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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostického průzkumu 

železničního klenbového mostu na traťovém úseku 2201 Nezamyslice – Olomouc hl. n., 

evidenčním kilometru km 69,982, též známém jako ,,Vysoká pivínská klenba“. 

V teoretické části je popsána problematika a systematika diagnostických metod u zděných 

konstrukcí. Část praktická se zaměřuje na zpracování a vyhodnocení diagnostického 

průzkumu, jehož výsledkem je určení materiálových vlastností prvků konstrukce. 

 

Klíčová slova 

Stavebně technický průzkum, diagnostika, klenba, most, zdivo, zděná konstrukce, 

kámen, malta, porucha, závada, pevnost v tlaku, nedestruktivní zkoušení. 

 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis deals with the issue of diagnostic exploration of the railway 

vault bridge on the track section 2201 Nezamyslice - Olomouc hl. n., a registration 

kilometer of 69,982, also known as the "Vysoká pivínská klenba". In the theoretical part is 

described the problems and the systematicity of diagnostic methods for masonry structures. 

The practical part focuses on the processing and evaluation of the diagnostic survey, which 

results in determining the material properties of the structural elements. 
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ÚVOD 
 

Stavebnictví bylo a je jedním z nejdůležitějších odvětví hospodářství. Dalo by 

se říci, že stavebnictví je krví hospodářství. V průběhu staletí, kdy lidské pokolení 

objevovalo technologické zázraky, kterých je schopno dosáhnout a zdokonalovalo svou 

schopnost budovat, bylo třeba i obnovovat a zachovávat. A tak stále častěji bylo nutné 

konstrukce rekonstruovat, popřípadě obnovovat do původní podoby. Tento fenomén dal 

za vznik diagnostice ve stavebnictví. Nutnost pozorovat konstrukce stávající a kontrola 

nových materiálů a postupů byla nedílnou součástí moderních diagnostických metod.  

Působnost a šíře uplatnění diagnostických metod se v průběhu dekád zvětšuje. 

Uplatňují se nejen ke kontrole a zjištění materiálových vlastností či odhalení nežádoucího 

chování materiálů, ale v neposlední řadě ke kontrole dodržení technologických postupů 

ve výstavbě. V posledních letech je negativním výsledkem malé nezaměstnanosti častá 

absence požadované kvalifikace pracovníků, popřípadě naprostá neznalost minimálních 

vědomostí ve stavebnictví. Stále častěji je požadován nedestruktivní průzkum na nových 

stavbách z důvodu kontroly řádného provedení a dodržení technologických postupů. 

Rozvoj materiálů a technologií staví diagnostické metody do neustálé potřeby 

inovace, zdokonalování a odhalování metod nových či postupů přesnějších a jednodušších. 

Kdysi směrodatné vizuální prohlídky jsou dnes nahrazeny moderními metodami 

bez potřeby zásahu do konstrukce. Ovšem praktická nutnost kombinace destruktivních 

a nedestruktivních metod zůstává zachována. 

Odvažuji se prohlásit, že diagnostické metody jsou na stejné úrovni důležitosti, 

jako výstavba samotná.  

 

CÍLE PRÁCE 
 

V železniční síti pod vedením Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

(dále jen SŽDC, s.o.) se v nynější době nachází kolem 7000 mostů s různou nosnou 

konstrukcí. V této bakalářské práci se bodem zájmu stal železniční klenbový most na trati 

Olomouc – Nezamyslice, evidenčního kilometru 69,982 km. Z důvodu stáří konstrukce a 

kompletně kamenné spodní stavby i nosné konstrukce. Cílem této práce bylo po vizuální 

prohlídce objektu odebrání reprezentativních vzorků z nosné konstrukce i spodní stavby a 

následně stanovení základních materiálových vlastností daných vzorků. Předběžně se 

předpokládá s užitím metod destruktivních i nedestruktivních, případně 

semidestruktivních. Vzhledem ke stáří vyšetřovaného objektu bude snaha stanovit i 

skladbu příslušných částí konstrukce a stanovení hloubky základové spáry. V laboratorních 

podmínkách se očekává stanovení pevnosti odebraných vzorků v souladu s platnými 

předpisy. Z prvotní prohlídky objektu je patrná absence odvodnění, která může zapříčinit 

různé poruchy a tím i ovlivnit přechodnost mostu. V rámci práce bude ověřeno, jestli voda 

v konstrukci ovlivňuje její funkčnost a pokud ano, do jaké míry. 
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A. ČÁST TEORETICKÁ 

1 MOSTY SE ZDĚNOU NOSNOU KONSTRUKCÍ – KLENBOVÉ 

1.1 HISTORIE 

 

Technický rozvoj společnosti udává i rozvoj hospodářský, politický a kulturní. 

Jednou z nejvýznamnějších rolí v technickém rozvoji má doprava. Dle vyspělosti a úrovně 

technického pokroku v dopravě se usuzuje i vyspělost politická a kulturní, ať už na úrovni 

národu či státu. Tyto požadavky byly důvodem vzniku mostních objektů, i když první 

mosty vznikali přirozeně, pádem kmene stromu přes koryto řeky, později záměrně a 

uvědoměle přemostěním překážky pomocí dostupných a jednoduše přístupných materiálů. 

Zprvu byly mostním objektem pouze přechody, a to převážně pro pěší, ale s rozvojem 

válečnictví bylo třeba přepravovat na větší vzdálenosti i válečné stroje a povozy, což 

vyžadovalo stále častější překlenutí přirozené překážky. [1] 

1.2 MATERIÁL 

 

Zprvu bylo nejdostupnějším materiálem dřevo, využívané jako trámy a osazované 

přímo nebo kotvené do terénu. Dalším vývojovým stupněm bylo užití kamene, převážné 

na stavbu spodní, kdy konstrukce nosná (horizontální) zůstala neměnná, stále dřevěná. 

Ovšem požadavek trvalosti a vyšší životnosti staveb stanovil další krok, kámen začal být 

užíván i na nosnou část konstrukce. Jelikož byl kámen jediný dostupný, naučilo se jej 

lidstvo lépe zpracovávat a využívat ho na trvalejší funkce. Zdokonalováním konstrukce 

bylo dosaženo vzniku klenby nepravé a posléze klenby pravé, a tím i možnost dalšího 

zvětšování světlosti otvoru. Několik tisíciletí před naším letopočtem je tento objev 

přisuzován Sumerům. [1]  

1.3 KLENBOVÉ MOSTY 

 

První klenbové konstrukce byly stavěny pouze na základě zkušeností daného 

stavitele, který převážně využíval ohybové tuhosti kamene na překlenutí otvorů malých 

světlostí, zpravidla do rozměru 1,2 m. V praxi se převážně k návrhu kleneb užívá 

empirických vzorců. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Obrázek 1 První klenby. [2] 
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Podstatu klenby a jejího sestrojení 

výstižně definuje Ottův slovník naučný: 

„ Klenba n. klenutí zove se zvláštní druh zdi, 

která tíží i tvarem částí, z nichž se skládá, 

visutou se udržuje. K-by byly známy 

již ve starověku; dosvědčují to mnohé reliéfy 

sdělané od starých Assyrů. 

K-by spočívají buď na zdech nebo pilířích 

a pnou se přes prázdná nebo místa ke zvláštním 

účelům ustanovená v rozličné formě svobodně, 

a takto prostor svrchu úplně uzavírají; ale také 

se jich užívá, kde se má nějaký vespod ležící 

předmět odlechčiti, aby tíží zdiva nad ním 

se nacházejícího se nerozmačkal, nebo kde 

se chtějí postaviti tenké příčky, které žádných 

základů obdržeti nemohly, též v hlubokých 

základech a jinde. 

Když jest nějaký prostor svrchem krýti, stačí 

k tomu třeba vzíti jen jeden kámen, je-li 

dostatečně dlouhý a tak pevný aneb v takové 

tloušťce volený, aby se pod svou vlastní tíží 

nezlámal. Kdyby se však jeho délka 

nepostačovala, vezmou se dva a postaví 

se tak šikmo proti sobě, aby se oba 

nad prostorem v rovnováze udržely. 

Tyto kameny udrží se bez spojující látky 

v rovnováze jen tenkráte, když budou 

tak srovnány, aby uzavíraly dohromady křivku 

zv. řetězovku. Tuto čáru musí v sobě míti 

každá k., aby se mohla „nésti“, a sestrojí-li 

se k. dle této čáry, jest také zároveň možno, 

aby k. byla nejtenčí a nejlehčí, jen je-li před 

zevnějším vlivem chráněna. Sestrojení čáry 

ve skutečné velikosti je však spojeno 

s všelikými obtížemi a proto užívá se jiných 

oblouků, jež s řetězovkou sice úplně 

nesouhlasí, ale za to tu výhodu mají, že je lze 

jistěji sestrojiti (viz. klenbové oblouky). 

Chceme-li klenouti dle rozličných těchto 

oblouků, musíme přihlížeti k tomu, aby se při 

každé tloušťce k-by výše zmíněná řetězovka 

nacházela uvnitř k-by a každá úchylka 

od jejího směru doplněna byla tloušťkou 

kamene. Z toho vysvítá, že se k. nemůže dělati 

v každé libovolné tloušťce.“[3] 

              Obrázek 2 Klenba [3] 
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Jinými slovy klenbou je taková konstrukce, která je namáhána pouze silami 

tlakovými a tahová napětí jsou v průřezu vyloučena nebo neohrožují žádnou z funkcí 

konstrukce. Vzhledem k materiálovým charakteristikám kamene, převážně jeho pevnosti 

v tlaku byl hojně využíván na konstrukce kleneb. [1] 

Veškerá vnější zatížení jsou tedy přenášeny tlakem do průřezu klenby a většina 

kleneb vyvozuje tlaky šikmé přenášející se do podpor, a tudíž musí být podporovány 

masivními opěrami či táhli. [4] 

 

 Obrázek 3 Statické působení klenby [4] 

 

 

 

 Obrázek 4 Názvosloví klenby [5] 

 

 

 
  

Obrázek 5 Tvary patek [5] 
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1.4 VÝZNAMNÉ MOSTY NAŠÍ HISTORIE 

 

Po objevu prvotní klenby, přisuzovaném Sumerům, byl dalším historickým milníkem 

rozvoje mostního stavitelství vzestup říše římské. [1] Ovšem ještě před vzestupem římské 

říše byly zbudovány dosud dochované nejstarší kamenné mosty s klenbovou konstrukcí. 

Prvním z nich je most Arkadiko, též známy jako most Kazarma. Datován je do doby 

Bronzové v Řecku, přibližně do roku 1300 př. n. l. Postaven je způsobem typickým 

pro mykénský národ, a to pomocí kyklopského zdiva. Most je dlouhý 22 m, 5,60 m široký 

u základny a 4 m vysoký, s rozpětím oblouku cca 1 m. Byl součástí širší sítě vojenských 

cest a místním obyvatelstvem je užíván dodnes. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 6 Most Arkadiko [7] 

 

Most u města Eleutherna 

Druhým nejstarším dochovaným mostem s klenbovou konstrukcí je most u města 

Eleutherna. Jedná se o most postaveny v Helénistickém období (4. st. – 1. st. před naším 

letopočtem) s jednou nepravou klenbou trojúhelníkového profilu na rozpětí 3,95 m, 

což je na dané období a dostupné technologie úctyhodný rozměr. [7] 

 

 

Obrázek 7 Most u města Eleutherna [6] 
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Římské mosty 

Až stavitelé říše Římské byli schopni využít plného potenciálu klenby v mostním 

stavitelství, přestože prvotní vědomosti sahaly do říší Etruských a Řeckých. Teprve 

stavitelé římští vybudovali prvky jako kopule či klenby větších rozpětí, dále budovali 

rozsáhlé stavby viaduktů i akvaduktů. Jejich rozsáhlé budovatelské projekty 

zdokumentoval inženýr Colin O´Connor a jeho studie čítá 330 mostů kamenných 

dopravních, 34 mostů dřevěných a 54 akvaduktů, z čehož část mostů je stále pojízdná 

či pochůzná. [8] Ve své budovatelské éře Římané využívali klenby kruhové či segmentové, 

které měly výhodu lepší odolnosti při povodních díky větší kapacitní propustnosti toku, 

který překlenuje. Římští stavitelé také drží prvenství, a to až do dob industriální revoluce, 

v užívání materiálu, jež se dá označit za předchůdce novodobého betonu. Jedná 

se o materiál jimi označovaný jako Opus caementicium, také známý jako římský beton, 

směs složená z vápence, vulkanického popelu, mořské vody a drti z vyvřelých hornin. [6] 

 

 
 

Obrázek 8 Akvadukt Pont du Gard, jih Francie, 40 – 60 n.l. [8] 
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Obrázek 9 Most u města Limyra, Turecko, jeden z nejstarších segmentových mostů 

(3. století), celková délka 360 m. [8] 

 

Středověké mosty 

Během období středověku proběhly pouze nepatrné změny ve stavitelství mostů, 

byly užívány štíhlejší podpěry a opěry i subtilnější konstrukce kleneb s nižším poměrem 

rozpětí-vzepětí. Jedním z nejznámějších mostů je Pont du Diable ve Francii s excentricky 

umístěným obloukem. [9] 

 

 

Obrázek 10 Pont du Diable, Cerét, Francie, rozpětí oblouku 45,45 m, postaven mezi lety 

1321 a 1341. [6]
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2 STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM 

2.1 OBECNĚ 

Stavebně technický průzkum (dále jen STP) je soubor činností a vybraných postupů 

či metod, které mají za cíl shromáždit a následně vyhodnotit stav a vlastnosti stavebních 

materiálů, konstrukcí a jiných stavebních prvků, ať už jako celek či jednotlivě, převážně 

ze statického hlediska. Každý STP je specifický vzhledem k možnostem řešení zadaného 

průzkumu, protože každá konstrukce, dílec, stavivo nebo jen odebraný vzorek není 

ve všech ohledech totožný a práce diagnostické se zpravidla přizpůsobují povaze 

zkoumaného objektu, jeho stavu a druhu či posloupnosti stavebních úprav. STP by měl 

probíhat pod správou osob odborně způsobilých, kteří svou činnost provozují v souladu 

s danou legislativou. V oboru zkoušení a diagnostika staveb resp. obor statik stavebních 

konstrukcí to jsou autorizovaní inženýři, nebo dále znalci v oboru stavebnictví – zkoušení 

a diagnostika staveb resp. v oboru statik stavebních konstrukcí. [10] 

2.2 STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM 

 

Výsledkem každého STP je tzv. závěrečná zpráva, která může být vypracována 

ve třech stupních: 

 STP předběžný: pro potřeby zadávací studie – rekonstrukce, modernizace, apod. 

 STP podrobný: pro zpracování statických výpočtů a projektové dokumentace 

 STP doplňující a speciální: pro potřeby doplnění podrobného STP a řešení změn 

z úprav při realizaci stavebních prací 

Účelem závěrečné zprávy je popis a hodnocení stavu konstrukce. 

Hlavním směrodatným dokumentem pro stanovení přesných postupů byla posloupně 

ČSN 73 0038, dále nahrazená ČSN ISO 13822 ze srpna 2008 s názvem Zásady 

navrhování konstrukcí – Hodnocení stávajících konstrukcí, která byla dále nahrazena 

novelizací z roku 2014 normou ČSN 13822-1. [10] 

Prvním krokem při vypracovávání STP je stanovení postupu. Postupy závisí 

na specifických okolnostech (např. na účelu konstrukce, na chystaných úpravách, 

na dostupnosti projektové dokumentace, apod.) a dále závisí na účelu hodnocení. 

Jednotlivé kroky jsou tvořeny s ohledem na současný stav konstrukce a dle něj se provádí 

postup hodnocení. Norma dále důrazně doporučuje navštívit stavbu před samotným 

zahájením úkonů STP. [12] 

Jednotlivé kroky dle normy: 

a) stanovení účelu hodnocení 

b) scénář 

c) předběžné hodnocení: 

1) studia dokumentace a dalších údajů 

2) předběžné prohlídky 

3) předběžné ověření 
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4) rozhodnutí o okamžitých opatřeních 

5) doporučení pro podrobné hodnocení 

d) podrobné hodnocení: 

1) detailní vyhledání a prověření situace 

2) podrobné prohlídky a zkoušky materiálu 

3) stanovení zatížení 

4) stanovení vlastní konstrukce 

5) analýza konstrukce 

6) ověření 

e) výsledky hodnocení: 

1) zprávy 

2) koncepční návrh konstrukčního opatření 

3) řízení rizik 

f) v případě potřeby opakování postupu 

Výše uvedený postup se v dané podobě dá užít pro hodnocení konstrukce jedné, 

nebo i pro hodnocení skupin konstrukcí. [12] 

Postupy a metody během STP lze z hlediska diagnostických metod dělit dle několika 

hledisek. Především jsou děleny dle stupně poškození diagnostikované konstrukce: 

a) nedestruktivní metody – např. během rekognoskace terénu, vizuální 

prohlídka, metody radiační, tvrdoměrné a elektromagnetické 

b) semidestruktivní metody – např. vrtací zkoušky, jádrové vývrty a odtrhové 

zkoušky 

c) destruktivní metody – např. zkoušky tvrdosti, tahem a ohybem [10] 

Diagnostické metody se v praxi nepoužívají jednotlivé, ale jsou kombinovány 

s dalšími vhodnými metodami tak, aby nám s určitou dávkou jistoty poskytly potřebné 

údaje. Proto užíváme rozdělení metod dle dané vhodnosti použití pro zjištění specifických 

vlastností materiálu. [12] 

V návaznosti na diagnostiku klenbových mostních konstrukcí budeme převážně 

uvažovat o metodách pro zjištění těchto vlastností materiálu: 

Pevnosti zdiva: 

 Kámen – tvrdoměrné metody, jádrové vývrty 

 Malta – „Kučerova vrtačka“, jádrové vývrty 

Skladba zdiva klenby a jeho tloušťka: 

 jádrové vývrty, příležitostné kaverny při poruše konstrukce 
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3 DIAGNOSTIKA ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

3.1 ZDĚNÉ KONSTRUKCE 

3.1.1 Kámen a kamenné zdivo 

Hlavním stavebním materiálem od dávnověku byl právě přírodní kámen, tím se stal 

pro své nenahraditelné vlastnosti, díky kterým mohla životnost staveb překonat celé věky. 

Přední vlastnosti, pro které se stal neocenitelným materiálem, jsou pevnost, hutnost, 

odolnost proti povětrnostním podmínkám a určitá odolnost proti působení ohně. Tyto 

vlastnosti mohly vzniknout především díky původu kamene, a to je zemská kůra, 

která obsahuje horninové nerosty. Ovšem toto prostředí dalo za vznik i nevýhodám 

kamene. Jmenovitě vysoká hmotnost a náročnost strojního i ručního opracování. Zejména 

z důvodů náročnosti zpracování se časem přešlo na využívání kamene zrna menšího, 

rozdrceného, dále označováno jako kamenivo. V průběhu let se některé nerosty staly 

základní surovinou pro výrobu dalších staviv (vápenec, dolomit, apod.) [11] 

Stavební kámen 

Je to hornina vhodných chemických, technologických a fyzikálních vlastností, 

s ohledem na vlastnosti estetické, jež byla vědomě člověkem vytěžena z přirozeného 

prostředí a v podobě původní či opracované dále použita, jako prvek konstrukční, 

u různých druhů staveb. [12] 

Dříve se stavělo z kamenů menších rozměrů bez použití pojiva, nasucho vedle 

a na sebe ložených. Jedny z nejznámějších megalitických staveb jsou pyramidy. Zde bylo 

užito pouze přesného opracování kamene a kladení bez pojiva. Rozměry jednotlivých 

kamenných prvků se pohybovaly v jednotkách krychlových metrů, protože byl kladen 

důraz na velikost stavby, objem vnitřního prostoru s objemem kamene je zanedbatelný. 

Dalším příkladem užití stavebního kamene je přesné opracování pro užití do kyklopského 

zdiva. Nejznámějším je opevnění incké chrámové oblasti, která sloužila i jako pevnost 

s názvem Sacsayhuamán. Základní a také jedinou technologií výstavby byly obří kamenné 

bloky precizně opracované, aby zapadaly do sebe i přes tvary mnohohranů. Spáry jsou 

minimální a je neuvěřitelné, že kamenné bloky vážící až 300 t do sebe zapadají bez jediné 

skulinky. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Obrázek 11, Cusco Peru, kyklopské zdivo [15] 
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Pro zdivo a stavební účely se stavební kámen vyrábí a dodává ve třech třídách 

jakosti: 

I. třída: pevnost v tlaku  Rc mn  = 110 MPa 

  hmotnostní nasákavost nmax  = 1,5 % 

II. třída: pevnost v tlaku  Rc mn  = 80 MPa 

  hmotnostní nasákavost nmax  = 3,0 % 

III. třída: pevnost v tlaku  Rc mn  = 40 MPa 

  hmotnostní nasákavost nmax  = 5,0 % 

Všechny třídy jakosti mají předepsaný součinitel odolnosti proti mrazu 

při 25 cyklech (+20 až -20 °C) minimální hodnotou 0,75. [12] 

 

Tabulka 1 Technické vlastnosti vybraných hornin  [12] 

 

 

Opracování a úprava vytěženého kamene probíhá dle účelu, ke kterému má být 

použit. Neopracované nebo hrubě opracované, taková bývá nejčastěji podoba lomařských 

výrobku v původní formě. Jemné opracování ručně či strojem probíhá u výrobku 

kamenických poté, co jsou nejprve opracovány hrubě. [12] 



22 

 

 

Dále se mohou výrobky leštit, ale pouze kámen, který je složený přibližně 

ze stejnorodých a stejně tvrdých částic. Ovšem nemá smysl tuto technologii užívat 

u materiálu, který není s odstupem času schopný odolávat opotřebení a ztrácí tím pádem 

lesk (vhodné jsou mramory, žuly, syenity, diabasy, porfyry, hadce, alabastry, apod.). [12] 

Pro kameny složené z částic různorodých je optimální úprava broušením (leštění 

povrchu je nereálné). Mezi výrobky vhodné pro broušení patří droby, pískovce, opuky, 

trachyty, ryolity atp. Hladké plochy a přesné hrany mohou být zpracovány v závislosti 

na velikosti zrn a jakosti pojicího tmele mezi zrny. Skladba přírodního kamene nám 

jednoznačně vymezuje možnosti opracování a tvarování. [12] 

ČSN 72 1800 dělí horniny v kamenické výrobě z hlediska možnosti použití 

povrchových úprav do III. skupin: 

 skupina I – horniny magmatické (vyvřelé) 

 skupina II – horniny sedimentární (usazené) 

 skupina III – horniny metamorfované (přeměněné) 

 

Obrázek 12 Příklady povrchových úprav přírodního kamene 

1 – hrubě trhaná, 2 – bosovaná, 3 – jemně špicovaná, 4 – zubovaná, 5 – pemrlovaná, 6 – 

řezaná, 7 – broušená [12] 

 

Těžba přírodního kamene, během které vznikají kamenné bloky přibližného tvaru 

čtyřbokého hranolu, se nazývá bloková těžba. Rozměry bloků jsou zpravidla dány ložnými 

poměry těžícího ložiska a potřebami navazující výroby. Případně je možné získat bloky 

nepravidelných tvarů, to za předpokladu těžby z volně ležících balvanů. 

Hrubý neopracovaný blok definuje ČSN EN 12670 jako základ využitelného 

přírodního kamene, tvořeného horninou z lomu, popřípadě volně ložených balvanů. 

Definuje: 

 hrubý blok určité velikosti 

 beztvarý neopracovaný blok 

 opracovaný hrubý blok 
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 jsou povoleny odchylky v rovnoběžnosti ploch a stěn 

Základní typy kamenických výrobků vznikají následným, postupným opracováním 

blokového kamene a můžeme je rozdělit na: 

1. Lomový kámen 

 netříděný 

 tříděný (základový, štětový) 

 záhozový 

 pro dlažbu svahů, rigolů a břehů 

 pro zdivo soklové 

 pro zdivo kyklopské 

2. Kopáky 

 neupravené 

 hrubé 

 čisté 

3. Haklíky 

 neupravené 

 hrubé         Obrázek 13 Kopák s úkosem [16] 

 čisté 

4. Kvádry 

 hrubé 

 čisté 

 s bosáží (rustikované) 

 jemné 

 broušené 

 leštěné 

5. Obrubníky 

6. Krajníky         Obrázek 14 Dlažební kostka [17]  

7. Mezníky 

8. Dlažební kostky 

9. Obkladové a dlažební desky (s různou povrchovou úpravou) 

10. Řemínkové obklady 

11. Masivní schodišťové stupně a schodové desky 

12. Drobná zahradní architektura a speciální práce 
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3.1.2 Kamenné zdivo 

Pokud mluvíme o zdivu obecně, jedná se o pevnou stavební strukturu, vzniklou 

spojováním různých materiálů (kámen, cihla, dřevo, aj.) maltou nebo jiným vhodným 

pojivem. Nebo také to je seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání 

a spojených maltou. Na rozdíl od zdiva cihelného se zde nerozlišují zdiva lícová, režná 

či určená k omítání, kamenná zdiva jsou natolik specifická, že každý druh zdiva již 

specifikuje i povrchovou úpravu. 

Zpravidla se kamenné zdivo provádí v těchto variantách: 

 Zdivo z lomového kamene 

 Zdivo řádkové (kopákové) 

 Zdivo kyklopské 

 Zdivo kvádrové 

Zdivo z lomového kamene 

Používá se lámaný kámen bez dalšího jemného opracování v lomu a velikosti 

min. 150 mm (častěji 200 mm). Pro zdivo min. tloušťky 450 mm (až 600 mm) se nejčastěji 

užívá vazák jen s občasnou kombinací běhounem. Styčné spáry plně promaltované maltou 

cementovou, tl. 15 až 40 mm musí být překryty. Po každém vyzdění 1 výškového metru 

zdiva provádíme srovnání ložné spáry. [4] 

 

Obrázek 15 Zdivo z lomového kamene [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 Vazba zdiva z lomového kamene [4] 
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Zdivo řádkové 

Provádíme ve dvou variantách, zdivo hrubé a zdivo čisté. Zdivo hrubé se vyznačuje 

opracovanou pouze čelné stranou kamenů, styčné spáry nejsou vyžadovány kolmé na spáry 

ložné a tloušťka spár je 15-40 mm. Oproti tomu čisté zdivo vyžaduje opracované i boční 

strany kamene do tloušťky 50 mm, styčné spáry jsou vyžadovány kolmé na spáry ložné 

a jejich tloušťka je 15-20 mm. Obě provedení zdiva se provádí z kamenů stejné výšky 

v jedné vrstvě. [4] 

 

Obrázek 17 Zdivo řádkové čisté [4] 

 

 

 
 

 

Obrázek 18 Zdivo řádkové hrubé [4] 
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Zdivo haklíkové 

Jedná se o speciální případ zdiva řádkového, specifikem je svislá převazba vrstev. 

Svislé kameny jsou provázány přes 2-3 vrstvy. Zdivo haklíkové se stejně jako zdivo 

řádkové dělí na hrubé a čisté. [4] 

 

 

Obrázek 19 Zdivo haklíkové [4] 

 

Zdivo kyklopské 

Zdí se z vybraného lomového kamene opracovaného do tvaru 5-8 úhelníků 

(polygonů). Šířka spáry se pohybuje mezi 20 až 40 mm, zdí se na maltu MV nebo MVC 

a v líci se mohou stýkat pouze tři spáry v tupých úhlech. Kyklopské zdivo se používalo 

jako pohledové u nábřežních a opěrných stěn či u terénních úprav. [4] 

 
 

Obrázek 20 Kyklopské zdivo [4]
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Kvádrové zdivo 

Jedná se o zdivo z opracovaného kamene do přesných rozměrů po všech stranách. 

Zdivo je kladeno dle prováděcích kamenických výkresů a je spojováno MC nebo pomocí 

nerezových skobek. Spáry jsou tloušťky 15-20 mm pravidelné. Vzhledem k přesnosti 

a preciznosti se zdivo používá u staveb větší významu (památníků, apod.) nebo jako zdivo 

obkladové u vstupů, soklů a při rekonstrukcích. [4] 

 

Obrázek 21 Kvádrové zdivo [4] 

Smíšené zdivo 

Jedná se o kombinaci dvou a více stavebních materiálů, tvořících jeden celek. 

V různých variantách jde zpravidla o kombinaci betonu, cihel a kamene. Důvody pro volbu 

smíšeného zdiva mohou být různé od ekonomických přes estetické, až po různé přednosti 

jednotlivých užitých materiálů. [4] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 Smíšené zdivo [4] 
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3.1.3 Malty 

Malty jsou dalším nedílným stavivem ve stavebnictví. Plní několik důležitých funkcí, 

bez kterých by se konstrukce neobešly. První a nejdůležitější funkcí je spojování 

stavebních prvků, dále k úpravě a ochraně povrchů staveb, k utěsnění dutin a spár, k izolaci 

před teplotami, vodou a agresivním prostředím a v některých případech i částečně 

k ochraně výztuže. [11] 

Maltou rozumíme zatvrdlou směs pojiva, plniva, vody, přísad a příměsí. Připravuje 

se smísením zmíněných látek a následným rozmísením granulární směsi vodou 

na požadovanou konzistenci. Připravovat se může přímo na staveništi smísením všech 

složek za vzniku tzv. staveništní malty, popřípadě rozmísením předem nachystané suché 

maltové směsi s vodou, nebo dopravou již centrálně nachystané mokré maltové směsi 

ve výrobně. [12] 

Dříve užívané dělení malt dle typu pojiva zaniklo s normou ČSN 72 2430-1, zmíněná 

norma rozlišovala tyto malty: 

 MV -  malty vápenné obyčejné 

 MVJ -  malty vápenné obyčejné jemné 

 MVC -  malty vápenocementové obyčejné (hrubé) 

 MVCJ - malty vápenocementové jemné 

 MVCO - malty pro šlechtěné omítky 

 MVS -  malty vápenosádrové 

 MS -  malty sádrové 

 MC -  malty cementové obyčejné (hrubé) 

 MCP -  malty pro cementový postřik 

S označováním dle této normy se můžete setkat dodnes 

1. MV – Malty vápenné, vyznačují se pevností 1,0 MPa dosažené po 90 dnech. 

Příprava probíhá z vápna hašeného, vzdušného nebo vápenného hydrátu. 

Malta vápenná je vhodná pro zdivo menších pevností a s větším stupněm 

dotvarování je vhodnější do omítek 

2. MVC – Malty vápenocementové, pevnost těchto malt se pohybuje od 1,0 až 

do 2,5 MPa. Připravují se přidáním cementu dle požadované pevnosti a účelu 

použití do čerstvé vápenné malty. Vzhledem k pevnosti a menšímu stupni 

dotvarování se častěji užívá pro zdění. 

3. MC – Malty cementové, jsou malty s vyšší pevností v rozmezí od 5,0 

do 15,0 MPa. Složkami, z kterých se malty připravují, jsou cement, voda, 

říční písek, popřípadě další přísady a příměsi. Přidáním vápna ve formě 

vápenné kaše se modifikuje plastičnost malty. S ohledem na vysoké pevnosti 

se používá pro velmi namáhané části zdiva (pilíře, sloupy, suterénní zdivo, 

apod.). Nevýhodou je křehkost, která se projevuje trhlinami. Eliminuje 

se přidáním malého množství vápna. [12] 
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Nyní se průmyslově vyráběné malty třídí na malty pro zdění (dle ČSN EN 998-2) 

a malty pro vnitřní a vnější omítky (dle ČSN EN 998-1). Dále se tyto průmyslově vyráběné 

malty dělí dle složení použitého pojiva: 

 malty ze vzdušných vápen 

 malty ze směsi vzdušného vápna a cementu (obsah cementu nepřesahuje 50 % 

celkové hmotnosti pojiva) 

 malty cementové a malty ze směsi vzdušného vápna a cementu (obsah 

vzdušného vápna nepřesahuje 50 % hmotnosti pojiva) 

 malty s jinými hydraulickými pojivy 

 malty se zpožďovací přísadou 

Druhy použitých pojiv a jejich následné dávkování značně ovlivňuje vlastnosti malt 

pro vnitřní a vnější omítky. Druh kameniva, přísad a příměsí mohou vytvořit zvláštní 

vlastnosti. [12] 

Dále lze malty pro zdění dle Eurokódu rozdělit na malty obyčejné, pro tenké spáry 

a lehké malty. Toto rozdělení je pro potřeby navrhování zděných prvků dle složení. Další 

možností dělení malt je na malty návrhové, navržené a vyrobené pro dané vlastnosti, 

ověřené příslušnými zkouškami a na malty předpisové, vyrobené dle určeného předpisu. 

[12] 

Výše zmíněné dělení malt je v nynější době předním způsobem kategorizace malt 

a maltových směsí, ovšem není to jediná možnost jak malty rozdělit. 

Podle objemové hmotnosti malty ve vysušeném stavu: 

 tepelně izolační  do  1100 kg.m
-3

 

 malty vylehčené do  1600 kg.m
-3

 

 malty obyčejné  do  2300 kg.m
-3

 

 malty těžké  nad 2300 kg.m
-3

 

Podle pevnosti v tlaku se třídí na značky: 

M0; M0,4; M1; M2,5; M10; M15; M20; M25; M30; M33 

Hodnota pevnosti v tlaku malty v MPa je zároveň i značkou, pod tuto hodnotu nesmí 

klesnout průměrná hodnota výsledků ze zkoušek. [11] 

Zkoušky probíhají na sadách tří krychlí o hraně 100 mm nebo na zlomcích trámečků 

po zkoušce pevnosti v ohybu o rozměrech 40x40x160 mm v počtu nejméně tří vzorků. 

Malta značky 0 je doposud nezatvrdlá maltová směs s pevností menší než-li 0,4 MPa 

a používá se při posuzování únosnosti rozestavěných staveb. Malty nejvyšších pevnosti 

25,30 a 33 se nejčastěji používají pro výrobu keramických dílců a pro stykování. [11] 
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3.1.4 Problémy při posuzování starších zděných konstrukcí 

Zdivo ve stavebnictví je ve své podstatě hmotou výrazně kompozitní povahy, 

což zahrnuje jistá pozitiva i negativa. Z historických průzkumů a z praxe vyplývá, že zdivo 

může být různého stáří, které ve většině případů přesahuje plánovanou či projektovanou 

dobu životnosti ostatních konstrukcí. Nejvýznamnější problémy zděných konstrukcí jsou: 

 Nedostatečná prostorová tuhost zdiva – zdivo je ve vodorovném směru 

zajištěno pouze kovanými železnými táhly nebo není zajištěno vůbec 

 Stavební zásahy v minulosti – v minulosti mohlo docházet k oslabování 

průřezů či odstraňování částí nosného zdiva, některé konstrukce mohly být 

dokonce několikrát zásadně přestavěny 

 Složení zdiva – zvláště masivní konstrukce mohou být nedokonale 

zhotoveny, když dokonalá vazba zdiva byla dodržena pouze v povrchové 

vrstvě a ve vrstvách vnitřních může být vazba zdiva nahrazena směsí kamene 

prolitou maltou, popřípadě se mohou vyskytovat nedokonalosti v podobě 

dutin a kaveren; problémy můžou nastat rovněž i u zdiva smíšeného 

 Neprovázanost zdiva – vizuálně kompaktní zdivo se může po odstranění 

omítky skládat z více navzájem neprovázaných vrstev 

 Změny v užívání a změny zatížení konstrukce 

 Trvanlivost zdiva – vlivem cyklického zmrazování a rozmrazování, případně 

vlivem solí kyselin rozrušujícím zdivo krystalizačními tlaky 

 Vlhkost zdiva – ovlivňuje urychlení degradačních procesů, zhoršuje provozně 

funkční vlastnosti konstrukce a má vliv na snižování únosnosti 

 Poruchy, zejména trhliny – rozvoj poruch souvisí s většinou předcházejících 

problémů [10] 

 

3.2 PEVNOST V TLAKU ZDÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

 

Příslušné normy určí způsob zjištění základních vlastností zdících prvků (rozměry, 

tvar, uspořádání, objemová hmotnost a pevnost v tlaku) u existujících konstrukcí 

na vzorcích odebraných z vyšetřované konstrukce, případně po odkrytí povrchu zdiva 

nedestruktivní zkušební metodou. [10] 

3.2.1 Pevnost v tlaku zjištěná destruktivně 

Vzorky odebrané z konstrukce 

Dle ČSN EN 772-1 stanovíme pevnost v tlaku zdících prvků jako průměrnou pevnost 

v tlaku stanoveného počtu vzorků celých zdících prvků. Počet vzorků je v případě 

diagnostiky zděných konstrukcí třeba upravit dle velikosti konstrukce, ale norma stanoví 

nejmenší počet vzorků na šest. Norma rovněž připouští v případě větších prvků zkoušet 

reprezentativní části zdících prvků. Např. krychle vybrány jako reprezentativní tělesa 

budou vyřezány z různých míst diagnostikovaného prvku (např. uvnitř, na okraji, apod.). 

V případě užití reprezentativních vzorků se logicky počet potřebných vzorků pro stanovení 

pevnosti v tlaku dle normy navyšuje. [10] 
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Pevnost v tlaku zdících prvků, kterou uvažujeme při návrhu, je normalizovaná 

pevnost v tlaku fb. 

Přepočtem pevnosti zdících prvků na pevnost ve stavu přirozené vlhkosti (6+2 %) 

získáme hledanou normalizovanou pevnost v tlaku fb, za předpokladu, že nebyla v tomto 

stavu již stanovena a vynásobíme ji součinitelem vlivu výšky a šířky zdících prvků δ 

dle níže zobrazené tabulky. Zkušební těleso pro určení pevnosti v tlaku má dle normy 

rozměr 100x100 mm. [10] 

 

Tabulka 2 Součinitel vlivu výšky a šířky zdících prvků δ  [10] 

 

Standardní zkouška stanovení pevnosti v tlaku na předepsaném zkušebním tělese 

po úpravě vzorků do příslušné podoby (rovnoběžné zkušebních plochy, pravoúhlé strany 

zkušebního tělesa, zbroušené podstavy korundovým prachem pro lepší dosednutí 

na tlačnou plochu, aj.) se provádí usazením na tlačnou desku do lisu a zvyšováním síly 

působící na vzorek do porušení, síla působící na vzorek je rovnoměrně rozdělená díky 

kloubovému uložení desky do lisu. Výstupem této zkoušky je síla, při které se zkušební 

vzorek poruší (pokud se poruší jiným, než-li předepsaným způsobem, nelze jej uvažovat) a 

z této síly jsme schopni ze základního vzorce pro výpočet napětí, při znalosti plochy 

vzorku, dopočítat pevnost v tlaku zdících prvků. [10] 

Vzorky vyrobené z jádrových vývrtů 

Užití jádrových vývrtů je v praxi diagnostických průzkumů zděných konstrukcí časté 

z důvodu nemožnosti odebrat neporušený vzorek či při odebírání vzorku z konstrukce 

danou konstrukci neporušit a zajistit tím celé vzorky zdících prvků. Používaný průměr 

v praxi je 50 mm, z kterého se následně vyřežou válcová tělesa. Problémem je směr 

zatěžování vzorku v lisu, protože málokdy je tento směr shodný se směrem zatížení 

v konstrukci (jádrové vývrty jsou povětšinou vrtány vodorovně). 

Časem se osvědčilo provedení jádrového vývrtu o vnitřním průměru 75 mm 

do vazáku na celou délku cihly dle zkušeností Ústavu stavebního zkušebnictví. 
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Výhodou výše zmíněného vývrtu je možnost vyřezat zkušební tělesa s příčným 

rozměrem d = 50 mm nejen pro stanovení pevnosti v tlaku, ale i pro pevnost v tahu 

za ohybu. [10] 

 

Obrázek 23 Odběr vzorku zdících prvků o průměru 75 mm jádrovým vrtáním a zkušební 

tělesa vyrobená z vývrtu. [10] 

 

Hranol s rozměry 50x50x250 mm (příp. až 290 mm) je brán jako optimální 

reprezentativní těleso. Při ohybové zkoušce se těleso zlomí způsobem vhodným 

pro následné vytvoření až 4 krychlí o rozměru 50x50x50 mm(viz obrázek 23), které jsou 

reprezentativním vzorkem pro stanovení pevnosti v tlaku. Tímto získáme větší počet 

zkušebních krychlí z jednoho vzorku cihly a následně jsme schopni získat pevnosti 

z různých částí zdi (střed zdiva x vnější líc), případně v různém vlhkostním stavu 

(přirozené vlhkosti, vysušení, nasycení). [10] 

 

3.2.2 Pevnost v tlaku zjištěná nedestruktivně 

Modifikací metod užívaných pro tvrdoměrné zkoušení betonu dle ČSN 73 1373 

vznikly tvrdoměrné metody zkoušení cihel. Nejčastěji užívané metody pro zkoušení cihel 

jsou zejména metoda Schmidtova odrazového tvrdoměru a metoda Waitzmannova 

tvrdoměru, což je upravené Poldi kladívko na zkoušení betonu a cihel. Waitzmannova 

metoda vykazuje při zkoušení cihel velmi dobré výsledky, je však s ohledem 

na vyhodnocení poměrně pracná, a proto se v praxi užívá jen výjimečně. 

Pro účely zkoušení cihelných zdících prvků byl vyvinut tvrdoměr typu Schmidt LB. 

Tento typ se téměř neliší od typu L, jediným rozdílem je výrazně menší poloměr kulové 

plochy razníku. Kalibrační vztahy nejsou v normě pro zkoušení zdících prvků uvedeny, 

jsou uvedeny pouze pro beton. Několik kalibračních vztahů bylo na specializovaných 

pracovištích vyhotoveno (FAST VUT v Brně, VAAZ BRNO, PŮDIS Praha) pro nové 

i staré cihly. [10]  

Odrazové tvrdoměry dodává švýcarská firma Proceq pro různé typy materiálu, 

i když jsou primárně určeny pro zkoušení betonu. Jejich funkce je založena na principu 

vztahu tvrdosti povrchu a poměru kinetické energie dopadajícího úderníku 

před a po odrazu. Tvrdoměr je složen z vlastního těla, razníku, beranu a hnací pružiny. 

Mezi měřené veličiny patří dvě hodnoty, tzv. R-hodnota (používaná u klasických 

tvrdoměrů)tj. poměr rychlostí úderníku před a po odrazu a tzv. Q-hodnota u používaná 

u dynamických tvrdoměrů. 
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Typy tvrdoměrů: 

 typ N – určený pro zkoušení betonu v běžném pozemním a mostním 

stavitelství (rázová energie 2,207 J) 

 typ L – určený pro zkoušení materiálů s nízkou pevnosti, popřípadě na náraz 

citlivých či malých dílců (rázová energie 0,735 J) 

 typ LB – totožný s typem L, s rozdílem v zakončení rázového čepu 

 typ M – určený pro zkoušení masivních konstrukcí (rázová energie 29,43 J) 

 typ P – určený pro zkoušení lehkých materiálů, omítek a povrchových vrstev 

(rázová energie 0,883 J) 

 typ PT – určeny pro zkoušení materiálů s mimořádně nízkou pevností (rázová 

energie 0,883 J) 

 typ PM – určený pro zkoušení spár ve zdivu (rázová energie 0,883 J) 

 

Obrázek 24 Odrazový tvrdoměr Schmidt typ LB [10] 

 

Primárně je vstupem měření hodnota odrazu (R- nebo Q-hodnota) a výstupem je 

pevnost materiálu v tlaku. 

S výjimkou kalibračního vztahu je metodika provádění a vyhodnocování zkoušek 

pevnosti cihelných zdících prvků pomocí odrazového tvrdoměru Schmidt LB shodná 

s tvrdoměrem Schmidt L. Měření se provádí na obroušeném povrchu cihly s minimálním 

počtem 5, vhodněji však 8 až 10 měření odrazu. 
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 Pokud se hodnota měření liší od aritmetického průměru všech měření na stejném 

vzorku v témže místě o více než + 20 %, není uznána jako platná a je vyloučena.  

Po vyloučení některých z hodnot se znovu vypočítá aritmetický průměr měření. Tato 

hodnota se následně použije dle kalibračního vztahu pro výpočet pevnosti v tlaku fb,e. 

 

Obrázek 25 Kalibrační vztah pro stanovení pevnosti v tlaku starých plných pálených cihel 

z hodnoty odrazu měřené tvrdoměrem Schmidt LB [18] 

 

Nedestruktivní zkoušení kamenného zdiva 

Kamenné zdící prvky jsou v častých případech daleko za předpokládanou 

či projektovanou hranicí životnosti v rámci celé konstrukce. Přestože se v dnešní době 

již nevyužívá kamene jako stavebního materiálu pro zděné konstrukce natolik, jako tomu 

bývalo v letech minulých, a tudíž kámen nemá v nedestruktivních metodách zkoušení 

vlastní specifické metody, je právě diagnostika kamenných zdících prvků často 

vyhledávanou částí diagnostického průzkumu. Kámen časem degraduje, tento proces je 

nezvratný a nelze jej zcela eliminovat, pouze zpomalit. Pro diagnostiku stavu stavební 

konstrukce a následné zhodnocení degradace slouží řada indikátorů. Obecně nejčastějšími 

je změna mechanických parametrů v čase, mezi které patří pevnosti (v tlaku, tahu, smyku) 

a statické moduly pružnosti v tlaku a smyku. Norma standardně implementuje předpisy, 

které stanoví jednotlivé parametry konkrétních užívaných materiálů, ovšem ve většině 

případů se jedná o destruktivní metody. Konstrukce, které jsou zbudovány z kamene, 

bývají často staršího data, mají značný památkový či jiný význam a v tomto případě není 

vhodné je destruktivně zkoušet. 
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U kamenných zdících prvků lze využít odrazových tvrdoměrů typu Schmidt pouze 

za předpokladu odvození vlastní kalibrační křivky pro daný typ kamene (horniny). 

Abychom mohli tuto kalibrační křivku odvodit je potřeba doplnit tvrdoměrnou metodu 

o impulsní průchodovou metodu. Kombinací těchto dvou nedestruktivních metod 

dosáhneme dostatečně statisticky věrohodných hodnot. [19] 

 

3.3 PEVNOST V TLAKU MALTOVÝCH SMĚSÍ 

3.3.1 Metodika zjišťování pevnosti v tlaku malty ve spárách 

Způsoby zjištění pevnosti v tlaku malty na existujících konstrukcích: 

 Na základě vhodných kalibračních vztahů nedestruktivními tvrdoměrnými 

zkouškami, popřípadě dle hloubky vrypu odhadem 

 Na základě chemického rozboru stanovujícího obsah pojiva 

 Na základě kalibračních vztahů pomocí upravené příklepové vrtačky 

metodami lokálního porušení 

Pokud umožní dostatečně velká tloušťka ložné spáry výrobu těles a pevnost malty 

je též dostačující, je vhodné v souladu s ČSN EN 1015-11 provést destruktivní zkoušku 

pro stanovení pevnosti v tlaku. 

Tloušťka spár je však u tvrdoměrných metod největším problémem, 

neboť se v konstrukcích staršího data pohybuje od 10 mm do 14 mm. Na zkoušení spár 

se užívá metoda válcového indentoru, na principu vtlačování válcového indentoru za užití 

dané síly do zkoušené malty (kladivo bylo časem nahrazeno kyvadlem). Dalším přístrojem 

je odrazový tvrdoměr Schmidt typ PM. [10] 

3.3.2 Vrtací metoda stanovení pevnosti v tlaku malty ve spárách pomocí 

upravené vrtačky, tzv. „Kučerova vrtačka“ 

Jedná se o semidestruktivní metodu zjišťování pevnosti malty ve spárách, která byla 

vyvinuta v pražském TZÚS (Technickém a zkušebním ústavu stavebním). Metodou je 

statisticky významný vztah mezi pevností malty ve spárách a odporem malty proti vnikání 

vrtáku při příklepovém vrtání touto vrtačkou s danými parametry. Ruční vrtačka je 

vybavena příklepem, počítadlem otáček a tlačnou pružinou v opěrce o předepsané tuhosti, 

která zajišťuje předepsaný přítlak. Hloubka vrtu vrtákem o průměru 8 mm je mírou odporu 

malty. Vzhledem k oblibě, kterou si vyvinutá metoda získala pro fyzickou namáhavost, byl 

vyvinut nový typ elektrické vrtačky, která nese označení PZZ 01. [10] 

Oba typy vrtaček mají v podstatě shodný zkušební postup, rozdílem jsou pouze 

kalibrační vztahy. Zkušební místo volíme na prvcích namáhaných tlakem (sevřené spáry). 

Zkušební místo se upraví tímto způsobem: 

V případě omítnutí zdiva je potřeba omítku odstranit na ploše cca 200x150 mm tak, 

že ložné spáry jsou přibližně v podélné ose upravené plochy. Z hlediska odstranění omítky 

a zkarbonatované vrstvy je potřeba přibližně 20 mm za líc zdiva vysekat či vyškrábat 

vhodným nástrojem maltu v jedné ložné spáře. [10] 
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Obrázek 26 Řez zdivem, umístění vrtu ve spáře zdiva [10] 

 

Vrty v upravené ložné spáře při zkoušce malty se provedou ve vzdálenostech 

cca 40 mm a minimálně 50 mm od případné hrany zdiva, v provedení minimálně 3 vrtů. 

[10] 

 

 

 

Obrázek 27 Rozmístění vrtů ve spáře a vzdálenosti od okraje [10] 

 

Za předpokladu užití obecných kalibračních vztahů se ruční vrtačka nastaví 

na 25 otáček a elektrická vrtačka na stupeň 1. V případě užití specifických kalibračních 

vztahů se nastaví stupeň, který byl použit pro kalibraci daného materiálu. Dále změříme 

pomocí hloubkoměru hloubku vrtu. Platné měření je uvažována hloubka vrtu d, nelišící 

se od průměrné hloubky dm ze všech tří vrtů o více než-li 30 %. Místo se neuvažuje, 

pokud kritériu nevyhovují dva z vrtů. Pokud nevyhovuje kritériu jeden vrt, je následně 

nahrazen vrtem novým, a pokud při nahrazení nového vrtu není opět splněno kritérium, 

zkušební místo se neuvažuje. [10] 

Pro různé typy přítlaků, průměry vrtáků a jiný způsob vyvození otáček jsou 

vytvořeny výrobcem vrtaček adekvátní kalibrační vztahy. Vzájemně nejsou tedy 

porovnatelné, protože respektují různorodost obou vrtaček. 
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Obrázek 28 Kalibrační vztahy pro pevnost v tlaku malty ve spáře zdiva z hloubky 

vrtu zjištěného ruční a elektrickou vrtačkou PZZ01. [18]  

 

Z hloubky vrtu dm,po zaokrouhlení na 1 mm, vypočteme aritmetický průměr ze tří 

platných měření na jednom zkušebním místě.  

V závislosti na zjištěné průměrné hloubce vrtu dm se stanoví informativní hodnota 

pevnosti malty fm,e z obecného kalibračního vztahu pro daný typ přístroje. 

Ekvivalentem hodnotě pevnosti malty získané zkoušením jednoho zkušebního tělesa 

je pevnost získaná zkouškou jednoho zkušebního místa. Výběrový průměr pevnosti malty 

fm se stanoví z výsledků všech zkoušek na konstrukci. [18] 

 

Obrázek 29 Upravené vrtačky pro zkoušení pevnosti malty ve spárách [10] 
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3.4 HODNOCENÍ EXSTUJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

 

Hodnocení provádíme dle platných norem pro navrhování a pro zatížení, kterými je 

v nynější době ČSN EN 13 822-1 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících 

konstrukcí. 

3.4.1 Pevnost zdiva v tlaku charakteristická 

Dle ČSN ISO 13822 se charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk stanoví z pevnosti 

malty a zdících prvků dle následujícího vztahu: 

 

Kde: 

 fk – charakteristická pevnost v tlaku zdiva, zdivo s vyplněnými ložnými 

spárami; N/mm
2
 

 K – konstanta závislá na druhu zdiva a skupině zdících prvků a dále také 

na zařazení těchto prvků dle geometrických charakteristik 

 fb – normalizovaná pevnost v tlaku; N/mm
2
 

 fm – průměrná pevnost malty v tlaku N/mm
2
,uvažovaná nejvýše menší 

z hodnot 2fb nebo 20 MPa. Zdivo s lehkou maltou a tenkými spárami musí 

být ověřeno na minimální pevnostní třídu malty 5 MPa. 

 α – exponent závislý na tloušťce ložných spár a druhu malty 

o α = 0,65 nevyztužené zdivo s obyčejnou či lehkou maltou 

o α = 0,85 nevyztužené zdivo s maltou pro tenké spáry 

 β – exponent závislý na druhu malty 

o β = 0,25 obyčejná malta 

o β = 0,00 lehká malta a malta pro tenké spáry 

Konstanta K = 0,5 odpovídá uspořádání z cihel plných klasického formátu, průměrné 

pevnosti, obyčejné malty. U ostatních druhů zdiva musí být konstanta upravena 

na použitou zkušební metodu a korelační vztah. 

3.4.2 Pevnost zdiva v tlaku návrhová 

Při hodnocení zdících prvků je potřeba zohlednit další vlastnosti, které jsou zahrnuty 

ve výpočtu návrhové pevnosti zdiva v tlaku. Dle ČSN ISO 13822 se návrhová pevnost 

zdiva v tlaku fd vypočte jako podíl charakteristické pevnosti zdiva v tlaku fk a dílčího 

součinitele zdiva γm. 

Dílčí součinitel zdiva γm určíme z následujícího vztahu: 

γm = γm1 * γm2 *γm3 * γm4  

γm1 – základní hodnota dílčího součinitele spolehlivosti 

γm2 – součinitel zohledňující vliv pravidelnosti vazby a vyplnění spár maltou 

γm3 – součinitel zahrnující vliv zvýšené vlhkosti 
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γm4 – součinitel zahrnující vliv svislých a šikmých trhlin ve zdivu [10] 

4 PORUCHY MOSTŮ SE ZDĚNOU NOSNOU KONSTRUKCÍ 
 

Podle různých kritérií v závislosti na účelu členění můžeme dělit poškození 

a nedokonalosti mostních konstrukcí a jejich částí. Základní dělení souvisí s rozsahem 

poškození resp. nedokonalosti mostu nebo jeho částí. Funkce mostu z hlediska výkonu je 

zajištění bezpečné a plynulé dopravy. Proto zavádíme následující členění všech 

nedokonalostí mostu a jeho částí: 

 Závada mostu nebo jeho části je rozdíl mezi vlastnostmi mostu nebo jeho 

částí plnící vstupní požadavky dle projektové dokumentace a skutečnými 

vlastnostmi mostu nebo jeho částí vzniklých během realizace nebo v průběhu 

zkušebního provozu, tj. rozdíl mezi objektem „jak má být“ a „jaký opravdu 

je“. 

 Porucha mostu nebo jeho části je ztráta schopnosti zčásti nebo úplně plnit 

požadované funkce mostu nebo jeho částí po dobu životnosti, tj. od uvedení 

do provozu do doby jeho ukončení. 

Pro úplnost jsou zde uvedeny definice poškozením degradace a vady konstrukce. 

Poškození je nepříznivá změna stavu konstrukce, která může ovlivnit její funkční 

způsobilost. 

Degradace je proces, který nepříznivě ovlivňuje funkční způsobilost, včetně 

spolehlivosti v čase vlivem vyskytujících se chemických, fyzikálních nebo biologických 

účinků. Dále vlivem opakovaných zatížení, obvyklých či nepříznivých vlivů prostředí 

a opotřebovanosti v důsledku způsobu využívání, nebo nesprávného provozu či údržby 

konstrukce. 

Vada konstrukce je nedostatek konstrukce způsobený chybným návrhem, chybným 

provedením, použitím vadných hmot, nevhodnou kombinací hmot nebo zabudováním 

vadných výrobků. 

Poruchy mostů můžeme členit: 

 Přípustné poruchy 

 Částečné nebo omezující poruchy 

 Úplné (nepřípustné) poruchy 

V případě železničních mostů je zvlášť hodnocena nosná konstrukce a spodní stavba. 

Interní předpis SŽDC, s.o. S5 dělí hodnocení na tři stupně (1 – dobrý, 2 – vyhovující, 3 – 

nevyhovující). [13] 

4.1 PORUCHY ZÁKLADŮ 

 

Vizuální inspekce poruch základů může být obtížná vzhledem k časté nepřístupnosti. 

V případech běžného terénu lze usuzovat pouze z konfigurace okolí základů a z atypických 

situací. V případě opěr a pilířů nacházejících se v říčních korytech lze provést prohlídku 

za sníženého vodního toku nebo za pomoci potápěčské výbavy. V úvahu tedy připadají 
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pouze metody sledování osazených geodetických bodů či jiných způsobů pro stanovení 

změny polohy osazených měřících bodů. [13] 

4.1.1 Poškození způsobená degradací samotných základů 

Základové prvky (kamenné či cihelné) jsou vždy konstruovány, aby jejich samotná 

hmotnost byla stabilizujícím prvkem vůči proudící vodě. Přesto byly v řadě případů 

kamenné bloky spojovány ocelovými kleštinami pro zajištění integrity základového zdiva 

za současného užití malt ze silně hydraulického vápna nebo z cementu. Doplňující ochranu 

pak tvořil v nejjednodušší podobě obsyp masivním lomovým kamenem. Další variantou 

bylo zpevňování břehů dlážděním či výstavba opěrné zídky předsazené před pilíř. 

Tato koncepce byla dlouhodobě spolehlivá za běžného průtočného stavu. Za jiného 

průtočného stavu (povodně, atypické chody ledů, apod.) mohly být jednotlivé 

nebo všechny ochranné prvky narušeny. To postupem času mohlo vést k zatékání 

do ložných a styčných spár, což vedlo k degradaci maltového pojiva. Dále zatékání mohlo 

způsobit korozní oslabení kovových kleštin až jejich plné strávení korozí. Popřípadě mohlo 

způsobit podemletí pilířů u mělce založených objektů (mosty 19 století byly zakládány 

na dřevěných pilířích). [13] 

4.1.2 Poškození způsobená degradací podloží 

Proudící voda v okolí základových prvků je nejčastější příčinou poruch v podzákladí. 

Podemílání může být vyvoláno postupnou ztrátou ochranných prvků, změnou průtoků 

či proudění, nebo i atypickými stavy při povodních. Vodní proudy můžou 

za nestandardních podmínek způsobovat jinou konfiguraci koryta, která může mít 

za následek vznik turbulentních proudů. Ty mohou vyvolat lokální podemílání základů. 

Podobný efekt mohou mít jakékoli změny či úpravy, které navýší rychlost vody v korytě. 

S ohledem na erozi může také docházet ke svahovým sesuvům půdy v okolí 

mostního objektu, a to může mít za následek nerovnoměrné přitížení okolí pilířů či opěr. 

V přírodě může svými kořenovými systémy ovlivňovat stav základové spáry 

i nejrůznější vegetace. Kupříkladu odčerpáním zemní vlhkosti kořenovým systémem může 

docházet ke konsolidaci podzákladí. [13] 

 

4.2 TRHLINY 

 

Jsou charakteristickou poruchou u zdiva, která může mít různé příčiny a může mít 

různé následky na konstrukci. Nemusí být ohrožením pro konstrukci, i když indikují jisté 

nebezpečí. Uvolněním nahromaděné energie a přerozdělením sil v konstrukci dochází 

k trhlině. Např. při objemových změnách za vzniku trhlin tyto trhliny působí jako dilatační 

spáry. Tímto způsobem dochází k narušení celistvosti povrchu konstrukce a může docházet 

k zatékání, což vede k dalším poruchám. Narušení trhlinami může mít za následek i změnu 

statického působení. Například u klenby v místě porušení trhlinou může vzniknout vnitřní 

kloub a ten má významný vliv na průběh tlakové čáry. Trhliny jsou proto nedílnou součástí 

výpočtu únosnosti konstrukce a je potřeba je podrobně dokumentovat a sledovat jejich 

průběh v čase. 

Klasifikace trhlin se provádí dle následujících hledisek: 

 příčina vzniku (silové nebo přetvárné účinky zatížení) 
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 časový vývoj – trhliny pasivní a aktivní 

 stav napětí nebo přetvoření ve zděném prvku (rovinná a prostorová napjatost) 

 poloha trhlin vůči ložným a styčným spárám – podélné, příčné, diagonální 

 průběh trhlin – svislé, šikmé, stupňovité 

 šířka a proměnnost šířky podél délky trhliny 

 složení zdiva 

 prvek, kde se trhliny vyskytují [13] 

 

 

 

Obrázek 30 Charakteristické porušení zdiva a) tahem b) smykem c) tlakem v místě 

koncentrace napětí [13] 

 

 

Obrázek 31 Tahové trhliny ve zdivu a) svislé b) šikmé c) stupňovité [13] 
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Trhliny svědčí o pohybech jednotlivých částí stavby, jsou následkem napětí, 

které překročilo mez pevnosti dotyčného materiálu. Během analýzy příčin statických 

poruch vycházíme z průběhu a charakteru trhlin. 

Rozlišujeme tři charakteristické rysy porušení: 

 tahem, trhliny hladké, ostře ohraničené okraje, rozevírané uprostřed své 

délky, při poklepu okolí vydává dutý zvuk 

 smykem, okraje trhlin jsou zpravidla rozdrcené, průběh téměř přímkový, 

na poklep nevydává okolí dutý zvuk 

 tlakem, okolní materiál bývá zvrásněný, případně vyboulený a vydává dutý 

zvuk, trhliny mají zpravidla rozdrcené okraje. 

Tahové trhliny vznikají kolmo na hlavní tah, tj. ve směru tlakových trajektorií. 

Porušení smykovými trhlinami vzniká v místech, kdy smykové napětí dosáhne největší 

hodnoty při určité složce napětí normálového. Tlakové trhliny obvykle vznikají v místech 

koncentrace a výskytu nejvyšších normálových napětí v tlaku. [13] 

 

 

 

Obrázek 32 Charakteristická stádia porušení tlačeného zděného prvku tlakem a) vznik 

trhlin b) rozvoj trhlin c) porušení na mezi únosnosti [13] 

 

Příčné trhliny vznikají u kleneb v oblastech, které nazýváme kritická místa 

nebo zóny. To jsou místa s projevem drcení nebo vrásnění povrchových vrstev anebo 

místa, kde vznikají tahové trhliny. Na porušení klenby se může kromě dvou základních 

činitelů, kterými je zatížení statické i dynamické a posunutí podpor, podílet také postupný 

rozpad pojiva ložných spár a zdicích prvků, zapříčiněný zvýšením vlhkosti, změnami 

teploty, agresivitou prostředí, biologickou korozí apod. První kritickou zónou je vrchol 

klenby, druhá kritická zóna je v patce u segmentového oblouku o středovém úhlu do 120° 

a u oblouku se středovým úhlem větším než 120°v rovině svírající s vodorovnou rovinou 

úhel 30°. V tomto místě se spára snaží otevřít na rubové ploše klenby. [13] 
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Obrázek 33 Schéma porušení klenby příčnými trhlinami [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 34 Schéma porušení klenby rozestoupením opěr [13] 

 

V případě pootočení opěr vlivem poklesu základů nebo masivních plochých kleneb 

s poddimenzovanými opěrami obyčejně dochází k rozestoupení klenby. Opěry se roztlačí 

do stran vlivem tlaku klenby a na lícové ploše ve vrcholu klenby vznikne příčná trhlina 

a tím dále vzniká kloubový mechanismus. U něj lze obecně konstatovat, že při pootočení 

opěr o určitý úhel opěry může dojít k celkovému zhroucení mostu. 

 existuje hodnota pootočení opěry α pro každou hodnotu světlosti l, vzepětí 

klenby a výšku pilíře h, která způsobí vznik kloubového mechanismu 

 s narůstajícím úhlem rozpětí se snižuje potřebná hodnota úhlu k rozrušení 

konstrukce 

 s nárůstem plochosti klenby se snižuje velikost úhlu potřebného k rozrušení 

konstrukce 

 s nárůstem výšky pilíře se snižuje úhel pootočení postačující k rozrušení 

konstrukce 
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Při extrémních tlacích z boku na opěry, způsobených buď tlakem zeminy, 

nebo přetížením kleneb v sousedních polích, dochází k drcení klenby. Na lícové straně 

ve vrcholu se klenba drtí a na rubu se otevírá. Průběžná podélná spára se rozevírá 

u patek. [13] 

 

 

 

Obrázek 35 Schéma poruchy u drcené klenby [13] 

 

Podélné trhliny vznikají v klenbě na celé její ploše, nejčastěji při jejím okraji. Trhliny 

mohou vzniknout při nedokonalé vazbě zdiva, popřípadě se mohou rozšířit z narušeného 

pilíře nebo opěry při jejím narušení sedáním či podemletím. [13] 

4.3 PRŮSAKY 

 

U většiny starších zděných mostů, pokud zde byl zřízen izolační systém, 

je s odstupem času patrné, že tato vodotěsná izolace je lokálně či celoplošně nefunkční. 

V důsledku nefunkční hydroizolace může také dojít ke vzniku podélných trhlin působením 

nežádoucí vody. Vodotěsná izolace je v mnohých případech nesanovatelná a její celková 

rekonstrukce nesmírně komplikovaná i přesto, že má zásadní vliv na dlouhodobou 

trvanlivost konstrukce. Důsledkem ztráty funkce vodotěsnosti u izolace je pronikání vody 

do nosné konstrukce klenby, pilířů a opěr. 

V závislosti na intenzitě pronikání vody se průsaky nejprve na konstrukci projevují 

jako vlhnoucí místa, kdy se jedná spíše o závadu estetickou. Při dalším pronikání se již 

mohou vytvářet povlaky, výkvěty, či krusty, které jsou důsledkem vyluhujících účinků 

pronikající vody. Vznikající povlaky, výkvěty či krusty jsou většinou uhličitanem 

vápenatým, který v závislosti na intenzitě průsaků i obsahu soli může vyvíjet i krápníky. 

Nebezpečným důsledkem tohoto degradačního mechanismu je snižování pevnosti 

a modulu pružnosti zdící malty. Což se může časem projevit rozvojem trhlin a v kritických 

případech i vypadnutím zdících prvků. Dalším doprovodným jevem při zatékání 

do konstrukce je mrazové poškozování v zimním období. 

Průsaky jsou jedny z nejzávažnějších poruch a čelit jim efektivně lze pouze 

kompletní rekonstrukcí z rubové strany kleneb. [13] 
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4.4 BOULENÍ, POSUN A NAKLÁNĚNÍ ZDIVA 

 

Jedná se o deformaci částí nebo celků zdiva. Tato deformace může být spjatá 

s působením ohybu, vzpěru, torzních sil, axiálních sil a sil smykových. 

K boulení čelních zdí dochází v případě přílišného tlaku přesypávky se zadržovanou 

vodou a také v případě zvýšení zemního tlaku od nepříznivých účinků nahodilého zatížení. 

Platí, že s rostoucí výškou je čelní zeď náchylnější na boulení a její odpor vůči tlaku 

přesypávky klesá. 

V případě nadměrného působení tlaku přesypávky na čelní zeď vznikají dva způsoby 

porušení. Prvním je vznik smykové plochy v ložné spáře mezi čelní zdí a vrcholem čela 

klenby s následným vysunutím přes půdorys klenby. Druhým způsobem je vznik podélné 

trhliny v klenbě a dělením klenby na samostatné pásy. [13] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 36 Nadměrné působení tlaku přesypávky na čelní zeď [13] 

 

Pokud jsou složky stabilizační menší než složky způsobující naklánění (účinek 

přesypávky) a přitom nedochází k posouvání, vzniká porucha v podobě naklánění čelních 

zdí. Vnímáme tuto poruchu jako naklonění, kdy konstrukce čelní zdi je opřena o pevné 

místo na klenbě, okolo kterého se pootočí. 

Stejné úvahy a principy u čelních zdí platí i pro křídla, příčinou může být 

nedostatečné odvodnění povrchu a odvedení vody vsáklé do přesypávky a navazujícího 

náspu. 

Další poměrně častou poruchou doprovázenou boulením čelní zdi je separace čelních 

zdí. Ve spáře mezi čelní zdí a čelním věncem vznikne silná trhlina, která je doprovázená 

degradací a vypadáváním malty. Vyšší pravděpodobnost výskytu této poruchy je u kleneb 

z lomového nebo hrubě opracovaného kamene, u cihelných kleneb není toto riziko natolik 

velké. [13] 

4.5 DELAMINACE ZDIVA 

 

Také známá jako separace povrchových vrstev zdiva oblouku klenby, je porucha 

vyskytující se v blízkosti patek. Projevem poruchy jsou štěpné a delaminační trhliny, 



46 

 

převážně rovnoběžné s povrchem zdiva. Šířka a hloubka pod povrchem je proměnlivá. 

Tyto trhliny jsou důsledkem působení příčného tahového napětí, jedná se o tzv. štěpné síly, 

které jsou skutečnou příčinou destrukce tlakově namáhaného prvku. 

Zřícení následkem zhroucení zdiva má tří kritéria vzniku a nepříznivého vývoje: 

I. Rovnoběžný tlak se spárami klenby, kdy v důsledku problémů se základy 

a provozním zatížení vznikají vnitřní síly 

II. Síly působící kolmo ke spárám klenby zároveň s namáháním ohybem 

a smykem. V důsledku problémů se základy a provozním zatížení vznikají 

vnitřní síly 

III. Pouze kolmý tlak ke spárám. V důsledku problémů se základy a provozním 

zatížení vznikají vnitřní síly [13] 

 

 

 

Obrázek 37 Schéma poruchy – delaminace a separace vrstvy zdiva [13] 

 

4.6 KAVERNY 

 

Kaverny (dutiny) ve zdivu vznikají uvolňováním kamenného nebo cihelného zdiva 

vlivem následujícího výčtu faktorů: prorůstání vegetace, rozpouštění pojiva, zatékání vody, 

krystalizace solí, mrazových cyklů. Také dochází k uvolňování kamenů či zdiva účinky 

provozního dynamického zatížení. Vysunutí a následné vypadnutí jednotlivých bloků je 

nesmírně nevhodné pro stabilitu klenby. Porucha vzniká dvěma způsoby, 

buď za kontinuálního rozpadu hmoty zdících prvků a spár nebo vypadáváním celých prvků 

zdiva najednou. 

Kaverny vzniklé postupným rozpadem hmot se obvykle soustředí v místě průniku 

vody lícem zdiva, anebo v místech průniku vody blízkým. Dalo by se říci, že se porucha 

vyskytuje v exponovaných částech s vysokou vlhkostí. Projevem poruchy je ztráta hmoty 

zdiva, často signalizující závažné procesy změn ve zdivu. 

Povaha procesu může být chemická, fyzikálně-mechanická, fyzikálně-mechanická 

s působením mrazu, mechanická s překročením pevnosti v tlaku, mechanická 

a kombinovaná. 
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Kombinace vlivu krystalizace solí uvnitř porézního systému s vlivem mrazu 

je příčinou vzniku poruch postupným rozpadem hmot. Jakmile proces rozpadu započne, 

je tento proces urychlován vířením vody v dutině. 

Konečnou fází uvolňování kamenného či cihelného zdiva je v případě kontinuální 

ztráty hmoty ze spár (vymýváním nebo mrazovým rozpadem malty, aj.) vznik kaverny 

vypadnutím celých prvků zdiva. [13] 

 

 

 

Obrázek 38 Porucha způsobená ztrátou hmoty ze spár a vypadáváním zdících prvků [13] 
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B. ČÁST PRAKTICKÁ 
 

V nynější době spravuje většinu železničních mostů SŽDC s.o. Pod její správou 

se nachází 10773 mostních konstrukcí, z toho 4027 konstrukcí jsou klenby. Údaje jsou 

obsaženy v programu IS-MES k datu 18. 5. 2018. Toto značné množství konstrukcí 

je dle interního předpisu S5 periodicky kontrolováno a hodnoceno. Běžná prohlídka 

prováděna správcem probíhá každý rok, podrobná prohlídka prováděna specializovanou 

mostní četou každé tři roky. Dle stavu mostního objektu mu připadá stupeň hodnocení 1-3. 

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONSTRUKCI 
 

Objektem zájmu byl železniční klenbový most na traťovém úseku 2201 Nezamyslice 

(mimo) – Olomouc hl.n. (mimo), definičním úseku 04 Pivín – Bedihošť a evidenčním 

kilometru 69,982, též známém jako „Vysoká pivínská klenba“.  

 

 

 

Obrázek 39 Pohled zleva na mostní objekt [21] 

5.1 ÚDAJE UVEDENÉ V IS-MES 

 

Základní údaje o mostu: 

Souřadnice středu objektu: GPS: 49°23'32.990"N, 17°11'24.369"E 
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Délka mostu: 24,30 m (MES) 

Šířka mostu: 4,85 m (MES) 

Výška mostu (niveleta nad terénem): 9,00 m (MES) 

Délka přemostění: 7,40 m (MES) 

Úhel křížení: 90° 

Objekt: objekt kolmý 

Počet kolejí: 1 

Počet nosných konstrukcí: 1 

Počet otvorů: 1 

Přemostěná překážka: trvalý vodní tok, účelová komunikace nezpevněná 

Směr vodoteče: zleva 

Výška kolejového lože a přesypávky: 1,55 m (MES) 

Traťová třída zatížení s přidruženou rychlostí: C3-100 

Podmínky při podrobné prohlídce: 

Teplota: 0°C  Počasí: zataženo 

Schéma mostního objektu: 

   Pořadové    Dopravní    

   č. koleje    č. koleje    

Nezamyslice ← 1 O 01 K 01 O 02 2 → Olomouc 

   Otvor:  1     

Nosná konstrukce 

Konstrukce K 01 

• Půlkruhová klenbová konstrukce. Konstrukce kolmá. Uložení přímé. 

• Materiál: líc klenby z kamenných pískovcových kvádrů. Čelní zdi kamenné, 

řádkování hrubé. Římsy z kamenných kvádrů 

• Délka konstrukce 9,30 m (MES), rozpětí 8,30 m (MES), šířka 4,85 m (MES). 

• Rok výstavby 1870 (MES) 

Spodní stavba 

Opěra O 01  

• Materiál: kámen pískovec, řádkování hrubé 

• Šířka opěry 4,80 m MES. Viditelná výška opěry cca 2,87 m (po kamennou římsu 

v patě klenby).  

• Rok výstavby 1870 (MES). 

• Křídla – vydutá; svahová; materiál: kámen, řádkování hrubé. Římsa z kamenných 

kvádrů. 

Opěra O 02 



50 

 

• Materiál: kámen pískovec, řádkování hrubé 

• Šířka opěry 4,80 m (MES). Viditelná výška opěry cca 2,87 m (po kamennou římsu 

v patě klenby).  

• Rok výstavby 1870 (MES). 

• Křídla – vydutá; svahová; materiál: kámen, řádkování hrubé. Římsa z kamenných 

kvádrů. 

Železniční svršek 

• Směrové uspořádání koleje po celé délce: v přímé 

• Výškové uspořádání koleje po celé délce: niveleta stoupá 

• Tvar kolejnic: T 

• Tvar podkladnic: rozponové 

• Svěrky: ŽS 4 

• Poloha kolejnicových styků: před a za objektem svarové 

• Velikost spár kolejnicových styků:- 

• Kolejové lože: štěrkové, uzavřené 

• Kolejnicové podpory: betonové pražce SB-4 

Vybavení mostu:  

Zábradlí 

• Popis zábradlí, materiál, spoje: ocelové profily „L“, spoje svarové 

• Dilatace zábradlí: šroubovanými posuvnými spoji 

• Počet sloupků: oboustranně 8x (profily „L“) 

• Počet madel/příčlí: 1 / 1 (profily „L“) 

• Délka zábradlí: vlevo 14,20 m, vpravo 13,90 m 

• Výška zábradlí nad pochozí plochou: oboustranně 1060 mm 

• Upevnění sloupků: vetknuté v římse 

• Půdorysný tvar: přímý 

• Ukolejnění / vodivé propojení: ne / ano 

Prostorové uspořádání pod objektem: 

• Kolmá světlost: 7,40 m 

• Volná výška:  7,25 m - k ŽB panelům; 8,85 m k hladině vodního toku [21] 

5.2 PODROBNÁ PROHLÍDKA MOSTU 

5.2.1 Popis závad a poruch 

Stav nosné konstrukce 

Konstrukce K 01 
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• Na líci klenby jsou stopy po průsacích vody. Spárování mezi kameny je 

popraskané. Jednotlivé kameny jsou degradované do hloubky až 20 mm a samostatně 

prasklé. 

• Na levé čelní zdi je spárování popraskané a místy mírně degradované. Některé 

kameny jsou samostatně prasklé. Nad opěrou O 01 je čelní zeď vyboulená až o 20 mm, 

na ploše cca 1,10 m
2
 a nad opěrou O 02 až o 30 mm, na ploše cca 2,0 m

2
. 

• Na pravé čelní zdi je spárování popraskané a degradované do hloubky 30-50 mm, 

místy kompletně vydrolené. Některé kameny jsou samostatně prasklé. Nad vrcholem 

klenby je čelní zeď vyboulená až o 20 mm, na ploše cca 0,5 m
2
 a nad opěrou O 02 

až o 25 mm, na ploše cca 1,20 m
2
. 

 

 

 

Obrázek 40 Čelní zeď vpravo, popraskané a degradované spárování [21] 

 

• Kamenné kvádry obou říms jsou povrchově zvětralé, degradované a místy prasklé. 

Spárování mezi jednotlivými bloky je vydrolené do hloubky až 80 mm. Vlevo 

je na několika místech část kamenů vylomených do hloubky až 100 mm. Vpravo 

je u 5. a 6. zábradelního sloupku kámen vylomený do hloubky až 100 mm. 

Mezi 6. a 7. zábradelním sloupkem je kamenný kvádr vylomený do hloubky až 270 mm 

po celé jeho délce. U 8. zábradelního sloupku vpravo je vetknutí uvolněné, obetonování 

je hloubkově degradované a sloupek již nedrží v římse. Římsy porůstají mechem. 
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Obrázek 41 Poslední sloupek vpravo, hloubková degradace [21] 

 

Stav spodní stavby 

 Opěra O 01 

Stav podpěry: 

• Spárování opěry je popraskané a mírně degradované. Některé kameny jsou 

samostatně prasklé a povrchově degradované, opěra je znečistěná graffiti. 

• U spodní hrany opěry vede svislá trhlina kameny zdiva přes dva řádky a ve třetím 

trhlina přechází do spárování, které je vydrolené. 

 Křídlo vlevo 

• V ukončení křídla je kaverna o rozměrech 1600x1000 mm, do hloubky až 300 mm.  

Spárování křídla je popraskané. Ze spárování místy vyrůstá vegetace. Některé 

kameny jsou samostatně prasklé a povrchově degradované. 

•V místě napojení křídla na opěru, v dolní části, vedou 2 schodovité trhliny délky 

až 2000 mm a šířky 2 mm. 

• Kamenné kvádry římsy jsou povrchově zvětralé, porůstají mechem a spárování 

mezi jednotlivými bloky je vydrolené do hloubky až 50 mm. 6. kámen od konce křídla je 

vylomený do hloubky až 150 mm. Římsa je na konci v délce 4000 mm odtržená od křídla. 

Spárování křídla je popraskané. Ze spárování místy vyrůstá vegetace. Některé 

kameny jsou samostatně prasklé a povrchově degradované. 
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Obrázek 42 LKO01 Kaverna na konci křídla [21] 

 

  Křídlo vpravo 

• Spárování křídla je popraskané. Ze spárování místy vyrůstá vegetace. Některé 

kameny jsou samostatně prasklé a povrchově degradované. 

• Kamenné kvádry římsy jsou povrchově zvětralé, porůstají mechem a spárování 

mezi jednotlivými bloky je vydrolené do hloubky až 50 mm.  

 Opěra O 02 

Stav podpěry: 

• Spárování opěry je popraskané a mírně degradované. Některé kameny jsou 

samostatně prasklé a povrchově degradované, opěra je znečistěná graffiti.  

 Křídlo vlevo 

• Spárování křídla je popraskané. Ze spárování místy vyrůstá vegetace. Některé 

kameny jsou samostatně prasklé a povrchově degradované. 

• Kamenné kvádry římsy jsou povrchově zvětralé, porůstají mechem a spárování 

mezi jednotlivými bloky je vydrolené do hloubky až 40 mm, na konci jsou dva kvádry 

římsy odtržené. 

 Křídlo vpravo 

• Spárování křídla je popraskané a vydrolené do hloubky až 60 mm. Ze spárování 

místy vyrůstá vegetace. Některé kameny jsou samostatně prasklé a povrchově 

degradované. 
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• V místě napojení na opěru, v horní části, jsou kameny vytlačené až o 5 mm na ploše 

cca 3,0 m
2
. Spárování je v tomto místě hloubkově vydrolené a vyrůstá zde vegetace. 

 

 

Obrázek 43 PKO02 Vytlačené kameny a degradované spárování [21] 

 

• Kamenné kvádry římsy jsou povrchově zvětralé, porůstají mechem a spárování 

mezi jednotlivými bloky je vydrolené do hloubky až 50 mm. Římsa je v horní části v délce 

cca 6000 mm odpojená a spárování mezi římsou a křídlem je zde degradované. 

5.2.2 Hodnocení stavebního stavu mostního objektu 

 Hodnocení nosných konstrukcí: 

 Konstrukce K 01 - hodnocení stupněm 2 

 z těchto důvodů: 

• vyboulené čelní zdi 

• vylomené kameny obou říms 

• stopy po průsacích vody na líci klenby 

• uvolněné zábradelní sloupky 

 Hodnocení spodní stavby: 

 Opěra O 01 - hodnocení stupněm 2  

 z těchto důvodů:       

• trhlina a vyboulené kameny levého křídla, dále kaverna na konci levého křídla 

 Opěra O 02 - hodnocení stupněm 2  

 z těchto důvodů:       

• vydrolené spárování a vyboulené kameny pravého křídla 
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5.3 ZÁZNAMY O USKUTEČNĚNÝCH PRŮZKUMECH A ZÁSAZÍCH 

 

Nejstarší dochovaný záznam je výkres z dob Rakousko-Uherska (viz příloha č.1 a 2). 

Dalším záznamem je doklad o revizi z roku 1997 (viz příloha č. 3), na který ve tříletých 

intervalech navazují podrobné prohlídky mostů, počínaje rokem 2003. V posledních 

dvaceti letech se závady a poruchy na daném objektu nijak značně nemění. V roce 2005 

byl proveden geotechnický, geologický a korozní průzkum firmou GeoTec – GD,a.s., který 

předcházel rekonstrukci provedené v roce následujícím. 

5.3.1 Stavebně technický pasport z roku 2005 

Cílem průzkumu uskutečněného firmou GeoTec – GD, a.s. bylo ověření skrytých 

rozměrů objektu a stanovení kvality materiálu, zejména pevnosti a mezerovitosti. 

Byly uskutečněny dva jádrové DIA vrty Š1 (hloubky 4,50 m) a V1 (hloubky 4,20 m), 

následný odběr vzorků zdiva pro stanovení pevnosti v tlaku. 

Vrtem Š1 bylo zjištěno, že základová spára se nachází v úrovni 10,55 m 

pod vrcholem klenby, pod základovou spárou byl zastižen kamenitý podsyp o mocnosti 

0,30 m a hlína se střední plasticitou tuhé konzistence. Tloušťka opěry v místě vrtu činí 

2,50 m, tloušťka klenby včetně betonové nadezdívky je 0,85 m. Zdivo nezamyslické opěry 

(O 01) je podle výsledků vodní tlakové zkoušky středně pórovité. Výpočtová pevnost 

zdiva klenby činí 1,79 MPa. Povrch konstrukce zjišťovaný kopanou sondou je v hloubce 

větší než 1,10 m pod temenem kolejnice. 

STP vyhotovený firmou GeoTec – GD, a.s také zahrnoval odeslání zkušebních 

vzorků do laboratoře ke zjištění těchto vlastností, stanovení vlhkosti zemin, stanovení 

pevnosti v tlaku a klasifikace odebraných vzorků dle ČSN 731001 a ČSN 75 2410. 

Z provedených laboratorních zkoušek odebraných vzorků z kopané sondy K1 bylo 

zjištěno, že skalní hornina je klasifikována jako R2 (hornina s vysokou pevností), vlhkost 

vzorku je 1,4 %, index konzistence a index koloidní aktivity nelze stanovit a průměrná 

pevnost vzorku v jednoosém tlaku činí 69,88 MPa. 
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Obrázek 44 Schéma rozmístění jádrových DIA vrtů [22] 

 

Tabulka 3 Výsledky STP prováděného firmou GeoTec – GD, a.s [22] 
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Tabulka 4 Dokumentace k vrtu Š1  [22] 

 

 

Tabulka 5 Dokumentace k vrtu V1 [22] 
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Tabulka 6 Dokumentace k sondě K1 [22] 

 

5.3.2 Přípravná dokumentace rekonstrukce koleje Pivín – Bedihošť 

Na STP provedený firmou GeoTec – GD, a.s navazovala rekonstrukce koleje, 

v rámci práce jsem se dostal pouze k přípravné dokumentaci provedené firmou SUDOP 

BRNO spol. s r.o. Vzhledem k výsledku podrobné prohlídky lze předpokládat, že reálné 

provedení rekonstrukce se ve značné míře lišilo od prací projektovaných v přípravné 

dokumentaci.  

Celková koncepce řešení dle přípravné dokumentace: 

Navrhnuta sanace s ponecháním nosné konstrukce. Bude vybudována nová plovoucí 

izolace formou nasazené desky. Část průčelních zídek se odbourá, dobetonuje a provedou 

se betonové římsy. Pro zajištění volné šířky na mostě (MPP 2,5) bude rekonstrukce v místě 

říms rozšířena pomocí ocelových konzol s pochozím roštem. Na konzolách bude také 

zavěšen sdělovací kabel. Dále se provedou nové přechody do tratě pomocí 

železobetonových římsových zídek a nové zábradlí. Bude ponechán stávající šířkový 

rozměr kolejového lože, rozšíření pro strojní čištění se nenavrhuje. Spodní stavba 

se ponechá. Součástí rekonstrukce bude přezdít část pravého křídla Bedihošťské opěry 

a opravit stávající kamenné římsy na křídlech. 

Během podrobné prohlídky byl zjištěn reálný stav objektu. Celkový koncept 

rekonstrukce byl v podobě zásahu do spodní stavby s minimálním zásahem do nosné 

konstrukce. V podstatě se jednalo o sanaci zdiva podobou odbourání a přezdění dotčených 

částí a hloubkovým spárováním. Nebyla zhotovena plovoucí izolace nasazenou deskou, 

ani rozšíření nosné konstrukce v rámci zajištění MPP 2,5. Vzhledem ke stáří objektu 

a minimálním počtu zásahů bylo zjištěno vlhnutí zdiva a všech částí, pravděpodobně 

časem degradovanou vrstvou izolace. V objektu nejsou zřízeny odvodňovací zařízení. 

Pohledově působí zdivo vyschle, ovšem spáry za spárovací hmotou jsou silně zavlhnuté 

a materiál v nich taktéž.  

 

 



59 

 

Součástí dokumentace byl i přepočet zatížitelnosti mostu. 

Předpoklad výpočtu: 

 polokruhová klenba nahrazena kruhovou výsečí, konce klenby jsou 

odkloněny od vodorovné cca o 30° 

 uložení klenby je uvažováno vetknutím 

 l = 7,24 m, b = 1000 mm, h = 700 mm 

Bylo vypočteno Zuic klenby = 6,09 a Zuic základové spáry = 1,74. Objekt 

na zatížitelnost vyhovuje. 

V rámci dokumentace byly vyhotoveny výkresy stávajícího stavu (viz příloha č. 4-7). 

 

6 KAMENNÉ ZDIVO V KONSTRUKCI A JEHO ZKOUŠKY 

6.1 POPIS KAMENE VE ZDIVU 

Objekt je vyzděn z kamenných kvádrů s hrubým řádkováním. V dokumentaci 

správy mostů a tunelů (dále jen SMT) je uvedeno, že objekt je z pískovcových 

kvádrů. Vzhledem k lokalitě hojné na drobu, resp. Moravskou drobu, bylo nasnadě 

předpokládat výskyt kamenných kvádrů rovněž z droby. STP provedený v roce 

2005 klasifikuje odebrané vzorky horniny R2, mezi které patří pískovec i droba. 

Svou pevností se však pohybovaly na spodní hranici klasifikace s rozsahem 50-

150 MPa. Což může být zapříčiněno stářím objektu. V době podrobné prohlídky 

mostu byla zjištěna kaverna na konci LKO01. Z pohledu do kaverny bylo možné 

zjistit, že se jedná o haklíkové zdivo, které je doplněné prolévanou rovnaninou 

z kamene. Během pozdějšího pozorování odebraných vzorků byla hornina 

klasifikována jako droba a bylo usouzeno, že pískovcových kvádrů bylo užito jen 

v případě dílčích částí klenby. 

 

 

Obrázek 45 Degradovaný pískovcový kvádr římsy u paty klenby nad O02 [21] 
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6.2 ZKOUŠENÍ KAMENNÉHO ZDIVA 

Z objektu byla odebrána série vzorků v podobě vypadnutých kamenů z kaverny 

v LKO01. Jednalo se o čelní kameny haklíkového zdiva K1,K2 a vzorky kamenné 

rovnaniny R1-R5. Celkem bylo tedy vytvořeno 12 vzorků ze zdiva čelního kamene K1-

K12, 5 vzorků kamenné rovnaniny R1-R5 a 3 vzorky spárovací hmoty M1-M3. 

 

 

 

Obrázek 46 Odebrané vzorky in situ  

 

V průběhu odběru vzorků jsem pozoroval uvolnění kamenných kvádrů v kaverně, 

které následně vypadly. 

      Obrázek 47 Volné kvádry  

 

     Obrázek 48 Kaverna po vypadnutí kvádrů 
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Laboratorně byla z odebraných vzorků stanovena pevnost v jednoosém tlaku. 

Nejprve se odebrané vzorky utřídily a následně byly nařezány na požadovaná zkušební 

tělesa dle možností, které umožňovaly odebrané vzorky. Vzorky byly zkoušeny za stavu 

přirozené vlhkosti, pouze byla osušena povrchová voda nasáklá během procesu řezání. 

Následně byly vzorky změřeny a zváženy, posléze postupně rozdrceny v příslušném lisu. 

 

 

 

Obrázek 49 Zkušební vzorky bezprostředně po nařezání 

 

 

 

Obrázek 50 Zkušební těleso při zkoušce pevnosti v jednoosém tlaku 
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Pevnost v tlaku zkušebních těles fc v MPa se stanoví ze vztahu: 

 

kde:  F je zatížení při porušení [N] 

A je tlačená plocha vypočtená jako průměrná ze změřených hodnot 

rozměrů vzorků [mm
2
] 

Tabulka 7 Materiálové vlastnosti kamenné rovnaniny  

Hmotnost 

m
a1 a2 aθ b1 b2 bθ c1 c2 cθ

obj.hm. 

ρd

síla v 

tlaku F

pevnost v 

tlaku fc

[g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m
3
] [kN] [MPa]

R1 146,20 39,30 39,28 39,29 38,30 38,40 38,35 37,92 37,20 37,56 2608 85,0 56,4

R2 141,30 38,74 38,92 38,83 37,82 37,88 37,85 38,06 37,90 37,98 2537 62,0 42,2

R3 144,60 38,44 38,42 38,43 38,70 38,68 38,69 39,02 38,80 38,91 2506 78,8 53,0

R4 144,10 38,00 38,04 38,02 38,30 38,28 38,29 38,70 38,50 38,60 2571 54,0 37,1

R5 196,60 39,80 39,90 39,85 44,70 44,68 44,69 43,70 43,20 43,45 2555 88,0 49,4

R6 320,10 49,50 49,52 49,51 50,80 50,80 50,80 49,96 49,84 49,90 2554 80,0 31,8

R7 320,60 49,90 49,80 49,85 49,92 49,90 49,91 50,80 50,80 50,80 2537 104,0 41,8

2506 54,0 31,8

2608 104,0 56,4

31,8 16,6 6,8

2552 78,6 46,7

Označení 

vzorku

Kamenná 

rovnanina

minimum

maximum

průměrná hodnota

směrodatná odchylka

 
 

Tabulka 8 Materiálové vlastnosti kamene čelního zdiva  
Hmotnost 

m
a1 a2 aθ b1 b2 bθ c1 c2 cθ

obj.hm. 

ρd

síla v 

tlaku F

pevnost v 

tlaku fc

[g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m
3
] [kN] [MPa]

K1 299,80 47,98 47,10 47,54 49,20 49,30 49,25 49,20 49,42 49,31 2591 128,5 54,9

K2 302,00 49,40 49,70 49,55 48,66 48,68 48,67 49,19 49,01 49,10 2555 120,0 49,8

K3 297,50 49,09 49,28 49,19 47,75 47,77 47,76 49,27 49,40 49,34 2564 131,0 55,8

K4 298,80 49,55 49,22 49,39 47,40 47,70 47,55 49,66 49,68 49,67 2561 143,5 61,1

K5 301,30 49,10 49,25 49,18 48,68 49,13 48,91 49,39 48,93 49,16 2561 172,0 71,5

K6 297,50 47,30 47,20 47,25 49,16 49,42 49,29 50,20 49,87 50,04 2561 132,0 56,7

K7 295,70 49,30 49,28 49,29 49,72 49,22 49,47 47,87 48,32 48,10 2510 170,5 69,9

K8 298,50 47,65 47,66 47,66 49,22 49,10 49,16 49,66 49,41 49,54 2579 150,0 64,0

K9 297,30 49,18 49,30 49,24 49,11 49,29 49,20 48,61 48,16 48,39 2548 148,5 61,3

K10 302,70 49,67 49,55 49,61 49,07 49,51 49,29 48,36 48,71 48,54 2541 114,0 46,6

K11 304,90 49,17 49,16 49,17 49,04 49,06 49,05 49,48 49,34 49,41 2562 121,1 50,2

K12 299,10 48,15 48,28 48,22 48,82 48,92 48,87 49,70 49,22 49,46 2579 136,5 57,9

2510 114,0 46,6

2591 172,0 71,5

19,9 17,9 7,4

2559 139,0 58,3

Kámen 

čelního 

zdiva

Označení 

vzorku

průměrná hodnota

směrodatná odchylka

minimum

maximum

 
 

Záměrně byly vzorky rovnaniny a čelního zdiva zkoušeny odděleně, aby potvrdily 

či vyvrátily domněnku jiného materiálu. Vzhledem k výsledkům průměrné pevnosti 

v jednoosém tlaku za přirozené vlhkosti se dá konstatovat, že se jedná o kámen buď horší 

kvality, nebo většího stupně zvětrání a degradace vlivem vlhkosti a zmrazovacích cyklů 

v neodvodněné konstrukci. Ovšem nelze říci, že se jedná o zcela odlišný typ horniny.  
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Také byl vyřazen ze souboru vzorek R6 z důvodu nestandardního porušení 

při zkoušce pevnosti, lze jen odhadovat zda-li šlo o přirozeně nekvalitní kus či se jednalo 

o prvek již porušený kupříkladu trhlinou či jinou poruchou. 

 
 

Obrázek 51 Soubor porušených zkušebních vzorků po zkoušce stanovení pevnosti 

v jednoosém tlaku 

7 MALTA V KONSTRUKCI A JEJÍ ZKOUŠKY 

7.1 POPIS MALTY VE ZDIVU 

Malty ve zdivu se ve standardních případech zkoušejí předepsaným způsobem 

uvedeným v teoretické části této práce. Ovšem během prohlídek mostního objektu bylo 

zjištěno, že v případě malt obsažených v konstrukci se nejedná o standardní způsob. 

Během prohlídky kaverny a zjištění, že se jedná o haklíkové čelní zdivo, bylo mimo jiné 

vypozorováno, že kameny jsou pojeny pouze na čelech spárovací hmotou a dále jsou jen 

volně loženy na sebe. Vzhledem ke stáří konstrukce (cca 148 let) a jejímu vcelku dobrému 

stavu jsem se po prvotním překvapení nepřiklonil k myšlence nevhodně zvoleného 

a zbudovaného druhu zdiva. Zjevně zdivo po staletí odolává zubu času a jen v malé míře je 

poškozeno i přes zatékání a působení mrazu. Po zjištění absence malty ve zdivu jsem 

na místě ozkoušel poklepem kladívkem spárovací hmotu. Hmota vykazovala vysokou 

odolnost a bylo rozhodnuto přezkoušení spárovací hmoty in situ pomocí upravené ruční 

vrtačky TZÚS Praha. 
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7.2 ZKOUŠENÍ SPÁROVACÍ HMOTY ZDIVA UPRAVENOU VRTAČKOU 

Spáry byly řádně očištěny a připraveny pro vrty. Na každém vrtném místě byly 

provedeny 3 vrty, v případě velké odchylky 1 náhradní, načež byla změřena a zapsána 

hloubka vrtu po 25-ti otáčkách. 

 

 

Obrázek 52 Zkušební vrtné místo V3 

 

 

 

Obrázek 53 Vlastní zkoušení spárovací hmoty vrtnou metodou 
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Tabulka 9 Zkoušky spárovací hmoty pomocí upravené ruční vrtačky  
Pevnost 

v tlaku

1. 2. 3. průměr dmin dmax fc [MPa]

V1 2,20 2,00 2,10 2,10 1,47 2,73 58,2

V2 3,90 3,00 3,30 3,40 2,38 4,42 27,5

V3 3,90 4,16 5,20 4,42 3,09 5,75 18,3

V4 4,92 4,90 4,36 4,73 3,31 6,14 16,5

V5 2,32 2,80 2,00 2,37 1,66 3,09 48,1

V6 1,90 2,10 3,20 2,40 1,68 3,12 47,3

V7 2,96 2,44 2,78 2,73 1,91 3,54 38,8

V8 5,90 5,08 3,50 4,83 3,38 6,27 16,0

V9 1,90 2,20 3,30 2,47 1,73 3,21 45,3

V10 2,16 1,70 1,90 1,92 1,34 2,50 66,9

V11 2,10 2,40 2,80 2,43 1,70 3,16 46,3

V12 2,36 2,10 2,20 2,22 1,55 2,89 53,4

V13 3,90 4,00 3,80 3,90 2,73 5,07 22,2

V14 3,35 3,70 3,10 3,38 2,37 4,40 27,7

V15 2,20 1,90 2,10 2,07 1,45 2,69 59,7

V16 2,00 2,30 2,45 2,25 1,58 2,93 52,3

40,3

16,2

fm= 35,1

Hloubka vrtu d [mm] Test platnosti

Pevnost fm  = mx-sx*tn
, kde tn = 0,32

Průmerná hodnota

Směrodatná odchylka

Označení 

místa

mx=

sx=

 

7.3 ZKOUŠENÍ SPÁROVACÍ HMOTY V LABORATOŘI 

Odebrané vzorky byly v rámci možností ručně nařezány na kvádříky a poté byly 

v lisu rozdrceny, aby byla stanovena jejich pevnost v jednoosém tlaku. 

Pevnost v tlaku zkušebních těles fc v MPa se stanoví ze vztahu: 

     

kde:  F je zatížení při porušení [N] 

A je tlačená plocha vypočtená jako průměrná ze změřených hodnot 

rozměrů vzorků [mm
2
] 
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Obrázek 54 Zkušební vzorky spárovací hmoty bezprostředně po nařezání 

 

Tabulka 10 Materiálové vlastnosti spárovací hmoty zdiva  

Hmotnost 

m
a1 a2 aθ b1 b2 bθ c1 c2 cθ

obj.hm. 

Ρ

síla v 

tlaku F

pevnost 

v tlaku fc

[g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m
3
] [kN] [MPa]

M1 21,80 21,76 21,52 21,64 20,50 20,62 20,56 23,00 22,72 22,86 2157 19,5 43,8

M2 33,30 25,40 25,00 25,20 25,90 25,82 25,86 24,70 25,00 24,85 2044 20,5 31,5

M3 22,00 21,62 21,58 21,60 21,30 21,20 21,25 23,52 23,34 23,43 2054 10,8 23,5

2044 10,8 23,5

2157 20,5 43,8

51,5 4,4 10,1

2105 15,2 33,7průměrná hodnota

Označení 

vzorku

směrodatná odchylka

Spárovací 

hmota

minimum

maximum

 
 

Spárovací hmota byla zkoušena destruktivně in situ vrtnou metodou ruční upravenou 

vrtačkou, výsledkem byla stanovená pevnost hmoty fc = 35,1 MPa a dále byla spárovací 

hmota zkoušena v laboratoři. Reprezentativní vzorky byly kvádry označené M1-M3, 

nařezané z odebraných vzorků vypadené spárovací hmoty v kaverně. Byla stanovena 

pevnost v jednoosém tlaku na zkušebních tělesech fc = 33,70 MPa. Nepatrně nižší pevnost 

vzorků zkoušených v laboratoři může být dána odběrem z kaverny. Degradace zdiva může 

být způsobena více faktory, jako je například zatékání vody a působení zmrazovacích 

cyklů. Vznik kaverny sám o sobě je ukazatelem možného oslabení materiálových 

vlastností, nebo změna zemních tlaků na křídlo. 
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ZÁVĚR 
 

Předmětem této práce byl v menším rozsahu stavebně technický průzkum mostního 

klenbového objektu pod správou SŽDC, s. o. Cílem tohoto průzkumu bylo stanovení 

materiálových vlastností prvků konstrukce, specificky pevností spárovací hmoty, 

klasifikace a pevností kamene použitého na zdivo. Průzkum se skládal pouze 

z destruktivních a semidestruktivních zkoušek, jelikož odrazové tvrdoměrné metody nejsou 

bez odvození vlastního kalibračního vztahu pro kámen přístupné a účelem této práce 

nebylo stanovení kalibračních vztahů pro pískovec či drobu a jejich stanovení požaduje 

práce daleko většího rozsahu za použití jádrových vývrtů, než správce objektu a časová 

dostupnost umožňuje. Semidestruktivní zkoušky spárovací hmoty in situ pomocí upravené 

ruční vrtačky byly doplněny laboratorními zkouškami stanovení pevnosti v jednoosém 

tlaku. 

Spárování bylo zkoušeno na šestnácti zkušebních místech, rovnoměrně rozmístěných 

po konstrukci, zahrnujících konstrukci opěr, křídel i klenby. Vrtnou metodou pomocí 

upravené ruční vrtačky byla stanovena pevnost spárovací hmoty fc = 35,1 MPa. 

Což se nijak výrazně neodlišovalo od zkoušek provedených na odebraných vzorcích 

spárovací hmoty v laboratoři, i když se jednalo o spárovací hmotu odebranou z kaverny. 

Ty byly zkoušeny ve stavu přirozené vlhkosti v lisu na jednoosou pevnost v tlaku. 

Zkušební vzorky vycházely průměrně 33,7 MPa. Vysoká pevnost v tlaku nebyla 

překvapivým faktorem, jelikož z podrobné prohlídky bylo zjevné, že spárovací hmota 

vykazuje značnou odolnost proti porušení údery kladivem. Z pozorování struktury 

spárovací hmoty při přípravě na zkoušení vrtnou metodou bylo usouzeno, že se bude jednat 

o směs na bázi cementu, což následně potvrdila vyšší pevnost odebraných vzorků. 

Samotný kámen zdiva byl v rozporu se správcem objektu na místě stanoven jako 

droba, na rozdíl od evidovaného pískovce, která se nachází pouze v konstrukci klenby. 

Podklady STP od firmy GeoTec – GD, a.s potvrdily z odebraných vzorků klasifikaci skalní 

horniny do kategorie R2, v které se nachází pískovec i droba s vlhkostí 1,4 %. Ovšem 

z pevnosti v tlaku u spodní hranice této kategorie se dá předpokládat, že se jedná o horninu 

časem degradovanou a zvětralou, což potvrzuje odhad zatékání do konstrukce z důvodu 

absence odvodnění. Vzhledem ke stáří dané konstrukce lze předpokládat rozpad, degradaci 

či absenci izolace v minulosti použité na konstrukci.  

Zkoušení kamene proběhlo v laboratoři ve stavu přirozené vlhkosti. Vzorky byly 

rozděleny do dvou kategorií. První kategorií byla kamenná rovnanina, jejíž pevnost 

v jednoosém tlaku byla stanovena fc = 46,7 MPa. Druhou kategorii tvořil kámen čelního 

zdiva, zdivo bylo haklíkové, který po zkouškách vykazoval pevnost fc = 58,3 MPa. I když 

se jednalo o stejný druh horniny, záměrně byly vzorky zkušebně odděleny kvůli prokázání 

rozdílné jakosti použité horniny, což bylo potvrzeno. 

Použitý druh zdiva a volba nosné konstrukce vykazuje bez značných závad a poruch 

dlouholetou životnost bez nutnosti velkých stavebních či sanačních zásahů. I přes absenci 

izolace a následné zatékání do konstrukce a vlhnutí zdiva nevykazuje objekt ve velké míře 

poruchy způsobené mrazem, které bývají spojené s přítomností vody. Lze předpokládat, 

že ve střednědobém horizontu, ve kterém se předpokládá modernizace a rekonstrukce 

dotčené trati nedojde na objektu za doprovodné údržby ke kritickým poruchám.
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