74 - 228,8 2278 51,7 - 115,0 - 

V16-4 49,7 49,63 - - 49,67 - 223,16 2267 50,81 - 84,5 - 

V16-5/6 49,74 49,86 49,69 49,63 49,73 102,85 457,79 2292 51,33 48,68 123,5 113,5 
           

* Pevnost zjištěna na tělese o štíhlosti λ = 2 
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NOSNÁ KONSTRUKCE - DESKA 

Ozn. d1 [mm] d2 [mm] d [mm] L1/2 [mm] m1/2 [g] ρ [kg·m-3] Průměrná ρ L1 [mm] L2 [mm] F1 [kN] F2 [kN] 

V21-1 49,61 49,74 - - 49,68 - 215,86 2206 

2200 

50,50 - 78,5 - 

V21-2/3 49,58 49,65 49,49 49,62 49,59 102,11 426,54 2163 50,99 48,72 82,0 76,0 

V22-2/3 49,68 49,82 49,46 49,54 49,63 103,37 440,69 2204 49,91 50,35 84,0 84,0 

V22-4/5 49,66 49,72 49,50 49,51 49,60 103,34 428,21 2145 51,96 48,65 78,5 75,0 

V23-2/3 49,46 49,73 49,73 49,88 49,70 103,70 447,38 2224 - 63,6* 

V23-5 49,52 49,60 - - 49,56 - 211,75 2180 50,35 - 65,0 - 

V23-6/7 49,79 49,61 49,72 49,41 49,63 102,34 445,50 2250 49,01 50,42 71,5 72,0 

V24-1 49,55 49,46 - - 49,51 - 217,30 2254 50,09 - 73,0 - 

V24-2 49,71 49,65 - - 49,68 - 210,34 2144 50,60 - 74,0 - 

 

 

Stanovení dynamického modulu pružnosti pomocí rezonanční metody 

DŘÍKY OPĚR 

Ozn. 

Vlastní kmitočet kmitání [Hz] 

ρ [kg·m-2] L [mm] d [mm] fL ff.I ff.II ff ft 

V1-1/2* 8685 - 3680 4532 2134 204,16 99,58 

V2-1/2 7409 - 4054 4497 2135 204,74 99,52 

V5-2/3 7221 4054 4268 4161 4550 2064 205,92 99,60 

*neměřitelné výsledky z důvodu výskytu podélné pracovní spáry 

 

Ozn. EcrL [GPa] i i/L νcr c1 Ecrf [GPa] Gcr [GPa] 

V1-1/2 26,84 24,90 0,12 0,84 2,179 13,93 7,31 

V2-1/2 19,65 24,88 0,12 0,36 2,179 17,12 7,24 

V5-2/3 18,25 24,90 0,12 0,26 2,150 17,58 7,25 

Průměr 21,58 - - - - 16,21 7,26 

 

ÚLOŽNÝ PRAH OPĚR 

Ozn. 

Vlastní kmitočet kmitání [Hz] 

ρ [kg·m-2] L [mm] d [mm] fL ff.I ff.II ff ft 

V3-1/2 7772 4174 4591 4382,5 5074 2203 203,32 92,69 

V4-1/2 8349 - 4591 5087 2239 205,57 93,25 

V7-5/6 17506 10222 10741 10481,5 11331 2241 102,75 49,21 

V8-2/3 17589 - 10047 11224 2189 103,55 49,73 

 

Ozn. EcrL [GPa] i i/L νcr c1 Ecrf [GPa] Gcr [GPa] 

V3-1/2 22,00 23,17 0,11 0,17 1,924 20,44 9,38 

V4-1/2 26,38 23,31 0,11 0,35 2,001 24,48 9,79 

V7-5/6 29,00 12,30 0,12 0,19 2,099 30,02 12,15 

V8-2/3 29,05 12,43 0,12 0,23 2,129 27,61 11,83 

Průměr 26,61 - - - - 25,64 10,79 
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MOSTNÍ KŘÍDLA 

Ozn. 

Vlastní kmitočet kmitání [Hz] 

ρ [kg·m-2] L [mm] d [mm] fL ff.I ff.II ff ft 

V17-1/2 8546 - 4698 5324 2250 204,03 99,60 

V18-1/2 8210 - 4670 5213 2252 205,77 99,55 

V20-2/3 9575 5570 5716 5643 5984 2339 202,5 99,51 

 

Ozn. EcrL [GPa] i i/L νcr c1 Ecrf [GPa] Gcr [GPa] 

V17-1/2 27,36 24,90 0,12 0,29 2,172 23,78 10,62 

V18-1/2 25,71 24,89 0,12 0,24 2,136 23,96 10,36 

V20-2/3 35,17 24,88 0,12 0,28 2,164 34,55 13,74 

Průměr 29,41 - - - - 27,43 11,57 

 

DŘÍKY MEZILEHLÝCH PODPĚR 

Ozn. 

Vlastní kmitočet kmitání [Hz] 

ρ [kg·m-2] L [mm] d [mm] fL ff.I ff.II ff ft 

V9-2/3 10398 6148 6237 6192,5 6613 2403 205,28 99,46 

V10-2/3 9351 5575 5369 5472 5826 2349 205,26 99,36 

V13-1/2 7512 4365 4506 4435,5 4858 2059 205,47 99,67 

V14-2/3 8906 5210 5414 5312 5751 2225 204,20 99,66 

 

Ozn. EcrL [GPa] i i/L νcr c1 Ecrf [GPa] Gcr [GPa] 

V9-2/3 43,79 24,86 0,12 0,24 2,136 44,61 17,71 

V10-2/3 34,62 24,84 0,12 0,29 2,172 34,67 13,44 

V13-1/2 19,62 24,92 0,12 0,20 2,103 19,29 8,21 

V14-2/3 29,44 24,92 0,12 0,20 2,103 29,18 12,27 

Průměr 31,87 - - - - 31,94 12,91 

 

ÚLOŽNÝ PRAH MEZILEHLÝCH PODPĚR 

Ozn. 

Vlastní kmitočet kmitání [Hz] 

ρ [kg·m-2] L [mm] d [mm] fL ff.I ff.II ff ft 

V12-1/2 12404 7391 7892 7641,5 9000 2184 102,47 49,62 

V15-2/3 15259 - 8804 10467 2122 103,83 49,57 

V15-5/6 15217 - 9513 10145 2237 102,29 49,62 

V16-5/6 16779 - 9835 10997 2292 102,85 49,73 
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Ozn. EcrL [GPa] i i/L νcr c1 Ecrf [GPa] Gcr [GPa] 

V12-1/2 14,11 12,41 0,12 (-0,05) 2,066 14,89 7,43 

V15-2/3 21,31 12,39 0,12 0,06 2,066 20,29 10,03 

V15-5/6 21,68 12,41 0,12 0,12 2,066 23,47 9,64 

V16-5/6 27,30 12,43 0,12 0,16 2,080 26,34 11,73 

Průměr 21,10 - - - - 21,25 9,70 

 

NOSNÁ KONSTRUKCE - DESKA 

Ozn. 

Vlastní kmitočet kmitání [Hz] 

ρ [kg·m-2] L [mm] d [mm] fL ff.I ff.II ff ft 

V21-2/3 15813 8759 9108 8933,5 9626 2163 102,11 49,59 

V22-2/3 16719 9775 10031 9903 10413 2204 103,37 49,63 

V22-4/5 15354 - 8601 9274 2145 103,34 49,60 

V23-2/3 15467 8726 9775 9250,5 10240 2224 103,70 49,70 

V23-6/7 neměřeno - 8780 9310 2250 102,34 49,63 

 

Ozn. EcrL [GPa] i i/L νcr c1 Ecrf [GPa] Gcr [GPa] 

V21-2/3 22,56 12,40 0,12 0,35 2,179 21,00 8,36 

V22-2/3 26,33 12,41 0,12 0,29 2,172 27,47 10,21 

V22-4/5 21,60 12,40 0,12 0,37 2,179 20,24 7,88 

V23-2/3 22,89 12,42 0,12 0,14 2,066 23,24 10,03 

V23-6/7 - 12,41 0,12 - - - 8,17 

Průměr 23,34 - - - - 22,99 8,93 
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Stanovení nasákavosti betonu 

 

  

Vzorek 
První vážení 

Ustálená hmostnost po nasycení 
vodou [2 dny] 

Ustálená hmotnost po vysušení [3 dny] 

mw[g] ms1 [g] ms2 [g] md3 [g] md4 [g] md5 [g] 

D
ří

ky
 o

p
ě

r 

V1-3 1060,92 1093,10 1095,29 1020,85 1020,30 1019,26 

V2-3 1200,31 1236,24 1237,76 1146,70 1145,95 1145,09 

V5-4 591,91 610,66 611,48 563,97 564,10 563,67 

V6-3 1370,43 1420,39 1421,19 1311,62 1311,41 1310,51 

Ú
lo

žn
ý 

p
ra

h
 o

p
ě

r 

V3-3 252,02 258,80 258,95 237,61 237,47 237,23 

V4-3 850,53 867,83 867,93 798,68 788,73 785,89 

V7-3 149,20 151,84 151,89 144,58 144,60 144,49 

V8-5 123,29 126,73 126,82 117,67 117,64 117,50 

K
ří

d
la

 o
p

ě
r 

V17-3 966,30 990,94 991,78 920,77 908,47 904,06 

V18-3 1348,33 1378,35 1379,27 1294,97 1278,86 1272,17 

V19-3 1468,82 1533,80 1534,58 1378,89 1353,04 1344,06 

V20-4 240,07 248,97 249,06 228,24 228,09 227,81 

D
ří

ky
 m

e
zi

le
h

lý
ch

 

p
o

d
p

ě
r 

V9-4 455,62 461,07 461,47 443,63 443,46 443,04 

V10-3 1325,67 1343,00 1343,01 1283,95 1282,08 1280,88 

V13-3 1241,22 1273,68 1275,98 1179,38 1178,31 1177,10 

V14-4 453,68 463,11 463,28 435,75 435,77 435,32 

Ú
lo

žn
ý 

p
ra

h
 

m
e

zi
le

h
lý

ch
 

p
o

d
p

ě
r 

V11-2 231,89 240,58 240,67 224,86 224,72 224,56 

V12-3 265,67 378,35 272,91 254,63 254,38 254,10 

V15-4 240,63 249,57 249,69 229,28 229,01 228,79 

V16-3 140,46 143,38 143,52 137,12 137,12 137,04 

N
o

sn
á

 

ko
n

st
ru

kc
e

 (
Ž

B
 

d
e

sk
a

) 

V21-4 228,98 237,32 237,44 215,80 215,58 215,34 

V22-6 291,69 304,24 304,48 277,61 277,37 277,07 

V23-4 327,95 335,37 335,53 308,21 307,21 306,83 

V24-3 263,20 270,97 271,21 246,74 246,15 245,89 
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Stanovení rychlosti šíření ultrazvukových vln a dynamického modulu pružnosti 

 

  Ozn. m [g] d [mm] L [mm] 
Uz1 - T 

[µs] 

Uz2 - T 

[µs] 

Uz3 - T 

[µs] 
vL [km·s-1] ρ [kg·m-2] k3 [-] Ecu [GPa] 

D
Ř

ÍK
Y

 O
P

Ě
R

 

V1-1/2 3393,58 99,6 204,2 48 49,4 51 4,13 2134 1,0541 32,72 

30,8 
V2-1/2 3400,10 99,5 204,7 46,5 48,9 47 4,31 2135 1,0541 35,75 

V5-2/3 3312,16 99,6 205,9 53,2 52,4 52,8 3,90 2064 1,0541 28,25 

V6-2 1617,46 99,6 103,2 27,4 24,4 28,9 3,83 2012 1,0541 26,63 

Ú
L

O
Ž

N
Ý

 P
R

A
H

 O
P

Ě
R

 V3-1/2 3022,16 92,7 203,3 51,5 51,6 50,3 3,98 2203 1,0541 31,35 

34,9 

V4-1/2 3143,00 93,3 205,6 47,3 47,5 50 4,26 2239 1,0541 36,55 

V7-2 217,49 49,4 51,4 12,6 12,9 12,9 4,01 2213 1,0541 32,09 

V7-4 221,16 49,6 49,4 10,7 12 12,2 4,25 2315 1,0541 37,57 

V7-5/6 437,90 49,2 102,8 23,8 23,9 23,8 4,31 2241 1,0541 37,49 

V8-2/3 440,12 49,7 103,6 25,4 25,5 25,3 4,08 2189 1,0541 32,74 

V8-4 219,03 49,7 51,7 11,9 12,1 12 4,30 2189 1,0541 36,50 

K
Ř

ÍD
L

A
 O

P
Ě

R
 

V17-1/2 3576,92 99,6 204,0 45 43,8 46,1 4,54 2250 1,0541 41,69 

37,9 
V18-1/2 3606,94 99,5 205,8 48 47,6 46,5 4,34 2252 1,0541 38,25 

V19-2 1657,3 99,6 101,9 26 26,1 25,7 3,93 2087 1,0541 28,98 

V20-2/3 3682,82 99,5 202,5 45,1 44,9 45,2 4,49 2339 1,0541 42,50 

D
Ř

ÍK
Y

 

M
E

Z
IL

E
H

L
Ý

C

H
 P

O
D

P
Ě

R
 

V9-2/3 3831,84 99,5 205,3 41,3 41,6 40,6 4,99 2403 1,0541 53,78 

43,5 
V10-2/3 3738,86 99,4 205,3 40,5 43,2 43 4,86 2349 1,0541 49,94 

V13-1/2 3301,02 99,7 205,5 49,5 48,7 49,5 4,17 2059 1,0541 32,28 

V14-2/3 3543,96 99,7 204,2 47,9 45,4 47,1 4,36 2225 1,0541 38,12 

Ú
L

O
Ž

N
Ý

 P
R

A
H

 

M
E

Z
IL

E
H

L
Ý

C
H

 P
O

D
P

Ě
R

 V11-1 218,71 49,6 49,9 12,5 12,8 12,6 3,95 2271 1,0541 31,86 

27,6 

V11-3 208,02 49,5 49,9 15 15 15 3,33 2168 1,0541 21,63 

V12-1/2 432,84 49,6 102,5 27,5 28,5 27,7 3,67 2184 1,0541 26,51 

V15-2/3 425,18 49,6 103,8 26,3 27,1 26,2 3,91 2122 1,0541 29,24 

V15-5/6 442,47 49,6 102,3 27,7 28,4 27,8 3,66 2237 1,0541 26,93 

V16-2 228,8 49,7 51,7 13 12,7 13,1 4,00 2278 1,0541 32,76 

V16-4 223,16 49,7 50,8 16 15,7 18,2 3,05 2267 1,0541 19,04 

V16-5/6 457,79 49,7 102,9 25,2 26,1 25,9 4,00 2292 1,0541 32,95 

N
O

S
N

Á
 K

O
N

S
T

R
U

K
C

E
 

V21-1 215,86 49,7 50,5 11,6 12 11,8 4,28 2206 1,0541 36,36 

29,7 

V21-2/3 426,54 49,6 102,1 27,3 25,8 26,1 3,87 2163 1,0541 29,12 

V22-2/3 440,69 49,6 103,4 26,4 27,4 26,7 3,85 2204 1,0541 29,44 

V22-4/5 428,21 49,6 103,3 27,7 27,4 28,2 3,72 2145 1,0541 26,74 

V23-2/3 447,38 49,7 103,7 25,8 23,7 25,1 4,17 2224 1,0541 34,81 

V23-5 211,75 49,6 50,4 12,1 12,4 11,3 4,22 2180 1,0541 34,93 

V23-6/7 445,50 49,6 102,3 23,7 24,6 23 4,31 2250 1,0541 37,55 

V24-1 217,30 49,5 50,1 18,1 16,4 15,7 2,99 2254 1,0541 18,18 

V24-2 210,34 49,7 50,6 15,4 16,7 15 3,22 2144 1,0541 20,04 
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DŘÍKY OPĚR 

Ozn. místa Směr Jádrový vývrt 
Hodnoty odečtu Schmidtovým tvrdoměrem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 → - 28 28 26 22 20 25 25 25 25 25 25 26 

2 → V1 30 29 29 30 32 35 29 28 34 34 34 34 

3 → - 26 25 25 21 25 15 11 25 25 15 25 11 

4 → - 25 20 25 25 25 26 15 19 25 28 25 24 

5 → - 32 35 27 35 32 35 38 35 32 30 35 32 

6 → - 18 25 21 22 25 21 25 30 28 32 18 25 

7 → V2 25 20 19 25 20 20 20 20 19 19 23 18 

8 → - 19 18 25 15 15 22 26 19 25 15 19 13 

9 → - 25 15 15 28 19 25 25 30 30 20 29 30 

10 → V5 25 26 25 25 20 25 20 19 19 25 20 25 

11 → - 35 39 39 32 33 41 42 39 45 30 45 45 

12 → - 29 25 35 32 31 32 28 25 21 30 29 21 

13 → - 23 19 20 25 20 15 19 11 15 11 18 25 

14 → - 29 25 25 25 14 25 15 29 28 25 29 25 

15 → V6 20 19 25 15 29 21 22 15 11 18 18 21 

16 → - 25 25 25 28 29 19 25 25 20 28 29 20 

 

ÚLOŽNÉ PRAHY OPĚR 

Ozn. Místa Směr Jádrový vývrt Hodnoty odečtu Schmidtovým tvrdoměrem 

17 → - 54 51 56 48 46 49 52 50 50 51 56 48 

18 → V3 50 42 40 39 34 54 45 42 39 48 44 39 

19 → - 46 48 45 47 46 51 51 48 50 40 42 41 

20 → V4 39 36 39 36 44 39 42 41 34 36 37 40 

21 → - 38 42 46 46 40 48 36 48 42 42 37 39 

22 → - 42 39 52 44 38 39 44 39 49 48 54 49 

23 → - 42 44 48 39 40 48 46 48 46 40 46 43 

24 → - 44 36 41 36 40 36 42 38 41 38 34 42 

25 → - 51 46 43 44 42 46 51 53 52 51 50 45 

26 → V7 48 48 49 48 53 50 52 52 44 51 56 50 

27 → - 47 42 46 49 46 49 54 42 47 46 50 48 

28 → - 46 42 52 44 48 46 50 46 52 45 46 49 

29 → - 49 43 50 48 38 44 46 40 46 52 42 44 

30 → V8 47 47 48 47 46 44 47 50 44 44 42 46 

31 → - 39 36 34 35 44 43 38 44 39 36 32 43 

32 → - 37 34 38 40 40 36   38 38 34 38 42 
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MOSTNÍ KŘÍDLA 

Ozn. Místa Směr Jádrový vývrt Hodnoty odečtu Schmidtovým tvrdoměrem 

33 → - 45 44 44 46 41 42 43 39 40 41 43 39 

34 → - 41 42 41 40 41 47 43 43 41 42 40 42 

35 → - 41 40 40 39 38 46 45 40 50 42 47 45 

36 → V17 42 45 43 40 39 40 38 39 38 36 39 40 

37 → - 35 35 40 30 35 40 35 32 35 35 34 35 

38 → - 35 39 32 32 38 33 35 32 31 25 30 35 

39 → - 38 35 32 29 35 28 30 27 32 28 39 32 

40 → V18 29 33 32 35 30 27 37 35 36 28 35 28 

41 → V19 21 22 20 21 22 25 25 21 25 20 21 25 

42 → - 19 22 19 25 18 22 18 18 16 17 19 13 

43 → - 25 29 23 25 32 35 32 28 29 29 20 25 

44 → - 30 35 20 30 29 32 25 30 30 25 29 32 

45 → V20 39 455 40 48 40 45 50 50 45 50 45 50 

46 → - 20 25 25 19 25 15 21 20 20 15 20 25 

47 → - 35 30 38 29 40 45 45 40 45 40 48 48 

48 → - 25 20 28 29 15 28 29 20 25 20 30 25 

 

DŘÍKY MEZILEHLÝCH PODPĚR 

Ozn. Místa Směr Jádrový vývrt Hodnoty odečtu Schmidtovým tvrdoměrem 

49 → V9 52 53 46 47 47 48 50 52 53 53 49 49 

50 → V10 28 31 31 26 33 27 26 26 29 29 27 30 

51 → - 23 24 28 31 22 21 36 26 28 26 32 32 

52 → - 26 40 30 22 32 28 26 28 28 232 26 22 

53 → - 43 39 44 46 47 42 45 52 50 44 46 53 

54 → - 36 36 34 34 38 36 38 42 36 32 31 29 

55 → - 35 20 23 20 15 15 25 15 19 15 15 23 

56 → - 19 20 19 25 20 15 21 15 19 15 20 19 

57 → - 20 23 20 25 25 19 10 10 20 25 30 25 

58 → - 25 30 25 25 27 30 30 30 30 30 30 30 

59 → - 32 29 35 36 35 35 38 24 30 35 35 38 

60 → V13 20 24 15 25 18 20 25 20 19 15 15 28 

61 → - 22 22 23 24 15 28 25 15 18 22 15 28 

62 → - 19 15 25 18 22 15 25 15 15 14 24 15 

63 → - 28 29 29 25 28 29 25 25 23 28 25 29 

64 → V14 30 35 31 35 29 38 29 32 35 35 30 32 
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  ÚLOŽNÝ PRAH MEZILEHLÝCH PODPĚR 

  
Ozn. Místa Směr Jádrový vývrt Hodnoty odečtu Schmidtovým tvrdoměrem 

2
. M

EZ
IL

EH
LÁ

 P
O

D
P

ĚR
A

 

65 → - 45 41 41 48 42 50 49 43 51 43 48 40 

66 → V15 46 50 44 52 51 42 43 44 46 48 45 46 

67 → - 49 48 50 45 39 50 43 42 44 44 40 42 

68 → - 49 46 44 50 45 52 44 55 51 52 50 54 

69 → - 52 60 50 54 54 49 50 51 52 50 52 52 

70 → - 45 44 50 49 47 52 48 44 48 50 50 40 

71 → V16 58 52 50 48 54 49 50 53 49 52 52 53 

1
. M

EZ
IL

EH
LÁ

 P
O

D
P

ĚR
A

 

72 → - 54 50 43 50 41 48 42 50 44 50 52 54 

73 → - 45 40 39 41 42 46 48 46 41 49 41 46 

74 → V12 39 49 50 47 48 52 42 44 48 44 48 50 

75 → - 35 458 38 44 48 42 46 43 43 40 44 48 

76 → - 40 37 38 41 38 44 44 37 34 40 38 40 

77 → - 46 42 42 44 42 44 41 42 41 44 44 43 

78 → - 42 40 46 42 46 40 40 40 42 40 46 44 

79 → V11 52 52 42 42 47 49 46 45 51 44 50 50 

80 → - 44 50 52 50 52 54 54 44 48 46 48 50 

 

NOSNÁ KONSTRUKCE 

Ozn. Místa Směr Jádrový vývrt Hodnoty odečtu Schmidtovým tvrdoměrem 

81 ↑ - 54 53 54 42 48 54 58 54 55 57 53 54 

82 ↑ - 54 58 51 52 47 48 55 52 51 58 55 50 

83 ↑ - 52 60 58 52 582 500 54 54 51 48 52 50 

84 ↑ - 48 47 48 52 54 53 53 52 48 52 50 52 

85 ↑ - 45 50 53 51 46 48 50 47 48 49 51 59 

86 ↑ - 51 54 42 46 50 45 52 44 48 42 44 42 

87 ↑ - 51 46 51 46 45 48 42 45 48 46 40 43 

88 ↑ - 44 48 49 55 46 46 58 48 49 55 45 46 

89 → V21 49 49 39 40 50 51 49 51 53 51 42 54 

90 ↑ - 54 55 52 55 56 54 55 56 50 52 54 50 

91 ↑ - 52 45 53 54 50 51 46 54 43 45 49 51 

92 → V23 52 50 48 45 48 47 50 50 52 51 52 50 

93 → V24 36 36 32 31 32 34 36 38 38 34 30 36 

94 ↑ - 42 42 41 37 41 41 38 44 49 41 38 37 

95 ↑ - 42 41 40 39 41 42 40 41 42 41 40 36 

96 ↑ - 46 45 48 40 41 42 41 42 42 38 41 43 
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Jádrové vývrty na dřících krajích opěr a úložných prazích opěr 
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Jádrové vývrty na dřících mezilehlých podpěr a úložných prazích mezilehlých 

podpěr 

 

 

 

 

 

 

 



198 

Mostní křídla 

 

 

Nosná konstrukce 

 

 


