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ABSTRAKT 
 

Tato práce se zabývá posouzením stavu mostní konstrukce poškozeného 

požárem. Jedná o most přes dálnici D46 za obcí Držovice. V rámci tohoto 

stavebního průzkumu budou zmíněny použité diagnostické metody -  metody 

nedestruktivní (např. metoda ultrazvuková a metoda tvrdoměrná) a především 

metody destruktivní (např. odběr jádrových vývrtů a odtrhové zkoušky). Pro 

posouzení zda a v jaké míře byl beton mostu zasažen vysokými teplotami při 

požáru, byly odebrány vzorky, které byly podrobeny fyzikálně chemickým 

stanovením umožňujícím analyzovat složení a mikrostrukturu betonu. Výsledky 

z těchto zkoušek budou vyhodnoceny a dle nich budou navržena potřebná 

opatření. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Most zasažený požárem, pevnost v tlaku, ultrazvuková metoda, tvrdoměrná 

metoda, destruktivní zkoušení, nedestruktivní zkoušení. 

 

 

ABSTRACT 

 
This thesis is about assessment of a bridge construction influenced by fire 

accident. The bridge is situated at the highway D46 beyond the town Držovice. 

Within this construction research, there will be mentioned diagnostic methods – A 

non- destructive method (Ultrasonic pulse method and hardness tests) and 

destructive methods (borehole and tear off tests). For find out in which way was 

the concrete of the bridge damaged and hurt while facing a high temperature of 

fire, there were taken samples, which were analyzed by physical and chemical test. 

We can analyze composition and microstructure of the concrete. The result of this 

tests will be evaluated, and the actions of a remediation will be suggested. 

 

KEYWORDS 
 
 Fire damaged bridge, stress strength, ultrasonic pulse method, hardness 

tests, destructive testing, non-destructive testing. 
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1 ÚVOD 
 

Mostní konstrukce jsou součástí silnic, železnic, popřípadě jakéhokoliv 

vedení přes přírodní či umělé překážky, se kterými není možný úrovňový styk. 

Jsou mnohokrát vystaveny velkým dynamickým zatížením nebo nepříznivým 

klimatickým vlivům. Často jsou stavěny i v nepříznivých podmínkách. Životnost 

mostních konstrukcí se zpravidla plánuje na 100 let, avšak bývá často překonávána 

v závislosti na typu konstrukce a použitých materiálech. Dnes je stav mostů v ČR 

poměrně nepříznivý, což znamená znehodnocení silniční sítě a často i ohrožení 

bezpečnosti silničního provozu. Mnoho z těchto mostů je ve stavu podmíněně 

uspokojivém nebo špatném, a proto velké množství z nich vyžaduje rekonstrukci a 

návrh opatření, která by zabránila jejich případnému zhroucení [1], [2]. 

 
Konstrukce by měly být navrhovány i na mimořádné události, jako jsou 

zemětřesení nebo náraz. Aby byla zajištěna požadovaná únosnost nebo provozní 

způsobilost, jsou mostní konstrukce navrhovány dle platných norem a předpisů, 

avšak v průběhu let se požadavky na kvalitu a trvanlivost stavebních materiálů 

docela změnily. Právě hodnocením existujících stavebních konstrukcí se věnuje 

norma ČSN ISO 13822 (73 0038) [3], [4]. 

 
V případě degradace mostních objektů, ať už způsobené při běžném 

provozu nebo mimořádnou událostí, se provádí stavebně technický průzkum. 

Hlavním cílem diagnostického průzkumu stavebních konstrukcí je ověření statické 

funkce, druhu a kvality stavebního materiálu. Z důvodu možné degradace je 

zapotřebí získání souhrnu podkladů pro zatřídění mostu, stanovení zatížitelnosti, 

získání informací pro stanovení reziduální životnosti a také získání podkladů 

pro rozhodnutí o opravě, přestavbě nebo rekonstrukci [5].  

 
U mostních konstrukcí se zpravidla porušení požárem nepředpokládá 

i přesto, že se u nás takové případy zřídka stávají. To znamená, že konkrétně 

na požár mostní konstrukce navrhovány nejsou. Avšak v případě vzniku této 

mimořádné události by měla být prohlídka provedena co nejdříve. Požár je živel, 

který lze charakterizovat časovým průběhem teplot, tlaku a složením plynů 

hořících produktů na daném místě. Při jeho vypuknutí může docházet k poruchám, 
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příp. úplné ztrátě únosnosti železobetonových konstrukcí. Z důvodu vysokého 

nárůstu teplot je konstrukce vystavena značným změnám. Rychlost nárůstu 

teploty konstrukce závisí především na intenzitě požáru a charakteru konstrukce. 

V extrémních případech se předpokládá nárůst teploty za 5 minut z běžné teploty 

asi 20°C na teplotu přibližně 1200°C. V důsledku takového teplotního namáhání 

dochází k porušení a odlamování povrchových vrstev v tloušťce až několika 

centimetrů. Je tak narušena a oslabena krycí vrstva betonu a výztuž může být 

přímo vystavena požáru. U předpjatých konstrukcí je proto odolnost předpínací 

výztuže proti vysokým teplotám velkou neznámou [6], [7], [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

2 CÍLE PRÁCE 
 

Cílem diplomové práce bylo provedení mimořádné mostní prohlídky mostu 

přes dálnici D46 za obcí Držovice. Bylo nutné prověření aktuálního stavu mostní 

konstrukce a vlastností stavebních materiálů poškozených požárem.  

 

Teoretická část diplomové práce bude věnována stručnému popisu 

diagnostických metod, které jsou prováděny v rámci stavebně technického 

průzkumu na předmětné konstrukci, a také zásadám pro jejich hodnocení. 

 

Mimo vizuální prohlídky budou přímo na konstrukci vyhotoveny zkoušky 

odtrhové, odběr válcových vývrtů, odběry třmínků, zkoušky tvrdoměrné a zkouška 

ultrazvuková. Dále je potřeba odebrat jádrové vývrty i z okolí předpínacích 

kanálků pro stanovení fyzikálně chemických analýz. 

 

V laboratoři bude na vývrtech provedena zkouška pevnosti v tlaku a také 

tahové zkoušky oceli. Výsledky budou tabelárně a graficky zpracovány a následně 

vyhodnoceny. V této práci bude uvedeno, jakým způsobem byl ovlivněn stav 

nosných konstrukcí a zda byla snížena jejich pevnost vlivem požáru. Na základě 

výsledků z provedených diagnostických zkoušek a chemického rozboru budou 

navrženy případné opravy a opatření. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 
 

3.1 ZÁSADY PRO PRŮZKUM MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ 
 

Stavebně technický průzkum stávajících konstrukcí je známou, využívanou 

a potřebnou disciplínou v oboru stavebnictví. Hlavním cílem diagnostického 

průzkumu mostní konstrukce je ověření a zjištění jejího skutečného stavu. 

Je nutno ověřit statickou funkci konstrukce, druh stavebního materiálu a jeho 

kvalitu. Průzkum se může týkat celé stavby nebo jen určité části konstrukce, která 

vykazuje nějakou závadu. V případě, že konstrukce vykazuje známky degradace, 

je možné rozhodnout o případné opravě či rekonstrukci [5], [9]. 

 
Statické průzkumy budou v různých případech odlišné, proto je nutné zvážit 

použití vhodných zkušebních metod, které povedou k optimálnímu hodnocení 

konstrukce. Diagnostické práce se musí přizpůsobit povaze objektu a jeho tvaru. 

Dále je zapotřebí, aby diagnostický průzkum prováděli autorizovaní inženýři nebo 

lidé s odbornou způsobilostí, kteří jsou pro tuto práci způsobilí. Pro zjištění 

skutečného stavu mostní konstrukce je nezbytné zjistit informace o typu 

konstrukce a jejich rozměrech; dohledat projektovou dokumentaci; 

informovat se o předchozích diagnostických prohlídkách, informovat se o 

předchozích měřeních a v neposlední řadě uvedení možných oprav, které budou 

následovat. Také četnost jednotlivých zkoušek by měla respektovat jednotlivé 

normy a předpisy [9], [10]. 

 
 U diagnostiky železobetonových konstrukcí se nejdříve provádí vizuální 

prohlídka povrchu konstrukce, díky níž je možné zjistit informace o způsobu 

výroby, případě čase vzniku porušení konstrukce [10].  
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V další části diagnostického průzkumu se provádí např.:   

 akustická trasovací metoda -  pro zjištění dutých a odtržených částí povrchu 

konstrukce 

 stanovení vlhkosti  

 hloubka karbonatace betonu  

 pevnost v tahu  

 odtrhové zkoušky  

 stanovení stejnorodosti betonu a dynamického modulu pružnosti pomocí 

ultrazvuku 

 ověření pevnosti v tlaku (tvrdoměrné zkoušky nebo pomocí jádrových 

vývrtů)  

 stanovení statického modulu pružnosti  

 sekané sondy (ověření parametrů výztuže, tl. krycí vrstvy)  

 trvanlivostní zkoušky  

 stav předpínací výztuže  

 způsob a stav napojení na sebe navazujících konstrukcí (dilatační spáry, 

způsob uložení) [10]. 

 

Dále se při stavebních průzkumech zjišťují mechanické vlastnosti materiálu 

nosné konstrukce, měří se stupeň degradace konstrukce a provádí se zkoušky 

pro zjištění její odezvy.  

 
Výsledkem každého stavebně technického průzkumu by měla být technická 

zpráva, která by měla obsahovat údaje o typu a množství poruch, údaje 

o hodnocení aktuálního stavu, údaje o návrhu opatření, výsledky statického 

výpočtu a především fotodokumentaci [4], [9].  

 
Technický průzkum se zpravidla provádí ve třech krocích: 

- předběžný (zpracovává se zpravidla v předstihu přípravné fáze projektu 

a podává informace o činnostech, které budou na konstrukci provedeny). 

- podrobný (tzv. podklad pro zpracování statických posudků; 

provádí se u konstrukcí, na nichž byly dříve zjištěny závady). 

- doplňující a speciální (doplněk pro podrobný průzkum) [10]. 
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Pro hodnocení stavu existujících konstrukcí je využívána norma 

ČSN ISO 13822 (73 0038) [3]. Cílem hodnocení konstrukcí bývá prodloužení její 

životnosti, kontrola spolehlivosti a zjištění poruch konstrukce.  

 

Obr. 1 – Vývojový diagram postupu hodnocení existujících konstrukcí [3]. 

 

Hodnocení konstrukcí se nejčastěji využívá za těchto podmínek: 

a) v případě požadavků správce objektu – jestliže je konstrukce znehodnocena 

nebo porušena. 

b) v rámci pravidelného působení správce objektu (v nutnosti o zajištění 

bezpečného provozu) [9]. 
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3.2 PŘEHLED DIAGNOSTICKÝCH METOD  
 

Metody, které lze využít při zjišťování stavu mostních konstrukcí v in-situ 

lze členit dle stupně jejich zásahu do stavebních konstrukcí: 

 

 nedestruktivní 

 destruktivní 

 

Při diagnostice stavebních konstrukcí je potřeba uvážit jakým způsobem 

a k jakým účelům je konstrukce využívána a v jaké míře a jakým způsobem 

je konstrukce poškozena. Na základě těchto informací lze zvolit optimální 

diagnostické metody (případně jejich kombinaci), které budou na konstrukci 

provedeny a povedou k optimálnímu hodnocení konstrukce.  

Při diagnostice existujících konstrukcí jsou na tyto metody kladeny určité 

požadavky jako je přesnost, rychlost, přijatelná cena a také by měly co nejméně 

poškodit danou konstrukci [3], [10], [11]. 

 

3.2.1 NEDESTRUKTIVNÍ METODY 
 

Jako nedestruktivní diagnostické metody považujeme ty, které nepoškozují 

povrch zkoušené konstrukce. Jejich měření zpravidla probíhá na dané konstrukci 

nebo v laboratoři. Dle nich můžeme poukázat například na přítomnost trhlin, 

tloušťku materiálu apod. Lze díky nim odhalit odchylky ve struktuře, jakosti 

povrchu a také další fyzikální nesouvislosti.  

Při použití těchto metod nesmí být narušena použitelnost a schopnost 

konstrukce plnit předpokládanou funkci. Za jejich pomoci je možné získat velký 

počet informací o jakosti a druhu materiálu. V případě, že bychom chtěli sledovat 

vlastnosti materiálů zabudovaných v konstrukci nebo při laboratorních zkouškách, 

jsou nedestruktivní metody uzákoněny v platných českých technických normách. 

Nedestruktivní metody je nutno vždy upřesnit na zkouškách destruktivních. 

Pro tyto zkoušky lze následně vytvořit kalibrační vztahy pomocí matematické 

statistiky [4], [12], [13]. 
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Normalizované zkušební metody pro nedestruktivní zkoušení: 

a) tvrdoměrné metody zkoušení dle ČSN 73 1373 [14], ČSN EN12504-2 [11] 

b) vrypové  

c) odrazové 

d) vtiskové 

e) ultrazvuková impulsová metoda, zkoušení betonu podle ČSN 73 1371 [15], 

ČSN EN 12504-4 [16] 

f) rezonanční metoda, zkoušení betonu podle ČSN 73 1372 [17] 

g) radiometrická metoda podle ČSN 73 1375 [18]  

h) radiografická metoda podle ČSN 73 1376 [19] 

i) magnetické indikátory výztuže 

 
 Mimo tyto zmíněné metody se používají také zkoušky lokálního porušení 

jako např. zkoušky přídržnosti a stanovení síly na vytržení (v minulosti nazývané 

jako zkoušky semidestruktivní).  

 
Z různých důvodů, jako jsou vysoké pořizovací náklady nebo provozní 

náklady, se využívá pouze část těchto metod. Navíc ne všechny metody jsou 

využitelné pro jakýkoli případ diagnostiky. Cílem je nalézt takovou kombinaci 

destruktivních a nedestruktivních metod, které s minimalizací nákladů a 

minimalizací zásahů do konstrukcí povedou ke zjištění co nejobjektivnějších 

informací o dané konstrukci. Nedestruktivní metody lze dělit z hlediska fyzikálních 

principů (na kterých jsou jednotlivé metody založeny) nebo podle měřené veličiny 

(kterou zjišťujeme různými fyzikálními principy). 
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3.2.2 DESTRUKTIVNÍ METODY 
 

 Destruktivní zkušební metody jsou takové, které viditelně poškozují 

zkoumanou konstrukci. Při těchto metodách dochází na vzorcích k jejich porušení 

nebo úplnému zničení. Je nutné zvážit, ze kterého místa konstrukce je vzorek 

odebrán. Měření může být prováděno v laboratořích i v in-situ – např. jádrové 

vývrty, kde jsou zjišťovány přímé vlastnosti materiálu. Při odběru vzorků 

by nemělo dojít k poškození konstrukce a její stability. Destruktivní metody jsou 

použity v případě, že pomocí nedestruktivních zkoušek nebyly stanoveny přesné 

výsledky vyšetřovaných charakteristik. Výhodou této metody je, že může být 

nahlédnuto do struktury materiálu, ze kterého byla konstrukce postavena. 

Při vyhodnocování výsledků se zkoušené vlastnosti upravují pomocí korelačních 

vztahů, které je nutno stanovit způsobem uvedeným u nedestruktivních metod [4], 

[20].     

 

3.3 VYBRANÉ DIAGNOSTICKÉ METODY POUŽITÉ NA 

MOSTNÍ KONSTRUKCI 
 

3.3.1 VIZUÁLNÍ METODY 
 

Asi nejjednodušší diagnostickou technikou je vizuální prohlídka mostní 

konstrukce, při jejímž provádění je nezbytné ověření statické funkce mostu 

a zaměření se na rizikové prvky (např. místa, kde dochází ke kontaktu s vodou 

nebo kde může dojít k případnému podemletí). Sleduje se také chování mostní 

konstrukce v průběhu intenzivní dopravy [5].  

Vizuální metody patří k nejpoužívanějším nedestruktivním metodám 

k určení stavu konstrukcí. Používají se ke zjišťování povrchových necelistvostí 

(trhlin, koroze, porózity, poškození povrchové vrstvy, degradace povrchu vlivem 

mrazu a chemických látek), porušení prvků ocelových konstrukcí apod. 

Tyto kontroly by měly vždy předcházet před každou jinou nedestruktivní 

zkouškou. Je však zapotřebí snadná dostupnost ke konstrukci a nutná výstavba 

lešení v případě potřeby [9]. 
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3.3.2 ULTRAZVUKOVÁ METODA 

  
Ultrazvukové metody se v praxi používají pro stanovení rovnoměrnosti 

betonu v konstrukci, modulu pružnosti, porušení vnitřní struktury i pevnosti 

v tlaku. Lze díky nim také stanovit přítomnost trhlin a větších dutin v betonu a to 

vše čistě nedestruktivním způsobem. V praxi se používá několik druhů těchto 

metod. Nejpoužívanější je metoda impulzová.  

Ultrazvuková impulsová metoda spočívá v opakovaném vysílání 

ultrazvukových impulsů do materiálu budičem a následném sledování impulsů 

prošlých vyšetřovaným materiálem. Jedná se o jednu z nejdůležitějších metod 

pro zkoušení vlastností stavebních materiálů. Metoda je využívána převážně tam, 

kde je nutné zjistit jakost stavebního materiálu nebo jeho fyzikálně mechanické 

charakteristiky. 

 Při zkoušení daného materiálu mohou být použity dvě nebo jedna 

ultrazvuková sonda. V případě použití dvou ultrazvukových sond první sonda 

funguje na principu budiče a druhá sonda funguje jako snímač. Je sledována doba 

průchodu impulsů ultrazvukového vlnění [21], [22], [23].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Přístroj Pundit PL – 200PE od firmy Proceq (používaný pro měření ultrazvukových 

impulsů) se dvěma ultrazvukovými sondami [24]. 
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3.3.3 TVRDOMĚRNÉ METODY PRO ZKOUŠENÍ BETONU 
 

Tvrdoměrné metody patří mezi nedestruktivní metody, jejichž pomocí lze 

zjistit tvrdosti různých materiálů. Tyto metody je možné využít např. 

pro posouzení stejnorodosti betonu, a také je můžeme použít pro stanovení 

odhadu pevnosti betonu v tlaku za pomocí příslušných korelačních vztahů.  

V současnosti jsou poměrně oblíbenou metodou, a to zejména díky jejich 

snadnému postupu – kdy na základě zjištěného ukazatele tvrdosti lze stanovit 

hodnotu krychelné pevnosti betonu v tlaku. Výhodou těchto metod je také, 

že při jejich použití není nijak narušena statika konstrukce, avšak před jejich 

aplikací je potřeba konstrukci řádně očistit (obrousit). Za další výhodu se dá 

pokládat nespočet zkoušek, které se dají na stavebních konstrukcích provést.  

Za nevýhody lze uvést např. jejich nutnost ověření na jádrových vývrtech 

a možnost fatálních omylů v případě jejich neupřesnění [16], [25]. 

 
Dle způsobu vyvození síly se tvrdoměrné metody dělí na [25]: 

 statické (používané zejména v laboratoři) 

 dynamické (používané přímo na konstrukcích v in-situ) 

 
 Tvrdoměrnými metodami se zabývají normy ČSN EN 12504-2 [16] 

a ČSN 73 1373 [14].  Tyto metody lze obecně dělit na vrypové, vtiskové, vnikací 

a odrazové. Dnes jsou nejvíce využívány metody odrazových tvrdoměrů, 

ale lze využít jakoukoli metodu, u níž je zajištěna dobrá korelace mezi ukazatelem 

metody a pevností betonu v tlaku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Originální Schmidtovo kladívko vyrobené firmou Proceq [25] 
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METODA ODRAZOVÝCH TVRDOMĚRŮ 

 
 Princip této metody spočívá v odrazu beranu s pružinou, která po uvolnění 

vymrští beran na ocelový razník. Při nastalém rázu se energie pohybu beranu 

projeví jednak vtiskem razníku do povrchu betonu, jednak odrazem beranu zpět –

 velikost odrazu závisí na tvrdosti materiálu. Hodnota odrazu se odečte 

a v převodních tabulkách či diagramu se najde odpovídající pevnost v tlaku. 

Zkušební plochy musí být zbavené zkarbonatované vrstvy betonu. Minimální počet 

zkoušených míst je 16 a na každém místě je 9 čtení. Dle normy ČSN 73 2011 [27] 

lze určit potřebný minimální počet zkušebních míst na konstrukci. Výsledkem 

zkoušení je střední hodnota ze všech čtení. V případě, že se více než 20% všech 

čtení liší od této střední hodnoty o více než 30%, je nutné celou sadu zamítnout. 

Přesnost výsledků je závislá na mnoha faktorech. Zkouší se pouze povrchová 

vrstva betonu. Faktory ovlivňující měření mohou být např. přesnost měření; 

vlhkost a stáří betonu; stejnorodost nebo karbonatace betonu [25]. 

 
 Testování tvrdosti betonu pomocí Schmidtova kladívka je nejčastěji 

používanou metodou pro nedestruktivní zkoušku betonu a stavebních dílců. 

Poskytuje velkou škálu typů a každé kladívko je speciálně navrženo pro různé 

druhy materiálu [25]. 

 
Druhy Schmidtových tvrdoměrů pro určení tvrdosti betonů [28]: 

 Schmidt originál N, NR, N digi – pro betony o pevnostech 20 – 60 MPa 

pro běžný beton. 

 Schmidt originál L, LR – použití pro betony o pevnosti 20 – 60 MPa 

pro tenkostěnný běžný beton. 

 Schmidt M – použití pro betony o pevnosti 20 – 60 MPa pro běžný masivní 

beton. 

 Schmidt P (polokruhový) – použití pro betony nízké pevnosti 5 – 30 MPa. 

 Schmidt PT - použití pro pórobetony o pevnosti 0,5 – 5 MPa. 

 Silver Schmidt – použití pro betony o pevnosti až 100 MPa.  

 Schmidt Live – jedná se o podobný typ tvrdoměru jako Schmidt originál.  
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 Dnes se tvrdoměry Schmidt P, PT a M příliš nepoužívají. Mezi 

nejpoužívanější tvrdoměry patří Silver Schmidt, Schmidt N originál a Schmidt L 

originál. Dále se stal velice používaným i tvrdoměr Schmidt Live, který se prakticky 

neliší od originálu Schmidt. Má kromě stupnice mechanické i stupnici digitální, 

která komunikuje s mobilním zařízením, díky němuž je možné rovnou odesílat a 

vyhodnocovat výsledky. Nejedná se o novinku z principu měření odrazu, jedná se 

pouze o jiný způsob komunikace a odesílání výsledku. 

 

Obr. 4 – Tvrdoměr Silver Schmidt vyrobený švýcarskou firmou Proceq [29] 

 

 

Obr. 5 – Tvrdoměr Schmidt Live od firmy Proceq s digitální stupnicí, který lze propojit 

s mobilním zařízením [30] 
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3.3.4 ODBĚR JÁDROVÝCH VÝVRTŮ 
 

 Odběry jádrových vývrtů jsou považovány za destruktivní metodu. 

Jelikož dochází ke značnému zásahu do stavebních konstrukcí, je nutno nejprve 

zvážit účel zkoušení a hodnocení výsledků zkoušek. Touto metodou lze nejpřesněji 

určit skutečnou pevnost betonu v tlaku a je možné ji také použít pro ověření 

a kalibraci nedestruktivních metod.  

 Zkoušení betonu metodou jádrových vývrtů se zabývá norma 

ČSN EN 12 504-1 [31] a ČSN 73 6172 [32]. Vývrty jsou odebírány vrtačkou 

s válcovým korunkovým vrtákem – Obr. 6. Na spodní straně vrtáku jsou 

diamantové břity. Počet odebíraných vzorků a jejich poloha závisí na dané 

konstrukci – velikosti a členitosti. Při odebírání jádrových vývrtů je vždy potřeba 

myslet na konstrukční zásady. Právě proto, že beton nejlépe působí v tlaku, 

je nejpraktičtější odebírat vzorky z nejvíce tlakově namáhaných částí konstrukcí. 

Při aplikaci jádrových vývrtů by neměla být zasažena ocelová výztuž, kvůli které by 

mohlo při zkouškách dojít ke zkreslení výsledků. Proto jsou odebírány vzorky 

z míst, kde je minimum výztuže [33].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 – Způsob provedení odběru jádrového vývrtu ze spodní části sloupu (nalevo) [34]. 

Obr. 7 – Popsaný jádrový vývrt, na kterém byla provedena fenolftaleinová zkouška 

pro zjištění hloubky karbonatace betonu (napravo) [34]. 
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 Průměr vývrtů by měl být co nejmenší, aby co nejméně poškodil konstrukci, 

avšak je nutno respektovat strukturu betonu a přípustné rozměry zkušebních těles 

dle normy ČSN 12390-1 [35]. Jestliže je velikost maximálního zrna kameniva větší 

než 1/3 průměru vývrtu - má to značný vliv na danou pevnost. Základním 

zkušebním tělesem je válec o průměru 150 mm. Poměry délky vývrtu k průměru 

by měly být voleny: 2 – v případě porovnávání s válcovou pevností; 1 – jestliže se 

pevnost porovnává s krychelnou pevností. Každý odebraný vývrt je nutno označit 

popiskem – Obr. 7 a 8. Při popisu vývrtu jsou sledovány vlastnosti jako: druh a 

frakce kameniva, velikost největšího zrna, stejnoměrnost rozložení po výšce vývrtu 

(viz Obr. 8). Určuje se zhutnění daného betonu, velikost kaveren, dutin a pórů 

a také poloha a množství výztuže [33].  

Obr. 8 – Příklad popisu odebraného vývrtu z nosníku N6 délky cca 130 mm o průměru 50 mm 

z vizuálně hutného a nepoškozeného betonu [34]. 

 

 Zkoušení vývrtů se provádí za pomoci zkušebního lisu. Při zkoušce musí být 

očištěny dotykové plochy tlačných desek lisu a očištěny a zabroušeny styčné 

plochy zkušebních těles. Následně je vzorek stlačen. Výsledná pevnost je vypočtena 

jako podíl vyvozeného maximálního zatížení a průřezové plochy zkušebního tělesa. 

Výsledek je zaokrouhlen na 0,1 MPa [32]. 
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3.3.5 ODTRHOVÉ ZKOUŠKY 

 
 Odtrhové zkoušky lze využít v případě, zjišťuje-li se přídržnost jednotlivých 

vrstev a pevnost v tahu jednotlivých povrchových i podpovrchových vrstev betonu. 

Při zkoušce se nejprve navrtá beton do požadované hloubky – proříznutí 

povrchové vrstvy. Následně je očištěn povrch a nalepen zkušební terč pomocí 

epoxidového lepidla – přičemž je nutné, aby lepidlo nevniklo do spáry návrtu. 

Po vytvrdnutí lepidla je provedena zkouška v osovém tahu, kdy je zaznamenána 

nejvyšší hodnota tahové síly. Metodika provedení odtrhových zkoušek je popsána 

na Obr. 9 [36].  

 Mezi zkoušky odtrhové patří i zkoušky vytrhávací či vylamovací. 

Při vytrhávacích zkouškách se do betonu vloží hmoždinka, která se před vytržením 

utáhne a následně vytrhne. Při vylamovacích zkouškách se nejdříve vyvrtá jádrový 

vývrt o průměru 50 mm do hloubky 70 mm a poté se použije hydraulická buňka, 

jejíž pomocí je vyvinuta síla k vylomení vývrtu [37]. 

 Stanovením přídržnosti povrchových úprav stavebních konstrukcí 

k podkladu se zabývá norma ČSN 73 2577 [38]. 

 

 

Obr. 9 – Způsob provedení odtrhových zkoušek [36] 
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3.3.6 KARBONATACE BETONU 

 
 Karbonatace betonu je chemický proces, při kterém působením oxidu 

uhličitého na železobetonovou konstrukci dochází ke korozi výztuže.  Voda a kyslík 

významně přispívají ke korozi ocelové výztuže. Krycí vrstva výztuže má vysoké 

pH a chrání vrstvu oxidů železa mezi výztuží a betonem. Karbonatace betonu 

postupně vede ke snížení pH až pod hodnotu 9. Postoupí-li hloubka 

zkarbonatované povrchové vrstvy betonu až k výztuži, dochází k tzv. depasivaci 

výztuže.  

 Ke zkoušení karbonatace je využíván 1% roztok fenolftaleinu, 

který je nastříkán na povrch jádrového vývrtu. Jestliže se po aplikaci roztoku 

vzorek vizuálně nezmění - jedná se o zkarbonatovanou vrstvu betonu. Změní-li se 

vrstva betonu do růžova, beton není karbonatací napaden viz Obr. 10. Fialové 

zbarvení značí pH nad 9,5. U částí, kde ke zbarvení nedochází, je pH nižší než 9,5 

a dochází ke korozi. Metoda není použitelná např. pro hlinitanové cementy [39]. 

 

Obr. 10 – Jádrový vývrt N 4/3 délky cca 170 mm o průměru 50 mm, na kterém byla 

stanovena hloubka karbonatace pomocí fenolftaleinové zkoušky. Na vzorku lze vidět, 

že povrch betonu zkarbonatován není [34]. 
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3.3.7 GEORADAR (GROUND PENETRATION RADAR) 
 

 Georadar je nedestruktivní metodou, jehož principem je průnik a odraz 

elektromagnetických radiových vln do podpovrchových částí konstrukce. 

Nejprve radar vyšle elektromagnetické vlny, jejichž tvarem je sinusoida. Část vln 

je absorbována a odražena a zbylé vlny se šíří dále prostředím. Narazí-li vlna 

na nehomogenitu, dojde vlivem náhle změny prostředí k odrazu části vln zpět 

k přístroji, který tyto vlny pomocí antén zachytí. Zaznamenané vlny jsou vysílány 

do centrální jednotky, kde jsou spočteny časové prodlevy navrácených vln. 

Hloubka dosahu georadaru a velikost nehomogenit, které lze zachytit, je závislá 

na frekvenci vlnění. Ve stavebnictví se využívají frekvence v rozmezí 108 – 109 Hz. 

Při použití georadaru by měly být dodrženy zásady jako např. očištění povrchu 

konstrukce. Je možné provedení tzv. liniového skenu či plošného skenu [40]. 

  
 V praxi se využívá např. radar PS 1000 od firmy HILTI – viz Obr. 11, 

který poskytuje náhled do betonové konstrukce v reálném čase. Pomocí něho lze 

získat vizualizace přímo v terénu [41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 – Přístroj radar PS 1000 od firmy HILTI [41]. 
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3.3.8 RENTGENOVÁ DIFRAKČNÍ ANALÝZA 
 

 Jedná se o poměrně jednoduchou metodu, díky které lze zjistit mnoho 

informací o zkoumaném materiálu. Rentgenovou difrakční metodu (XRD analýza) 

lze použít pro určení struktury pevných látek. Metoda je založena na interferenci 

rentgenového záření na analyzovaném vzorku. K difrakčnímu experimentu je tedy 

zapotřebí zdroje rentgenového záření, zkoumaný materiál a vhodný detektor – 

to vše je pevně umístěno na polohovacím zařízení zvaném difraktometr. Každá 

krystalická látka má jedinečný difraktogram, podle kterého jsme schopni 

ji identifikovat. V krystalické látce se nachází vzájemně rovnoběžné roviny, 

které jsou od sebe vzdáleny o tzv. mezimřížkovou vzdálenost, která je pro daný 

minerál charakteristická. Interference záření krystalovou mřížkou se projeví 

nárůstem jeho intenzity. Zjištění přítomnosti krystalických fází se provádí 

porovnáním hodnot uvedených v databázi jednotlivých minerálů a porovnáním 

naměřených hodnot. Pomocí této metody lze například identifikovat fáze vznikající 

hydratací cementu. Fáze vznikají jejich karbonatací a také minerály, které dané 

kamenivo obsahuje [8], [42]. 

 

 

Obr. 12 – Difrakce rentgenových paprsků na krystalové mřížce [42]. 
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3.3.9 DIFERENČNÍ TERMICKÁ ANALÝZA 
 

  Diferenční termická analýza (DTA analýza) je dynamická, tepelně 

analytická metoda, při které dochází k fyzikálním nebo chemickým změnám, 

popřípadě ke změnám vlastností zkoumaného vzorku.  

 Při této metodě se měří rozdíl teplot mezi zkoušeným vzorkem 

a referenčním vzorkem ohřívaným v peci. Oba vzorky musí být zahřívané stejným 

způsobem, a proto jsou umístěny v peci vedle sebe. Při měření vzorku dochází ke 

zbarvení reakcí - projeví se maximy a minimy v exotermní a endotermní oblasti. 

K takovým dějům dochází v případě plynulého ohřevu nebo ochlazování obou 

vzorků. Referenční a zkoušený vzorek je nutno porovnat a určit teplotní rozdíl, 

který je zaznamenán jako grafická teplotní časová závislost – tzv. křivka přímého 

ohřevu. Následně je stanoven obsah jednotlivých složek v materiálu.   Tato metoda 

je používána např. jako doplněk rentgenové difrakční analýzy [43]. 

Obr. 13 – Diferenční termická analýza – uspořádání měřícího přístroje (nalevo); [44] 

Obr. 14 – Diferenční termická analýza - přístrojové uspořádáni v minulosti (napravo) [44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 – Diferenční termická analýza – přístrojové uspořádání v současnosti [44]. 
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4 LABORATORNÍ ČÁST 
 

4.1 ULTRAZVUKOVÁ IMPULSOVÁ METODA 
 

Známe-li dráhu a dobu průchodu ultrazvukových impulsů, je možné 

dopočítat rychlost šíření těchto impulzů dle normy ČSN 73 1371 [15]:  

L

L
v

t
  

Kde:          Lv    je rychlost šíření ultrazvukových impulzů [ m/s nebo km/s], 

                   L   je délka měřící základny [mm]. 

 
 V čase t je zahrnut i korelační čas tkor, za který impuls projde měřící 

základnou, a tL je naměřená doba průchodu impulzu UZ vlnění prvkem [µs]: 

L kort t t   

Ve výpočtu je potřeba zohlednit tzv. mrtvý čas, který nastane v důsledku 

použití akustického vazebného prostředku (např. plastelíny). Akustický vazebný 

prostředek se používá proto, že na rozhraní sonda-vzduch a vzduch-materiál 

vzniká vzduchová mezera. Z tohoto důvodu musí být zajištěno přijatelné akustické 

spojení mezi plochami sond a betonem.  

Korekce je sestavena z tzv. mrtvého času přístroje a z rozdílu času šíření 

impulsů ultrazvukových vln: kor et t E  .  

 
Kde:           te    je doba průchodu ultrazvuku etalonem v µs, 

                    E    je časová charakteristika etalonu v µs.  

 
Při měření UZ impulzů je možné přiložit sondy na protilehlé strany – jedná 

se tak o přímé prozvučování. V případě, že přiložené sondy neleží přímo proti sobě 

– jedná se o polopřímé prozvučování [15], [16], [23], [45].                                           
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4.2 STANOVENÍ PEVNOSTI BETONU V TLAKU ZKOUŠE-
NÍM NA JÁDROVÝCH VÝVRTECH 

 

 Při odběru jádrových vývrtů z konstrukcí mohou být odebrána i tělesa 

nenormových rozměrů. Daná pevnost musí být proto přepočtena dle zásad 

ČSN EN 12390-3 Z1 [46].  

 
 Základní vztah pro výpočet pevnosti betonu v tlaku zkušebního tělesa 

ve tvaru válce vypočítáme dle vztahu: 

c
c

F
f

A
  

Kde je:     fc     je pevnost v tlaku [MPa], 

      F     je maximální mezní síla při porušení [N], 

      Ac     je průřezová plocha zkušebního tělesa [mm2]. 

 

Není-li průměr válcových vývrtů roven 150 mm, norma ČSN EN 12390-3 

[46] udává přepočet pevnosti válcové na pevnost krychelnou: 

c ,cyl c ,cyl cy ,d

c

F
f · ·

A
   

 
Kde je:    fc,cyl       válcová pevnost v tlaku [MPa], 

                κc,cy       opravný součinitel pro štíhlost válce λ, kdy λ ≠ 2,0. 

 

 

Ten lze vypočíst jako: c ,cyl

0,933
0,80

26,667


 


  

 
            je opravný součinitel pro průměr válce d ≠ 150 mm. Pro průměr 

d  =  100 mm se uvažuje hodnota 0,95 a pro průměr d = 50 mm je uvažována 

hodnota 0,91. 
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Tab. 1 –  Hodnoty součinitele κc,cy  

λ κc,cy λ κc,cy 

1,000 -1,013 0,85 1,350 -1,418 0,93 

1,014 -1,045 0,86 1,419 -1,493 0,94 

1,046 -1,083 0,87 1,494 -1,573 0,95 

1,084 -1,125 0,88 1,574 -1,659 0,96 

1,126 -1,173 0,89 1,660 -1,750 0,97 

1,174 -1,226 0,90 1,751 -1,846 0,98 

1,227 -1,285 0,91 1,847 -1,947 0,99 

1,286 -1,349 0,92 1,948 a více 1,00 

 

V případě, že je štíhlost válce λ = 1,0 a průměr válce 150 mm nebo 100 mm, 

pak se výsledek nemusí přepočítávat a je považován za shodný s krychelnou 

pevností. 

 

Pevnost betonu v tlaku na krychlích  fc,cube lze vypočíst ze vztahu: 

 

c ,cube cy ,cu c ,cylf · f   

 

 Kde je κcy,cu  součinitel pro přepočet válcové pevnosti na krychelnou 

pevnost [33]. 

 

Tab. 2 –  Hodnoty součinitelů štíhlosti κcy,cu  používané pro převod válcové pevnosti v tlaku na 

pevnost krychelnou  

fc,cyl  [MPa] κcy,cu fc,cyl  [MPa] κcy,cu 

8 1,252 45 1,23 

12 1,252 50 1,223 

16 1,252 55 1,215 

20 1,251 60 1,206 

25 1,249 70 1,195 

30 1,246 80 1,184 

35 1,242 90 1,172 

40 1,236 100 1,159 
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4.3 STANOVENÍ PŘÍDRŽNOSTI BETONU POMOCÍ 

ODTRHOVÝCH ZKOUŠEK 
  

 Zkušební místa pro provedení odtrhových zkoušek jsou na konstrukci 

vybírány náhodně nebo záměrným výběrem dle účelu zkoušky. Počet zkoušek 

na ploše se stanovuje dle normy ČSN 73 2577 [38]. Jestliže tyto normy použít nelze 

je doporučeno provést 5 zkoušek na ploše do 0,500 m2 a 9 zkoušek na ploše 

do 1,000 m2. Podstatou zkoušky je zjištění síly potřebné k odtržení povrchové 

úpravy o určité ploše od podkladu kolmým tahem. Norma vyžaduje použití 

kruhových terčů o ploše 2500 mm2 [47]. 

 
Způsob vyhodnocení zkoušek přídržnosti dle ČSN 73 2577 [38]: 

 

  
 

 
 

 

Kde:            R    je přilnavost, 

                    F     hodnota síly, při níž nastalo odtržení [N], 

                    A     je plocha odtržení [m2]. 

  

 
Obr. 16 – Provádění zkoušky pomocí automatického přístroje Proceq DYNA DY-216. 

Na  zkušebním místě jsou přilepeny 3 duralové terče o průměru 50 mm [34]. 
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4.4 STANOVENÍ PEVNOSTI BETONU V TLAKU POMOCÍ 

SCHMIDTOVA ODRAZOVÉHO TRVDOMĚRU  
 

 Norma ČSN 73 1373 [14] udává dva způsoby, dle kterých lze stanovit 

krychelnou pevnost v tlaku obyčejného betonu: 

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

obecného, popř. směrného kalibračního vztahu (viz ČSN 73 1370 [12]). 

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

- Určujícího kalibračního vztahu úzkého nebo širokého 

(viz ČSN 73 1370 [12]). 

- Obecného nebo směrného kalibračního vztahu upřesněného 

součinitelem α (viz ČSN 73 1370 [12]). 

 
 Mezi tvrdoměrným zkoušením betonu a pevností betonu v tlaku neexistuje 

obecná závislost. Pevnost betonu je závislá na struktuře a hutnosti betonu; 

na obsahu velkých zrn v betonu; pružnosti kameniva a dalších faktorech. 

 

4.4.1 PEVNOST BETONU V TLAKU S NEZARUČENOU PŘESNOSTÍ 

PRO SCHMIDTŮV TVRDOMĚR TYP N ORIGINÁL 
 

 Při stanovení pevnosti betonu v tlaku s nezaručenou přesností z obecného 

kalibračního vztahu je nutno dbát na polohu odrazového tvrdoměru při zkoušce. 

V případě různých odklonů je nutno stanovit kalibrační křivky pro stanovení 

neupřesněné pevnosti v tlaku fbe nebo je nutno provést interpolaci podle přímky 

hodnot, které přísluší nejbližší poloze tvrdoměru. Obecný kalibrační vztah 

pro každý typ tvrdoměrů je uveden v normě ČSN 73 1373 [14] v podobě grafu, 

tabulky i matematické rovnice. V případě, je-li beton starší 56 dnů, je nutno 

odvozenou hodnotu pevnosti v tlaku vynásobit součinitelem αt. 

V případě, že je beton vysušený či nasycený vodou je nutno vynásobit odvozenou 

hodnotu také součinitelem vlhkosti αw.   
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Obr. 17 – Křivka obecného kalibračního vztahu pro Schmidtův tvrdoměr typu N. 

Na vodorovné ose jsou vyznačeny hodnoty vrácené energie; na svislé ose jsou vyznačeny 

hodnoty pevnosti v tlaku [48]. 

 

Vztah pro výpočet pevnosti v tlaku pro tvrdoměr Schmidt typu N: 

- vodorovný směr:       přímka      A    fbe = 1,750α – 29,000 

                                                                              B    fbe = 1,786α – 30,440 

- svislý směr dolů:        přímka      A    fbe = 1,562α – 17,813 

                                                                  B    fbe = 1,667α – 21,667 

- svislý směr nahoru:   přímka      A    fbe = 1,857α – 40,708 

                                                                    B    fbe = 1,923α – 43,611 

 
 Přímka A je pro odrazy v rozmezí 25 – 40, přímka B je pro odrazy v rozmezí 

41 – 54, α je velikost odrazu [14]. 
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4.4.2 UPŘESNĚNÁ PEVNOST BETONU V TLAKU PRO SCHMIDTŮV 

TVRDOMĚR TYP N ORIGINÁL 
 

 Aby mohl být obecný nebo směrný kalibrační vztah upřesněn součinitelem 

α je potřeba: 

a) alespoň 9 krychlí či válců podle ČSN 73 1370 [12], které jsou přibližně stejné 

složky jako beton vyšetřované konstrukce a přibližně stejného stáří. 

b) nejmenší uvedené množství těles: 

- 3 tělesa nepřesahující objem 10 m3; 

- 6 těles nepřesahující objem 50 m3; 

- 9 těles na objem větší než 50 m3; 

- V případě, že byly konstrukce nebo dílce nedestruktivně vyšetřovány 

na zkušebních místech v souladu s ČSN 73 2011 [27] a byly vyhodnoceny 

pevnosti v tlaku s nezaručenou přesností z těch zkušebních míst, 

která vykazovala nejmenší, průměrnou a největší pevnost – 3 tělesa. 

 
 Součinitel α můžeme stanovit jako podíl součtu pevností v tlaku 

stanovených z i- tého měření (normalizované tlakové zkoušky) a pevnost tlaku 

s nezaručenou přesností (stanovené na stejném vzorku nedestruktivním 

způsobem): 

n

bii 1
n

beii 1

f

f









   

 

Kde:        n     je počet měření; 

                fbi         je pevnost v tlaku stanovená z i-tého měření normalizovanou 

tlakovou zkouškou; 

                fbei      je pevnost v tlaku s nezaručenou přesností, stanovená na témže 

vzorku nedestruktivně [14]. 

 
 Ze zjištěné nezaručené pevnosti v tlaku lze vypočíst upřesněnou hodnotu 

(dle obecného nebo směrného kalibračního vztahu) jako: 

b bef · f  . 

 Kde fb je upřesněná pevnost betonu v tlaku, fbe je pevnost betonu 

s nezaručenou přesností a α je součinitel upřesnění [14]. 
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4.4.3 PEVNOST BETONU V TLAKU PRO TVRDOMĚR SILVER 

SCHMIDT TYP L 
 

 Pro zkoušení betonu o vyšších pevnostech se využívají tvrdoměry 

Silver Schmidt typ L a při jejich zkoušení je nutno použít návodů výrobce. 

Vyhodnocení lze provést dle normy ČSN EN 12504 – 2 [11].  Naměřené hodnoty 

energií odrazu lze dosadit do kalibračního vztahu a stanovit tak odpovídající 

pevnosti v tlaku. Rozsah odrazového koeficientu je Q = 20 – 62 (u hodnoty Q se 

neuvažuje vliv směru). Pevnosti v tlaku jsou v rozmezí fR = 10 – 100 MPa [14], [49]. 

 
Kalibrační křivka je popsána rovnicí [49]:  fR = 1,9368e0,0637Q 

 
 Kde fR je pevnost betonu v tlaku [MPa], e je Eulerovo číslo a Q je hodnota 

koeficientu odrazu [14]. 

 

Obr. 18 – Referenční kalibrační křivka pro tvrdoměr Silver Schmidt typ L. Na vodorovné ose 

jsou vyznačeny hodnoty vrácené energie; na svislé ose jsou hodnoty pevnosti v tlaku [49]. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

5.1 ÚVOD 
 
 Cílem praktické části diplomové práce je zjištění stavu, poruch a možných 

oprav mostní konstrukce zasažené požárem. Stav a poruchy jsou vyhodnoceny 

pomocí laboratorních zkoušek a podloženy fotodokumentací z mimořádné mostní 

prohlídky provedené ve dnech 24. a 25. července 2017. Uvedený most byl již 

zkoumán i inženýrem Jaromírem Rušarem (firma Rušar mosty, s.r.o.), z důvodu 

této mimořádné události.  

 

5.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MOSTU 
 

Předmětnou konstrukcí je most přes dálnici D46 za obcí Držovice. 

Jedná se o železobetonový most o 3 polích, jehož délka přemostění činí 56,62 m 

a celková šířka mostu je 13,20 m. Most zaujímá celkovou plochu 791,34 m2 [50]. 

Ev. č. mostu:    44932 – 2a 

Název mostu:    Most přes dálnici D46 za obcí Držovice 

Místní název:    k.ú. Držovice na Moravě 

Předmět přemostění:  silnice 

Převáděná komunikace:  3. třída / 44932 

Staničení liniové:   3,283 km - ve směru Smržice - Vrahovice 

Rok postavení:   1983 

Kraj:     Olomoucký 

Okres:     Prostějov 

Obec (MČ):    Držovice 

Katastrální území:   Držovice na Moravě [50] 
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Obr. 19 – Identifikace zkoumaného mostu s ev. číslem 44932 - 2a na dálnici D46 [34]. 

 

Obr. 20 – Letecký pohled na diagnostikovaný most přes dálnici D46. Most křižuje silnici 

III/44932, která se napojuje na ulici Olomouckou. Délka přemostění mostu je asi 57 m [51]. 
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5.2.1 POPIS A ČÁSTI MOSTU 
 

Základy mostních podpěr a křídel 

 
 V místě opěr je hlubinné založení na velko-průměrových železobetonových 

pilotách. Podpěry jsou založeny na železobetonovém základu a křídla opěr jsou 

založena plošně a navazují na mostní opěry [50], [52]. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi  

 
 Konstrukce spodní stavby je tvořena masivními železobetonovými 

monolitickými opěrami, které navazují na velko-průměrové piloty. Součástí mostu 

jsou železobetonové závěrné zídky tloušťky 0,55 m z betonu třídy C 30/37 – XF4. 

Použita je výztuž třídy B 500 B. Podpěry mostu tvoří členěné prefabrikované 

podpěry o průřezu 0,73 x 1,20 m (3x) s prefabrikovaným železobetonovým 

úložným příčníkem. Mostní křídla jsou rovnoběžná [50], [52].  

 

 

Obr. 21 – Pohled na konstrukci spodní stavby mostu (směr Vrahovice). Na obrázku lze vidět 

mostní křídlo, železobetonovou masivní opěru a 2. prefabrikovanou podpěru 

s prefabrikovaným železobetonovým úložným příčníkem a třemi sloupy [34]. 
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Obr. 22 – Pohled na 3. podpěru (na nepoškozené straně mostu). Podpěra je tvořena 

prefabrikovaným úložným příčníkem a třemi sloupy [34]. 

 

 

 

Nosná konstrukce, ložiska, mostní závěry 

 
 Nosná konstrukce je tvořena prostou železobetonovou deskou (montovaný 

most o 3 prostých polích) a devíti předpjatými nosníky typu I – 73 v každém poli -

střední nosník délky 27 m; krajní nosníky délky 16,20 m. Konstrukční výška 

je 1,25 m. Na povrchu nosníků se nachází železobetonová vyrovnávací deska 

tloušťky 120 – 300 mm – vyztužena KARI sítěmi 150/150/8 mm. KARI sítě jsou 

osazeny na kotvy z betonářské oceli R 12 do vývrtů hloubky 100 mm. Použit je 

beton třídy C 25/30 – XF2. Použita jsou elastomerová ložiska pod každým 

nosníkem. Mostní závěr typu EUROFLEX M 30U s dilatační schopností +- 15 mm. 

Na 2. a 3. podpěře jsou osazeny povrchové ocelové mostní závěry typu 3W - 80J s 

dilatační schopností +- 40 mm [50], [52]. 
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Obr. 23 – Výkres příčného řezu mostu přes dálnici D46 s ev. číslem 44932 – 2A; Pohled na 

9 předpjatých nosníků (výšky 1,25 m) a podpěru (šířky 12,59 m). Šířka komunikace činí 7,5 m 

a k ní přiléhají z obou stran chodníkové římsy o šířce 2,85 m. Zábradlí jsou vysoká 1,1 m [50]. 

 

 

 

Obr. 24 – Pohled na poškozený krajní 9. nosník typu I. Na obrázku lze také vidět dočasné 

dřevěné ložisko, na kterém je nosník uložen, a také část úložného prahu 2. podpěry [34]. 
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Obr. 25, 26 – Proříznutí vozovky nad podpovrchovým mostním závěrem u 1. opěry [34]. 

 

 

Obr. 27 – Pohled na elastomerová ložiska na 1. opěře nesoucí každý z nosníků nosníky [34]. 
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Mostní svršek – vozovka, izolační systém, chodníky, římsy apod. 

 
 Živičné vozovkové souvrství je tvořené obrusnou vrstvou ACO 11 tloušťky 

40 mm, podkladní a zároveň ochrannou vrstvu tvoří litý asfalt MA 11 IV tloušťky 

35 mm. Jako hydroizolace je použita modifikovaná NAIP (natavovací izolační pás) 

tloušťky 5 mm. Celková tloušťka vozovkového souvrství je 80 mm.  

Šířkové uspořádání vozovky na mostě je S 7,5 tzn. 2 jízdní pruhy šířky 3 m; 

vodící proužky šířky 0,25 m a nezpevněná krajnice šířky 0,5 m. Most má 

oboustranné římsové chodníky (šířka chodníkových říms 2,85 m). Použit je beton 

třídy C 30/37 - XF4. Použitá je výztuž B500B. V římsách jsou na obou stranách 

umístěny chráničky DN 90 mm – celkem 10 kusů [50], [52], [53], [54]. 

 

 

Obr. 28 – Pohled na římsový chodník šířky 2,85 m - vlevo svodidla MS4/H2, vpravo zábradlí 

výšky 1,1m, vozovkové souvrství tvořené obrusnou vrstvou ACO 11 S tloušťky 40 mm [34]. 
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Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení, dopravní značení, 

osvětlení, odvodňovací zařízení  

 
 Vnější část říms je osazena ocelovým mostním zábradlím se svislou výplní 

a z otevřených válcovaných profilů. Výška zábradlí je 1,10 m. Sloupky jsou 

umístěny po 2 metrech. Celková délka po obou stranách je 66 m. Mostní svodidlo 

typu MS4/H2 je osazeno při obrubě říms a kotvené do říms chemicky ocelovými 

kotvami dle přísl. TP. Revizní schodiště je zřízeno při levých křídlech. 

Schodiště je z prefabrikovaných betonových stupňů lemovaných betonovými 

obrubníky. Mostní objekt je opatřen dvěma evidenčními čísly mostu. Odvodnění 

komunikace mostu je řešeno podélným spádem a příčným sklonem vozovky. 

Před mostem i za mostem jsou na obou stranách silniční vpusti; na mostě jsou 

celkem 4 kusy odvodňovačů [50], [52]. 

 

 

Obr. 29 – Mostní svodidlo typu MS4/H2 kotvené do říms chemicky ocelovými kotvami [34]. 
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Obr. 30 – Pohled na vozovku, římsové chodníky, dočasné dopravní značení a sloupky[34]. 

 

 

Obr. 31 – Pohled na vozovku a ostatní příslušenství na mostě – svodidla, osvětlovací lampu, 

zábradlí a dočasné dopravní značení (směr Držovice) [34]. 
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Obr. 32 – Revizní schodiště pří levém křídle navazující na betonovou dlažbu pod mostem [34]. 

 

 

Obr. 33 – Způsob odvodnění pozemní komunikace mostu podélným spádem a příčným 

sklonem vozovky (pohled směr Vrahovice)[34].  
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Ostatní zařízení 
 
 V pravé římse je veden metalický kabel SEK. Římsy mostu mají k dispozici 

celkem 10 chrániček typu kopoflex DN 90 mm. U mostu se nachází také sloup 

veřejného osvětlení. Na čelech říms jsou umístěny reklamní panely [50], [52]. 

 

Obr. 34 – Pohled na reklamní panely umístěné na římsách most – směr Prostějov [34]. 

Obr. 35 – Pohled na reklamní panely umístěné na římsách mostu – směr Olomouc [34]. 
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Území pod mostem 

 
 Pod mostní konstrukcí je provedeno odláždění podél křídel v šířce 0,75 m, 

které navazuje na revizní betonové schodiště. Svah při opěrách byl zpevněn 

betonovými dlaždicemi do betonu tloušťky 0,15 m. Byl použit beton třídy 

C 16/20 – XF1. Dlažby jsou lemovány betonovými obrubníky tloušťky 0,10 m. 

Dlažby provedené při opěrách jsou ukončeny pomocí opěrných patek o průřezu 

0,60 x 0,50 m a navazují na odvodňovací příkop, který je vytvořen ze žlabovek. 

V místě vyvedení mostních odvodňovačů je zřízena dopadiště o půdorysných 

rozměrech 2,20 x 2,35 m. Dopadiště jsou vyplněna lomovým kamenem. 

Dále jsou zřízeny vývary pod svahovými kužely o půdorysných rozměrech 1 x 1 m. 

Navazující svahy pod mostem jsou ohumusovány a osety. Přístup k mostu 

na mostní svršek a vybavení je ze silnice III. třídy - 449 32. Přístup pod most 

je proveden podél levých křídel revizním schodištěm a dále po zemním tělese 

případně po dlažbě opevnění opěr [50], [52]. 

Obr. 36 – Pohled na mostní opěru, na kterou navazuje pod mostem betonová dlažba [34]. 
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Obr. 37 – Pohled na dopadiště o půdorysných rozměrech 2,20 x 2,35 m vyplněná lomovým 

kamenivem navazující na betonové žlabovky a patu sloupu [34]. 

 

Obr. 38 – Detail 1. opěry levého křídla, která navazuje na betonové revizní schodiště [34]. 
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5.3 MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA 

 

           Dne 20. června 2017 došlo na 27. km dálnice D46 (z Olomouce na Prostějov) 

k požáru kamionu v pomalém jízdním pruhu. Hasiči po příjezdu zjistili, že hoří 

návěs kamionu včetně nákladu, který kamion převážel. Protože kamion zaparkoval 

pod mostem, hasiči museli chladit mostní konstrukci. Příčinou vzniku požáru byla 

technická závada na nápravě návěsu. [6], [55].  

 

 

Obr. 39 – Pohled na ohnisko požáru u vnějšího svodidla levého jízdního pásu kde z důvodu 

hořícího návěsu zastavil řidič kamionu přímo pod mostem [55]. 

 

           Z důvodu této mimořádné události byla provedena prohlídka ve dnech 

24.  a 25. července 2017. Ohnisko požáru návěsu bylo při vnějším svodidle levého 

jízdního pásu dálnice D46 u 2. podpěry pod levou stranou mostu – Obr. 40 a 41. 

Hrubý odhad teploty požáru byl asi 600 °C. [55]. 
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Obr. 40 – Pohled na návěs kamionu a místo, kde byl most nejvíce porušen – nejvíce zasažena 

byla podpěra č. 2 (úložný práh a sloupy 2 a 3)  a krajní nosníky [55]. 

 

 

Obr. 41 – Pohled na zničené vnější svodidlo zasažené požárem a na patu 3. sloupu [34]. 
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5.3.1 STAV A ZÁVADY MOSTU PO PORUŠENÍ POŽÁREM 
 

Sloupy a podpěra 

 
 Nejvíce zasažena byla 2. podpěra a sloup č. 3 ve směru na Olomouc. 

Z obou stran sloupu byla odražena sanační vrstva a obnažena výztuž 

(obnaženy třmínky a jeden rohový svislý prut). Střední sloup č. 2 měl očazený 

povrch a částečně odraženou sanaci.  

Obr. 42 – Pohled na očazený 2. sloup  [34]. Obr. 43 – pohled na nejvíce zasažený 

3.  sloup s obnaženou výztuží [34]. 

 

 

Obr. 44 – Pohled na 2. podpěru zasaženou požárem [34].



53 
 

Nosná konstrukce 

 
 Požárem byla dotčena pole 1 a 2. Nejvíce byly postiženy 4 levé krajní 

nosníky v délce cca 5 m. V těchto místech byla odražena sanační vrstva 

a odprýsknut beton do hloubky cca 30 mm. Na spodní přírubě byly nalezeny 

trhliny asi po 250 mm. Téměř všechny třmínky byly obnaženy. Mimo nejhorší části 

bylo očazeno asi 60-70 % plochy polí 2 a 3. Pole měla částečně odraženou sanační 

vrstvu. Poškození krycího betonu podhledu nosníků souviselo s náhlými změnami 

teploty při hašení a chlazení při hasičském zásahu. 

 

 

Obr. 45 – Pohled na nejvíce zasažené 4 krajní nosníky a část 2. podpěry pole č. 2 [34]. 
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Ložiska, klouby, mostní závěry 

 
 U podpěry č. 2 byly zasaženy 2 řady ložisek a 5 krajních ložisek bylo 

degradovaných. Podložiskové bloky byly prostoupeny všesměrnými trhlinami 

a měly místy odražený beton do hloubky 5 – 10 mm. 5 krajních nosníků je dočasně 

podepřeno dřevěnými špalky. Zasažen byl také mostní závěr u 2. podpěry. 

Porušena byla také protikorozní ochrana a těsnící gumový profil.  

Obr. 46 – Pohled na podpěru č. 2 a dočasné podepření nosníků dřevěnými špalky [34]. 

 

 

Obr. 47 – Detailní pohled na dočasné podepření nosníků dřevěnými špalky [34]. 
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Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky 

 
 Vozovka mostu požárem dotčena nebyla, stejně tak i chodníky mostu. 

Římsa  nad ohniskem požáru byla očazena od ohně a měla odprýsknutý beton do 

hloubky cca 30 mm. 

Obr. 48 – Pohled na vozovku a ostatní příslušenství mostu nedotčené požárem [34]. 

Obr. 49 – Pohled na očazenou římsu nad krajním 9. nosníkem a odprýsknutý beton [34]. 
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5.4 DIAGNOSTICKÝ PLÁN A POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ 
 

 V rámci stavebního průzkumu mostu přes dálnici D46 za obcí Držovice jsou 

plánovány následující zkoušky: 

 
Nedestruktivní zkoušky tvrdoměrné - pro stanovení pevnosti betonu v tlaku 

nosníků a úložného prahu na místech porušených i neporušených požárem:  

 Na nosnících je třeba provést celkem 22 zkušebních míst – z toho 8 

referenčních na vizuálně nepoškozených a 14 na vizuálně poškozených.  

 Na podpěrách je třeba provést celkem 14 zkušebních míst – z toho 6 

referenčních na vizuálně nepoškozených a 8 na vizuálně poškozených 

částech podpěry. 

 K použití – Silver Schmidt typ L, Schmidt typ N originál. 

 
Odběr jádrových vývrtů o  75 a 100 mm - pro upřesnění pevnosti betonu 

v tlaku úložného prahu a sloupů na místech porušených i neporušených požárem:  

 Na úložném prahu je potřeba provést celkem 3 válcové vývrty  75 mm – 

z toho 1 referenční nepoškozený a 2 z vizuálně poškozené části úložného 

prahu. 

 Na sloupech je potřeba provést celkem 3 válcové vývrty  100 mm – z toho 

1 referenční nepoškozený a 2 odebrané z poškozených částí sloupů. 

 K použití - vrtačka s válcovým korunkovým vrtákem 

 
Odběr jádrových vývrtů o  50 mm - pro upřesnění pevnosti betonu v tlaku 

nosníků porušených i neporušených požárem:  

 Na nosnících je potřeba celkem provést 12 válcových vývrtů – z toho 4 

vzorky referenční nepoškozené a 8 z vizuálně poškozených nosníků. 

 K použití - vrtačka s válcovým korunkovým vrtákem 
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Zkoušky přídržnosti - pro stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev. Na 

konstrukci bylo zkoušeno celkem 9 zkušebních míst po 3 zkušebních terčích – 

dohromady bylo osazeno 27 terčů:  

 Na podpěře je potřeba provést celkem 4 zkušebních místa – z toho 1 

referenční na nepoškozeném povrchu a 3 na vizuálně poškozeném povrchu. 

 Na nosnících je potřeba provést celkem 5 zkušebních míst – z toho 1 

referenční na nepoškozeném povrchu a 4 na vizuálně poškozeném povrchu. 

 K použití – automatický přístroj DYNA DY-216. 

 
Ultrazvuková metoda – pro stanovení rovnoměrnosti a kvality betonu.  

 Provedení na konstrukci – sloupy 2 a 3. 

 Provedení v laboratoři na jádrových vývrtech odebraných ze sloupů 2 a 3. 

 K použití – Pundit PL-200 PE; 54 kHz sondy (pro delší základny) a 150 kHz 

(pro krátké základny). 

 
Odběr vzorků pro účel laboratorních rentgenových a termických analýz 

 Nutno odebrat celkem 6 vzorků  50 mm ze spodního líce nosníků v místě 

kabelových kanálků – z toho 2 referenční nepoškozené vzorky a 4 vzorky 

z vizuálně poškozených částí. 

 Nutno odebrat 1 vzorek z úložného prahu. 

 
Lokalizace kabelových kanálků a výztuže radarem – pro bezpečné vrtání.  

 Potřeba provést celkem 18 míst. 

 K použití radar PS-1000. 

 
Odběr vzorků třmínků - pro tahové zkoušky. 

 Nutno odebrat celkem 3 třmínky. 

 K použití - ocelová bruska s řezným kotoučem. 

 

Součástí průzkumu bylo také zajištění plošiny, kterou zajistila Správa a 

údržba silnic Jihomoravského kraje. Muselo být zřízeno přechodné pracoviště 

s redukcí dopravy do jednoho pruhu. Zajištěna byla samo řiditelná plošina, vlastní 

zdroj vody, žebříky a elektrocentrála. Práce byly naplánovány na 2 dny vždy od 

8. hodiny ranní do 6. hodiny odpolední.  
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5.5 DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM A JEHO VYHODNOCENÍ 
 

5.5.1 PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK PEVNOSTI V TLAKU 
 
 Jádrové vývrty odebrané z různých částí mostní konstrukce byly rozdílných 

průměrů. 3 vzorky průměru 103 mm byly odebrány ze sloupů; 3 vzorky průměru 

75 mm byly odebrány z úložného prahu podpěry a 12 vzorků průměru 50 mm bylo 

odebráno ze spodního líce nosníků. Celkem bylo z mostní konstrukce odebráno 

18 jádrových vývrtů, z nichž bylo nařezáno 30 zkušebních těles pro vyhodnocení. 

 Beton v konstrukci vypadal na první pohled velice kvalitně. Povrch těles byl 

hladký až sklovitý. Kamenivo bylo rozmístěno rovnoměrně. Vzorky obsahovaly 

různé frakce. Tmel byl šedé barvy s minimálním množstvím pórů. Po odvrtání byly 

všechny vývrty řádně popsány a byla na nich provedena zkouška karbonatace 

betonu. Vzorový popis je uveden na Obr. 50. Ostatní obrázky jsou uvedeny 

v přílohách č. 1 - 6.  

Obr. 50 – Jádrový vývrt N9/4 délky cca 170 mm o průměru 50 mm odebraný z nosníku 

č. 9.  Na odebraném vývrtu byla stanovena hloubka karbonatace pomocí fenolftaleinové 

zkoušky a lze vidět, že povrch nosníku zkarbonatován není [34]. 

 

 Zkouška pevnosti v tlaku byla provedena v lisu VPM 40 (rozsah 40 tun). 

Styčné hrany zkušebních těles byly pečlivě zabroušeny a dotykové plochy tlačných 

desek lisu byly očištěny. Z lisu byla zaznamenána maximální síla, která porušila 

zkušební těleso. 
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 Dle kapitoly 4.2. Stanovení pevnosti v tlaku zkoušením na jádrových 

vývrtech byla stanovena pevnost v tlaku všech zkušebních těles. Dle příslušného 

vztahu z normy ČSN EN 12390-3, Z1 [46] byl interpolací zjištěn koeficient štíhlosti  

κc,cy.  Hodnota koeficientu průměru byla interpolována dle průměru zkušebního 

tělesa. Válcové pevnosti v tlaku byly následně vynásobeny opravným koeficientem 

κcy,cu  a tak převedeny na pevnosti krychelné  fc,cube . Jako příklad byl vybrán nejvíce 

poškozený nosník č. 9, na kterém jsou všechny vypočtené hodnoty tabelárně 

znázorněny. Výsledné hodnoty pevností v tlaku ostatních nosníků a podpěry jsou 

uvedeny v příloze č. 9 a 10. 

 
 
Tab. 3 – Základní charakteristiky vzorku z 9. nosníku 

Vzorek Průměr 
Délka 

základny 
Hmotnost 

Mezní 
síla 

Plocha 
Pevnost betonu v 

tlaku 

N 9 
d L m F A fc 

[mm] [m] [kg] [N] [mm²] [MPa] 

9.1. 50,8 50,4 0,25386 100800 2026,8 49,7 

9.3.1. 50,8 48,4 0,22320 85000 2026,8 41,9 

9.3.2. 50,8 47,4 0,22187 133300 2026,8 65,8 

9.4.1. 50,8 62,3 0,29891 154000 2026,8 76,0 

9.4.2. 50,8 62,2 0,29501 153500 2026,8 75,7 

9.5.1. 50,8 56,4 0,26627 138400 2026,8 68,3 

9.5.2. 50,8 55,7 0,26321 122300 2026,8 60,3 

 
 

Tab. 4 – Výsledky přepočtu válcové pevnosti v tlaku na krychelnou – vzorky 9. nosníku 

 
 

Vzorek 
Maximální 
mezní síla 

Štíhlost 
Koeficient 

štíhlosti 
Koeficient 
průměru 

Válcová 
pevnost 
v tlaku 

Koeficient 
krychelné 
pevnosti 

Krych. 
pevnost 
v tlaku 

N 9 F [kN] λ κc,cy κcy, d 
fc,cyl  

[MPa] 
κcy,cu 

fc,cube 
[MPa] 

9.1. 100,8 0,992 0,85 0,91 38,5 1,223 47,0 

9.3.1. 85,0 0,953 0,85 0,91 32,4 1,234 40,0 

9.3.2. 133,3 0,933 0,85 0,91 50,9 1,201 61,1 

9.4.1. 154,0 1,226 0,9 0,91 62,2 1,189 74,0 

9.4.2. 153,5 1,224 0,9 0,91 62,0 1,189 73,7 

9.5.1. 138,4 1,110 0,88 0,91 54,7 1,197 65,5 

9.5.2. 122,3 1,096 0,88 0,91 48,3 1,206 58,3 
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VYHODNOCENÍ STAVU PORUŠENÝCH ČÁSTÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE 

 
Mostní opěry a sloupy 
 
 V hloubce nad 30 mm, kde byla teplota do 200 °C., nedošlo ke snížení 

pevnosti betonu. Beton byl zařazen do pevnostní třídy C40/50. Požárem nedotčené 

části byly taktéž zařazeny do třídy C40/50. 

 

Nosné konstrukce 
 
 Teplota požáru v nosných konstrukcích v hloubce nad 30 mm byla 

do 200 °C. Beton byl zařazen do pevnostní třídy C35/45. Hlubší vrstvy 

byly zařazeny do třídy C50/60.  

 

5.5.2 NEDESTRUKTIVNÍ ULTRAZVUKOVÉ MĚŘENÍ PRO STANO-
VENÍ HLOUBKY POŠKOZENÍ BETONU 

       

 Ultrazvukové měření v in-situ bylo provedeno na sloupech 2. podpěry. 

Konstrukce byla proměřena přímo a k měření byl použit přístroj Pundit PL-200PE 

a 54 kHz sondy.  Na sloupech již v minulosti byla nanesena sanační vrstva, která 

vlivem požáru částečně nedržela. Díky tomu vznikla mezi betonem a sanační 

vrstvou vzduchová mezera, kterou ultrazvuk neprojde. Měření tedy bylo 

znemožněno separací sanační vrstvy od podkladu.  

Obr. 51 – Způsob provedení ultrazvukové metody (přímým prozvučováním) pomocí přístroje 

Pundit PL - 200 na 2.  sloupu, který měl pouze očazený povrch [69]. 
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 Ze sloupu č. 2 a 3 byly odebrány jádrové vývrty S1, S2 a S3 o průměru 

103 mm. Před jejich rozřezáním bylo provedeno ultrazvukové měření, z důvodu 

zjištění homogenity a případné hloubky narušení betonu. Všechny tři vzorky byly 

měřeny napříč. 

 

Obr. 52 – Vzorek S1 o průměru 103 mm a délce cca 350 mm odebraný z 3. sloupu 2. podpěry 

dole. Jedná se o kvalitní beton, který je vizuálně hutný a nepoškozený [34]. 

 

  

 Při měření vzorků byly zaznamenány nižší hodnoty  rychlosti 

ultrazvukového vlnění. Důsledkem je velká citlivost ultrazvukového  měření 

na jakékoliv sebemenší poruchy. Na bocích vývrtů byly po celé délce vyznačeny 

základny v hloubkách od 10 až po 330 mm - po 10 mm – viz Obr. 53.  

 
K měření byl použit opět přístroj Pundit PL – 200 s paměťovým 

osciloskopem. Frekvence sond byla tentokrát 150 kHz - používané pro krátké 

základny.  

 
Výsledky ultrazvukových měření na vzorcích S1, S2 (zasažené požárem) 

a S3 (referenční) jsou znázorněny tabelárně v Tab. 5 a následně graficky 

v Grafu 1  a 2.  
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Obr. 53 – Ultrazvukové měření na vzorku S1, kolmo k podélné ose po 10 mm [34]. 

 

Obr. 54 – Záznam ultrazvukového měření přístrojem Pundit PL-200 na vzorku S1, kde byly 

naměřeny pomocí liniového skenu nižší hodnoty rychlosti na začátku vývrtu [34]. 
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Tab. 5 – Výsledky stanovení rychlosti šíření ultrazvuku napříč vývrty v různých hloubkách  

Hloubka 
[mm] 

Rychlost UZ vlnění napříč vL 

[m/s] 
Odchylka rychlosti od 

průměru ΔvL [%] 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 

10 4137 3977 4661 -10,43 -12,5 2,57 
20 4440 4421 4725 -3,87 -2,73 3,98 
30 4661 4661 4578 0,91 2,55 0,74 
40 4661 4640 4813 0,91 2,09 5,91 
50 4640 4682 4478 0,46 3,01 -1,46 

60 4459 4619 4640 -3,46 1,63 2,11 
70 4537 4725 4598 -1,77 3,96 1,18 
80 4619 4537 4498 0 -0,18 -1,02 
90 4598 4682 4421 -0,45 3,01 -2,71 

100 4558 4459 4619 -1,32 -1,89 1,65 

110 4619 4537 4478 0 -0,18 -1,46 
120 4578 4682 4640 -0,88 3,01 2,11 
130 4598 4440 4578 -0,45 -2,31 0,74 
140 4598 4518 4558 -0,45 -0,6 0,3 
150 4682 4558 4619 1,37 0,28 1,65 
160 4537 4537 4619 -1,77 -0,18 1,65 

170 4747 4578 4440 2,77 0,72 -2,29 
180 4725 4558 4459 2,3 0,28 -1,88 
190 4459 4619 4421 -3,46 1,63 -2,71 
200 4598 4558 4598 -0,45 0,28 1,18 
210 4703 4661 4725 1,82 2,55 3,98 
220 4498 4682 4598 -2,62 3,01 1,18 
230 4769 4518 4640 3,25 -0,6 2,11 
240 4725 4440 4598 2,3 -2,31 1,18 
250 4769 4703 4598 3,25 3,47 1,18 

260 4578 4578 4578 -0,88 0,72 0,74 

270 4578 4498 4383 -0,88 -1,04 -3,55 
280 4682 4421 4421 1,37 -2,73 -2,71 
290 4747 4619 4440 2,77 1,63 -2,29 
300 4791 4402 4310 3,73 -3,15 -5,15 
310 4703 4578 4498 1,82 0,72 -1,02 
320 4725 4402 4383 2,3 -3,15 -3,55 

330 4703 4498 4346 1,82 -1,04 -4,36 

Průměr 4619 4545 4544 
   

Minimum 4137 3977 4310 
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Graf 1 – Porovnání rychlosti šíření ultrazvukového vlnění napříč vzorky S1, S2 a S3. 

 

 

Graf 2 – Detailní výřez grafu 1, který ukazuje výrazný pokles rychlosti v hloubce 10 mm pod 

povrchem (10-12,5 % proti průměrným hodnotám), zatímco v hloubce 20 mm je pokles 

rychlosti asi 2,5-3,5 %. V hloubce 30 mm již beton poškozen není. 
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 VYHODNOCENÍ ULTRAZVUKOVÉHO MĚŘENÍ 

 
 Z výsledků uvedených v Tab. 5 a z ní vyplývajících grafů 1 a 2 lze říci, že na 

povrchu konstrukce došlo k trvalému poškození betonu, avšak vzhledem 

k naměřeným rychlostem ultrazvukového vlnění (cca 4000 m/s) ho lze stále 

pokládat za mírné až střední poškození. Snížení rychlosti se projevilo zejména 

v hloubce 15 – 25 mm. Směrem do hloubky se míra narušení betonu 

mikrotrhlinami výrazně snižuje a v hloubce kolem 25 - 30 mm pod povrchem již 

prakticky nebyla zaznamenána. Lze tedy říci, že ultrazvuková měření potvrdila 

a upřesnila výsledky z ostatních zkoušek. 

 

5.5.3 PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ TVRDOMĚRNÝCH ZKOUŠEK 
 

 Tvrdoměrné zkoušení betonu na diagnostikované konstrukci bylo 

provedeno pomocí odrazových tvrdoměru Schmidt typu N originál 

a Silver Schmidt typ L. Před provedením zkoušek byla zkušební místa řádně 

očištěna a obroušena a byly tak odstraněny nerovnosti povrchu cementového 

tmelu. 

 

Obr. 55 – Tvrdoměrné zkoušení pomocí Schmidt N originál a Silver Schmidt typ L [34]. 
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 Zkoušeny byly nosníky a podpěry vizuálně poškozené i nepoškozené. 

Na každém zkušebním místě bylo provedeno zpravidla 10 měření.   

 

 Vyhodnocení zkoušek provedených tvrdoměrem Schmid N originál bylo 

provedeno dle normy ČSN 73 1373 [14]. Pro každou z naměřených hodnot odrazu 

byla stanovena odpovídající hodnota neupřesněné pevnosti v tlaku fbe (v závislosti 

na směru zkoušení). Z těchto hodnot byla vypočtena průměrná hodnota 

neupřesněné pevnosti v tlaku fbe, která byla dále vynásobena součiniteli 

αt (pro  stáří  betonu nad 360 dnů je αt = 0,90) a αw (pro beton přirozeně vlhký je 

αw  = 1,00). Hodnoty pevností v tlaku poškozených i nepoškozených částí pro typ 

tvrdoměru Schmidt N originál jsou uvedeny v Tab. 6.   

 

Tab. 6 – Pevnost v tlaku neupřesněná fbe betonu nosníků pro typ tvrdoměru 

Schmidt  N  originál 

Zkušební místo  Část konstrukce 
Pevnost fbe [MPa] 

neupřesněná 

N 7/1 Nosníky vizuálně poškozené 50,0 
N 7/2 Nosníky vizuálně poškozené 50,0 
N 7/3 Nosníky vizuálně poškozené 53,0 
N 7/4 Nosníky vizuálně poškozené 45,0 
N8/1 Nosníky vizuálně poškozené 47,0 
N8/2 Nosníky vizuálně poškozené 45,0 
N8/3 Nosníky vizuálně poškozené 50,0 
N8/4 Nosníky vizuálně poškozené 45,0 
N8/5 Nosníky vizuálně poškozené 42,0 
N 9/1 Nosníky vizuálně poškozené 48,0 
N 9/2 Nosníky vizuálně poškozené 42,0 
N 9/3 Nosníky vizuálně poškozené 50,0 
N 9/4 Nosníky vizuálně poškozené 51,0 
N 9/5 Nosníky vizuálně poškozené 47,0 

Průměr Poškozený povrch 47,5 

N 4/1 Nosníky vizuálně nepoškozené 56,0 
N 4/2 Nosníky vizuálně nepoškozené 56,0 
N 5/1 Nosníky vizuálně nepoškozené 56,0 
N 5/2 Nosníky vizuálně nepoškozené 56,0 
N 5/3 Nosníky vizuálně nepoškozené 56,0 
N 6/1 Nosníky vizuálně nepoškozené 56,0 
N 6/2 Nosníky vizuálně nepoškozené 56,0 
N 6/3 Nosníky vizuálně nepoškozené 56,0 

Průměr Nepoškozený povrch 56,0 
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 Pro přehlednost byl vypracován histogram četností pevností betonu v tlaku 

z tvrdoměrných zkoušek. Červeně jsou vyznačeny hodnoty vizuálně poškozených 

nosníků a modře jsou vyznačeny hodnoty vizuálně nepoškozených nosníků. 

Histogram vychází z hodnot uvedených v Tab. č. 6. a lze vidět, že nepoškozené části 

konstrukce vykazovaly vyšší hodnoty pevnosti v tlaku – asi 56 MPa. Je nutné však 

poznamenat, že i vizuálně poškozené části nosníků odpovídaly velmi vysokým 

hodnotám pevnosti betonu v tlaku v rozmezí od 42 do 53 MPa.  

 

Graf 3 – Histogram četnosti výsledků pevnosti v tlaku betonu z nedestruktivních 

tvrdoměrných zkoušek na poškozeném (P) a nepoškozeném (N) povrchu nosníků. 

 

 Stejným způsobem byla vypracována tabulka Tab. 7 a z ní vycházející 

histogram pro podpěru. Tak jako u nosníků lze vidět, že na nepoškozených částech 

podpěry byly naměřeny o něco vyšší hodnoty pevnosti v tlaku od 54 do 57 MPa. 

Na poškozených částech podpěry byly naměřeny hodnoty od 44 do 54 MPa. 

Výsledky se od sebe velmi nelišily a vyplývá z nich, že i u porušených částí vlivem 

požáru se jedná o velmi vysoké pevnosti betonu. 
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Tab. 7 – Pevnost v tlaku neupřesněná fbe betonu podpěry pro typ tvrdoměru 

Schmidt  N  originál 

Zkušební místo  Část konstrukce 
Pevnost fbe [MPa] 

neupřesněná 

1 Podpěra - vizuálně poškozená 44,0 
2 Podpěra - vizuálně poškozená 52,0 
3 Podpěra - vizuálně poškozená 50,0 
4 Podpěra - vizuálně poškozená 45,0 
5 Podpěra - vizuálně poškozená 54,0 
6 Podpěra - vizuálně poškozená 54,0 
7 Podpěra - vizuálně poškozená 52,0 
8 Podpěra - vizuálně poškozená 50,0 

Průměr Poškozený povrch 50,1 

9 Podpěra - vizuálně nepoškozená 57,0 
10 Podpěra - vizuálně nepoškozená 55,0 
11 Podpěra - vizuálně nepoškozená 57,0 
12 Podpěra - vizuálně nepoškozená 56,0 
13 Podpěra - vizuálně nepoškozená 54,0 
14 Podpěra - vizuálně nepoškozená 56,0 

Průměr Nepoškozený povrch 56,0 

 

 

 

Graf 4 – Histogram četnosti výsledků pevnosti v tlaku betonu z nedestruktivních 

tvrdoměrných zkoušek na poškozeném (P) a nepoškozeném (N) povrchu podpěry. 
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 V případě tvrdoměru Silver Schmidt typ L byly pro naměřené hodnoty 

vypočteny průměrné hodnoty vrácené energie Q pro každou zkoušenou oblast. 

Kalibrační vztah uvedený výrobcem pro Silver Schmidt typ L je proveden pro 

moderní betony se super-plastifikátory, které se vyrábí v současné době. Díky 

plastifikátorům je pevnost materiálu výrazně vyšší než tvrdost materiálu. Beton 

nosníků ze 70. let byl vyráběn odlišnou technologií než dnešní moderní betony 

a není pro něj znám odpovídající obecný vztah, dle kterého by bylo možné tehdejší 

beton správně vyhodnotit. Proto je vyhodnocení provedeno relativně – výsledkem 

je hodnota koeficientu vrácené energie Q (průměrná) a vyjádření procentuálního 

úbytku.  Z toho důvodu byly výsledky pro Silver Schmidt typ L uvedeny pouze jako 

doplněk hodnot Schmidtu N originál. Hodnoty vrácené energie a z nich vypočtené 

průměrné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 8 – pro nosníky a v Tab. 9 – pro podpěru.  

 

Tab. 8 – Hodnoty vrácené energie naměřené na nosnících tvrdoměrem Silver Schmidt typ L 

Zkušební 
místo  

Hodnoty vrácené energie Q naměřené na 
konstrukci 

Průměrná 
hodnota vrácené 

energie Q 

N 7/1 57 66 58 60 60 65 56 64 59 56   60 
N 7/2 58 55 59 61 63 69 62 58 54 62   60 
N 7/3 62 68 66 57 59 60 69 74 59 67   64 
N 7/4 60 59 62 58 61 58 57 53 49 61   58 
N8/1 64 59 57 58 50 70 60 67 53 51   59 
N8/2 68 50 56 64 63 58 64 61 61 58   60 
N8/3 67 66 58 67 65 59 66 63 65 61   63 
N8/4 61 53 61 47 53 58 54 56 58 56   56 
N8/5 59 51 52 54 48 47 40 51 58 58   52 
N 9/1 59 48 56 63 59 54 57 54 54 65   57 
N 9/2 64 56 55 59 60 59 57 49 52 58   57 
N 9/3 58 67 60 73 64 61 60 61 61 61   62 
N 9/4 55 54 58 58 51 53 52 49 58 52   54 
N 9/5 62 70 65 57 54 63 62 50 53 63   60 

Průměr Poškozený povrch 59 

N 4/1 68 69 67 69 69 69 66 69 65 72 68 68 
N 4/2 65 64 67 61 70 65 61 68 69 64   65 
N 5/1 67 69 67 73 74 65 66 70 66 66   68 
N 5/2 69 69 70 74 75 66 69 70 69 69 70 70 
N 5/3 67 72 72 75 72 67 74 71 73 67   71 
N 6/1 62 74 67 71 67 71 61 63 69 66   67 
N 6/2 67 70 72 76 68 67 77 59 67 69   69 
N 6/3 73 72 65 66 68 62 69 66 71 69   68 

Průměr Nepoškozený povrch 68 



70 
 

Tab. 9 – Hodnoty vrácené energie naměřené na podpěře tvrdoměrem Silver Schmidt typ L 

Zkušební 
místo  

Hodnoty vrácené energie Q naměřené na 
konstrukci 

Průměrná 
hodnota vrácené 

energie Q 

1 60 54 51 73 66 56 58 59 67 61 64 61 

2 64 73 59 61 73 65 57 70 57 55 61 63 

4 51 60 58 53 51 57 55 60 61 70 59 57 

5 58 60 62 56 68 60 53 58 55 62 61 59 

6   69 75 58 60 51 66 58 64 65 59 62 

7 63 63 63 62 69 52 52 67 56 59 58 60 

8 51 62 64 60 58 73 64 65 63 57 54 61 

Průměr Poškozený povrch 60 

9 64 57 55 52 60 64 71 65 65 57 60 61 

10 56 66 69 75 68 74 70 69 74 62 68 68 

11 67 65 64 61 58 65 62 60 67 72   64 

12 54 58 52 56 58 56 60 66 65 67   59 

14 59 70 66 65 65 61 64 55 61 66   63 

Průměr Poškozený povrch 63 

 

 Aby bylo možné srovnat výsledky z obou typů tvrdoměru, byl pro každý typ 

vypočten procentuální úbytek – v případě tvrdoměru Schmidt N originál byl 

vypočten úbytek z průměrné hodnoty neupřesněné pevnosti v tlaku fbe; v případě 

tvrdoměru Silver Schmidt typ L byl vypočten procentuální úbytek z průměrné 

hodnoty vrácené energie Q.   

 

 Vyjádření procentuálního úbytku pevnosti v tlaku pro tvrdoměr Schmidt N 

originál pro nosníky byl vypočten následně: 

 

     
       

  
        

 

 To znamená, že v případě poškozených nosníků klesla hodnota pevnosti 

v tlaku asi o 15 %. Nejnižší naměřená hodnota se od průměru lišila asi o 25 %. 
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 Stejným způsobem jako nosníky byla vyhodnocena i podpěra, u které se 

hodnota neupřesněné pevnosti v tlaku poškozených částí podpěry lišila asi 

o  10,5 % od průměrné hodnoty pevnosti v tlaku na nepoškozených částech 

podpěry a nejnižší naměřená hodnota se od průměru lišila asi o 21 %.  

 

 Vyjádření procentuálního úbytku pro tvrdoměr Silver Schmidt typ L byl 

vypočten z hodnot vrácené energie Q následně: 

 

   
     

  
        

 

 V případě porušených nosníků hodnota vrácené energie klesla asi o 14 %. 

Nejnižší naměřená hodnota se od průměru lišila asi o 24 %.  

 

 Průměrné hodnoty vrácené energie na 3. a 13. zkušebním místě podpěry se 

lišily od ostatních o více než 30 %, proto bylo nutné jejich vyřazení z důvodu 

rozptylu výsledků zkoušek. V případě podpěry průměrná hodnota vrácené energie 

na poškozených částech klesla asi o 4 %. Nejnižší hodnota na poškozených částech 

podpěry se lišila asi o 8 % od průměru nepoškozených částí podpěry. 

 

 Z porovnání výsledků tvrdoměrných zkoušek provedených Schmidtem N 

originál a Silver Schmidtem typ L vyplývá, že pokles sledovaných vlastností 

(pevnost v tlaku u Schmidt N originál a koeficient vrácené energie 

u Silver Schmidtu typ L) je v podstatě totožný tzn. v průměru 14 – 15 %, přičemž 

u nevíce zasažených částí byl pokles až 25 %. Znamená to, že obě tyto metody jsou 

naprosto srovnatelné pro hodnocení míry poškození požárem. Při porušení 

konstrukce požárem je potřeba si uvědomit, že pokud by teplota povrchu betonu 

byla výrazně vyšší a došlo by k výraznějším změnám ve struktuře betonu, 

pak by při větší degradaci začala tvrdost narůstat. Tedy v případě, že teplota 

přestoupí určitou mez, dojde ke slinutí betonu.  
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ NEDESTRUKTIVNÍCH TVRDOMĚRNÝCH ZKOUŠEK 

 
 Po dosazení všech hodnot do obecného kalibračního vztahu dle 

ČSN 73  1373 (v případě tvrdoměru Schmidt N originál) byly výsledky vizuálně 

poškozeného a nepoškozeného betonu porovnány. Povrch betonu vizuálně 

poškozeného požárem vykazuje o něco nižší hodnoty odrazů (pevnosti) než beton 

neporušený. Jedná se však o míru poškození povrchu konstrukce. 

U nosníků zasažených požárem je míra poškození povrchu asi 15 % a míra 

poškození podpěry je asi 10 % (pro Schmidt N originál), což lze pokládat 

za výrazné nikoli zásadní zhoršení kvality betonu.  

 Při porovnání výsledných hodnot pevností v tlaku (získaných tvrdoměrem 

Schmidt N originál) s hodnotami koeficientu vrácené energie Q (získané 

ze Silver Schmidtu typ L) vycházely hodnoty velice obdobně. V případě 

Silver Schmidtu typ L vycházely hodnoty u nosníků asi 14 % a v případě podpěry 

asi 4 %. Výsledky zkoušek tedy přibližně odpovídají vizuálnímu zhodnocení. 

Bylo potvrzeno zasažení nosníků č. 7, 8 a 9 žárem a ostatní nosníky byly poškozeny 

minimálně. Všechny prvky vykazují vysokou pevnost. Tvrdoměrné zkoušky betonu 

nemohou být samy ukazatelem míry poškození betonu. Míru poškození betonu 

do hloubky by měly prokázat také další zkoušky.  

 

5.5.4 PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK SOUDRŽNOSTI 

POVRCHOVÝCH VSRSTEV  
 

 Ke stanovení soudržnosti povrchových vrstev betonu byl použit 

automatický přístroj od firmy Proceq DYNA DY-216. Zkoušky byly provedeny 

již na obroušeném povrchu betonu. Celkem bylo zkoušeno 9 zkušebních míst 

po 3 zkušebních terčích (4 zkušební místa byla na podpěře a 5 zkušebních míst 

bylo na nosnících). Na každém zkušebním místě byly vytvořeny tři návrty 

jádrovým vrtákem o vnitřním průměru 50 mm do hloubky přibližně 5 mm. 

K přilepení duralových terčů bylo použito lepidlo X-60 – viz Obr. 56 - 58. 

Po zatvrdnutí lepidla bylo provedeno odtržení terče a následně byla zjištěna 

pevnost v tahu fu. Výsledná pevnost v tahu byla vypočtena jako průměr ze tří 

hodnot naměřených na jednom zkušebním místě. 
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Obr. 56 – Připravené zkušební místo pro provedení zkoušek pevnosti v tahu povrchových 

vrstev (nalevo); Obr. 57 – Stejná místa po odtrhových zkouškách, kde byly přilepeny 

3  duralové terče o průměru 50 mm [34]. 

 

Obr. 58 – Provádění 

odtrhové zkoušky pomocí 

automatického přístroje 

DYNA DY-216 [34]. 

 

 

 

 

 

  Detailní popis umístění zkušebních terčů a výsledných hodnot 

pevností v tahu fu je uveden v Tab. 10 a 11.  

 

Tab. 10 – Vyhodnocení zkoušek pevnosti v tahu povrchových vrstev - podpěra 

Zkušební 
místo  

Hloubka 
vrstvy  [mm] 

Pevnost v tahu fu [MPa] 
Poznámky 

1 2 3 Průměr 

O1 5 6,13 3,68 6,48 5,43 2. sloup u paty 

O2 14, 18, 17 1,01 2,81 2,53 2,12 3. sloup z boku 

O3 14, 17, 14 1,57 0,96 1,12 1,22 3. sloup nahoře 

O4 13, 22, 16 1,16 1,53 1,18 1,29 Úložný práh z boku 
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Tab. 11 – Vyhodnocení zkoušek pevnosti v tahu povrchových vrstev – nosníky 

Zkušební 
místo  

Hloubka 
vrstvy 
[mm] 

Pevnost v tahu fu [MPa] 
Poznámky 

1 2 3 Průměr 

N1 4, 8, 6 4,67 3,13 3,28 3,69 
Nosník č. 4 - 3,0 m od 

úložného prahu 

N2 5, 4, 9 3,13 2,24 1,5 2,29 
Nosník č. 7 - 2,5 m od 

úložného prahu 

N3 9, 7, 6 1,92 0,96 0,81 1,23 
Nosník č. 8 - blízko úložného 

prahu 

N4 13, 18, 13 0,96 1,4 1,06 1,14 
Nosník č. 9 - blízko úložného 

prahu 

N5 13, 20, 16 0,49 0,67 0,47 0,54 
Nosník č. 9 - 4,0 m od 

úložného prahu 

 

 Pevnost v tahu je přibližně 10 krát menší než pevnost v tlaku. 

Již  provedené normové zkoušky ukazují, že při hodnotách pevnosti betonu v tlaku 

okolo 50 – 60 MPa by měla tahová pevnost vycházet asi 5 MPa. Zkoušky pevnosti 

v tahu povrchových vrstev se obecně podobají zkouškám pevnosti v tahu, ovšem 

vlivem okrajových podmínek jejich hodnoty obvykle vycházejí nižší. To znamená, 

že hodnota zkoušek pevnosti v tahu není přesně známa. Za referenční hodnotu lze 

považovat zkušební místo O1, kde byla naměřena hodnota 5,43 MPa 

(popřípadě N1, kde byla naměřena hodnota 3,69 MPa). Aby mohl být beton 

sanován, je normově požadovaná minimální pevnost v tahu povrchových vrstev 

u nosných částí 1,5 MPa [6]. Je tedy patrné, že hodnoty naměřené nejblíže 

epicentru požáru, ukazují zhoršené vlastnosti betonu – vznikají mikrotrhliny, 

mikroporuchy a klesá pevnost v tahu. Hodnota 1,5 MPa je tedy rozhodující 

k posouzení míry poškození betonu - beton už není odolný a není schopen sanace. 

U nejvíce zasažených nosníků č. 8 a 9 je patrné, že naměřené hodnoty jsou již pod 

touto hranicí. V tomto případě je nutné beton otryskat až do únosné vrstvy stejně 

jako v případě 3. sloupu nahoře a z úložného prahu zboku. Hodnota v tahu 

povrchových vrstev má význam nejen pro hodnocení míry poškození konstrukce, 

ale také zda je možné konstrukci sanovat a jakým způsobem. Tato zkouška nám 

tedy říká, jak velká je oblast, kde bude muset být povrch betonu otryskán 

až do únosné vrstvy.   
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VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK SOUDRŽNOSTI POVRCHOVÝCH VRSTEV 

 
 Z porovnaných výsledků zkoušek soudržnosti povrchových vrstev lze říci, 

že existuje značný rozdíl mezi pevnostmi v tahu referenčního betonu a betonu 

vizuálně poškozeného. Rozdíl je tedy podstatně vyšší než u zkoušek tvrdoměrných. 

V různých částech konstrukce byly naměřeny odlišné hodnoty v závislosti na míře 

poškození požárem. Pevnost v tahu vzrůstala se vzdáleností od epicentra požáru. 

Např. u nosníku č. 7 nebo spodní části 3. sloupu podpěry byla naměřena pevnost 

2,1 až 2,3 MPa, zatímco nejblíže epicentru (v horní části sloupu, na úložném prahu 

a rovněž na nosnících č. 8 a 9 v blízkosti úložného prahu) dosahuje pevnost v tahu 

povrchových vrstev hodnot jen 1,1 až 1,3 MPa. Nejnižší hodnota tahové pevnosti 

byla naměřena na nosníku č. 9 a její hodnota byla 0,54 MPa. Na výsledcích zkoušek 

soudržnosti lze tedy podrobněji vidět, v jaké míře byl povrch betonu porušen. 

Stejně jako zkoušky tvrdoměrné ukazují zkoušky soudržnosti povrchových vrstev, 

že i když došlo k nezanedbatelnému poškození povrchu, směrem do větší hloubky 

by však neměl být beton poškozen tak moc, aby byla výrazně snížena jeho 

pevnostní charakteristika. Při sanaci konstrukce je však nutné toto poškození 

zohlednit.  
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5.5.5 RENTGENOVÁ DIFRAKČNÍ ANALÝZA A DIFERENČNÍ TER-
MICKÁ ANALÝZA 

 
 Rentgenová difrakční analýza a diferenční termická analýza byly provedeny 

na vzorcích odebraných z mostní konstrukce z důvodu posouzení mikrostruktury 

a složení betonu. Posouzení bylo provedeno pro povrchové části betonu (v místech 

zasažených i nezasažených požárem) a také v okolí kabelových kanálků (tj. beton 

ve vzdálenosti cca 30 až 45 mm od povrchu prvku). Pro účel laboratorních 

rentgenových a termických analýz byl proveden odběr vzorků betonu jádrovým 

vrtáním a odseknutím. Pro tyto účely bylo odebráno 6 jádrových vývrtů o průměru 

cca 50 mm ze spodního líce nosníků v místech kabelových kanálků – 4 vzorky byly 

odebrány z poškozených částí konstrukce a 2 vzorky sloužily jako referenční. 

Jeden vzorek byl odebrán z místa úložného prahu. Aby bylo možné provedení 

chemických analýz, musely být vzorky nařezány a podrceny. 

Jednalo se o doplňkové zkoušky vyhodnocené inženýrem Ing. Amosem Dufkou 

Ph.D. [8]. 

Obr. 59 – Jádrový vývrt N9/2  délky cca 60 mm o průměru 50 mm odebraný z okolí kanálku 

9.  nosníku byl rozřezán na 3 části v hloubkách 0 – 20 mm, 20 – 40 mm a 40 – 60 mm [34];  

Obr. 60 – vzorek UP-1 odseknutý z úložného prahu pro laboratorní analýzu betonu [34]. 
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Obr. 61 – Vzorek N 9 – 2k odebraný z injektáže kabelového kanálku pro stanovení 

chemických analýz [34]. 

 

 

VYHODNOCENÍ RENTGENOVÉ DIFRAKČNÍ ANALÝZY A DIFERENČNÍ TERMICKÉ 

ANALÝZY 

 
 Ze zkoušek vyplynulo, že mechanické parametry betonu byly narušeny 

pouze v povrchových vrstvách, kde byla konstrukce zasažena požárem - tj. beton 

do hloubky cca 15 mm. Navíc jsou tímto způsobem postiženy pouze některé části 

konstrukce.  Ve větších vzdálenostech od povrchu konstrukce (tj. např. v okolí 

kanálků pro předpínací výztuž) již beton působením vysokých teplot prakticky 

degradován není [8]. 
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5.5.6 LABORATORNÍ ZKOUŠKY TAHOVÉ PEVNOSTI TŘMÍNKŮ 
  

 Tahové zkoušky třmínků byly provedeny v laboratoři Ústavu stavebního 

zkušebnictví. Z mostní konstrukce byly z míst s největším odprýsknutím 

povrchových vrstev betonu odebrány ocelové třmínky typu 10 425 V o průměru 

10 mm (třmínky se v konstrukci nacházely volně).  K jejich odřezání byla použita 

ocelová bruska s řezným kotoučem. V laboratoři byly odřezané vzorky zarovnány 

na srovnatelné délky, které byly následně zkoušeny v trhacím stroji FPZ 100 kN. 

Dále byly při zkoušce použity laboratorní váhy, svinovací metr a indukční snímače 

dráhy HBM WA 50 mm s příslušenstvím. 

 

 Zkouška tahem byla provedena dle normy ČSN EN 10002-1 [56]. 

Při zkoušce byla stanovena síla na horní mezi kluzu FeH a maximální síla FM. 

Pro vykreslení deformačního diagramu bylo také snímáno protažení v závislosti 

na narůstající zatěžovací síle [57]. 

 

 

Graf 5 – Deformační diagramy provedených tahových zkoušek výztuží V, průměr 10 mm [57] 
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Obr. 62 – Zkoušený prut upevněný v trhacím zařízení, během jehož zatěžování je sledována 

maximální dosažená síla a jeho protažení [57]; Obr. 63 – Stejný vzorek výztuže po přetržení 

maximální dosaženou silou [57]. 

 

 

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK TAHOVÉ PEVNOSTI TŘMÍNKŮ 

 
 Z provedených tahových zkoušek třmínků se ukázalo, že u třmínků nejvíce 

vystavených požáru došlo k mírné deformaci křivky deformačního diagramu, 

což značí jejich mírné poškození. Avšak tyto vzorky stále odpovídají požadavkům 

na ocel 10 425 V a při jejich zkouškách nedošlo ke snížení meze kluzu a pevnosti. 

Z těchto výsledků lze tedy usoudit, že nedošlo ke snížení meze pevnosti 

ani v případě předpínací výztuže (ani k poklesu napětí) vlivem vysoké teploty, 

jelikož krycí vrstva předpínací výztuže činí až 45 mm a třmínky se nachází ve větší 

blízkosti k povrchu [57]. 
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5.6 NÁVRH OPATŘENÍ 
 

 Je nutná sanace mostní konstrukce v celé oblasti, kde došlo k porušení 

požárem. Před nanesením nové sanační vrstvy je potřeba odstranit narušený beton 

až na jeho zdravý podklad. Povrch betonu musí být otryskán vysokotlakým vodním 

paprskem tak, aby byly zcela odhaleny zkorodované části výztuže – tzn. beton je 

potřeba odstranit ještě do 15 mm za obnaženou výztuž. Je nutné také obroušení 

a odstranění nečistot, cementového šlemu a volných částic. Dále by měla být 

očištěna ocelová výztuž v betonu (měla by být zbavena rzi v celém svém profilu) 

a na ni nanesena antikorozní ochrana. Následně by měl být aplikován spojovací 

můstek, který zajistí soudržnost malty s podkladem. Podkladní beton bude muset 

být před aplikací materiálu správně provlhčen. Dalším krokem je nanesení 

opravné reprofilační malty tloušťky asi 30 mm a její vyhlazení. Při nanášení malty 

by nemělo dojít k zachycování vzduchu pod materiálem nebo v okolí výztuže. 

Nakonec by měl být povrch nastříkán proti odpařování. Dále by měla být 

vyměněna zasažená elastomerová ložiska na 2. podpěře – celkem 5 kusů. Měly by 

být napojeny nové svody, odvodňovače a trubičky. Nutné je také osazení nových 

reklamních tabulí na římsy chodníků a oprava zábradlí nad ohniskem požáru, 

na které by měl být nanesen i protikorozní ochranný nátěr. Stejně tak by měla být 

nanesena protikorozní ochrana i na mostní závěr. Mělo by dojít i k úpravám pod 

mostem konkrétně v místech 2. podpěry i opravení vozovky pod mostem. Most 

byl již sanován v průběhu jara 2018 a na Obr. 64 a 65 je zdokumentován průběh 

sanace na předmětné mostní konstrukci ze dne 29. dubna 2018 [58], [59], [60]. 
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Obr. 64 – Průběh opravy mostu přes dálnici D46 ze dne 29. 4. 2018. Na obrázku lze vidět 

provedení nové sanační vrstvy v celé oblasti, kde byla konstrukce zasažena požárem 

a  výměna zábradlí nad ohniskem požáru[34]. 

 

 

Obr. 65 – Fotografie již provedené sanační vrstvy na 2. podpěře a nosné konstrukci. 

Dokumentace ze dne 29. 4. 2018. [34].  
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5.7 ZÁVĚR 
 

 Cílem diplomové práce bylo zjištění a vyhodnocení stavu mostní 

konstrukce, zejména vyhodnocení stavu předpínací výztuže po požáru. Předmětem 

bylo zjištění míry poškození betonu, zejména hloubky, ve které došlo vlivem 

požáru k ohřátí betonu nad 200 °C.  

 Z prvotní vizuální prohlídky vzniklo podezření, že most je požárem značně 

poškozen, ale díky provedeným zkouškám a analýzám se ukázalo, že poškození 

mostu tak výrazné není. Bylo zjištěno, že tato před nedávnem nanesená sanační 

vrstva zachytila největší nápor teplot a v průběhu chlazení mostní konstrukce 

odpadla. Obnažil se tak poškozený povrch před nanesením sanační vrstvy 

zvýrazněný kouřovými zplodinami. Proto byl vizuální dojem na první pohled velice 

špatný. Vyhodnocení zkoušek a analýz také ukázalo, že v poškozených místech, 

kde odpadla i sanační vrstva betonu, došlo k poškození betonu maximálně 

do hloubky 30 mm od vnějšího líce konstrukce. To znamená, že při krytí 

kabelových kanálků (pro vedení předpínací výztuže) větším než 50 mm nedošlo 

k přehřátí a poškození předpínací výztuže nad únosnou hranici. Prokázala to celá 

řada zkoušek provedených ve vzájemné kombinaci- např. zkoušky tvrdoměrné, 

které velmi dobře lokalizovaly zasaženou oblast a naznačily míru poškození 

jednotlivých nosníků. Jedná se však pouze o zkoušky orientační. Velkou vypovídací 

schopnost měly i zkoušky  jádrových vývrtů, které byly prováděny 

na  nepoškozených referenčních nosnících. V místě poškozených nosníků byly 

jádrové vývrty odebrány ze dvou různých hloubek. Na základě těchto zkoušek lze 

říct, že poškození povrchové vrstvy nebylo nikterak markantní.  Kromě nejvíce 

zasažených nosníků č. 8 a č. 9, měla větší vliv na pevnost v tlaku nerovnoměrnost 

při výrobě nosníků (u některých vizuálně nepoškozených nosníků byly naměřeny 

nižší pevnosti v tlaku). Další upřesnění zkoušek umožnila ultrazvuková metoda 

provedená v příčném směru na odebraných jádrových vývrtech z podpěry 

po 10 mm, při jejímž měření napříč vzorky se ukázalo, že největší poškození 

je v hloubce asi do 15 mm a od hloubky nad 30 mm je beton prakticky nepoškozen 

(v případě podpěry i nosníků). Nakonec největší vypovídací schopnost daly 

laboratorní analýzy provedené na vzorcích odebraných z různých hloubek po 

15 mm (0 – 15 mm, 15 – 30 mm, 30 – 45 mm a 45 – 60 mm), které opět ukázaly, 
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že k největšímu poškození došlo do hloubky 15 mm. V místech, kde byla 

odpadnutá sanační vrstva, byla míra poškození do hloubky 30 mm, 

avšak do hloubky vetší než 45 mm nedosáhla.  

 Ze všech provedených zkoušek lze tedy usoudit, že porušení mostní 

konstrukce požárem nijak zvlášť nemělo vliv na její mechanické vlastnosti. 

Kromě experimentů řešených v rámci této diplomové práce byla na mostu 

provedena také zatěžovací zkouška, která také neprokázala známky snížené 

únosnosti. Hodnota trvalých deformací při zatěžovací zkoušce nepřesáhla rovněž 

mezní limity.  

  Díky těmto zjištěním mohla být provedena sanace povrchové vrstvy, 

která byla již realizována. Most je opět uveden do provozu na jeho plnou 

zatížitelnost. Jeho momentální klasifikace odpovídá klasifikačnímu stupni II a jeho 

stav je tedy vyhodnocen jako velmi dobrý. 
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7 PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1 – Fotodokumentace vývrtů odebraných z nosníku č. 4 

 

 

 

Obr. 66 - Vývrt N 4/1 o Ø cca 50 mm 

 

 

 

 

Obr. 67 - Vývrt N 4/3 o Ø cca 50 mm 
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Příloha č. 2 – Fotodokumentace vývrtů odebraných z nosníku č. 6 

 

 

 

Obr. 68 - Vývrt N 6/1 o Ø cca 50 mm 

 

 

 

 

Obr. 69 - Vývrt N 6/2 o Ø cca 50 mm 
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Příloha č. 3 – Fotodokumentace vývrtů odebraných z nosníku č. 7 

 

 

 

Obr. 70 - Vývrt N 7/1 o Ø cca 50 mm 

 

 

 

 

Obr. 71 - Vývrt N 7/3 o Ø cca 50 mm 
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Příloha č. 4 – Fotodokumentace vývrtů odebraných z nosníku č. 8 

 

 

Obr. 72 - Vývrt N 8/1 o Ø cca 50 mm 

 

 

Obr. 73 - Vývrt N 8/2 o Ø cca 50 mm 

 

 

Obr. 74 - Vývrt N 8/4 o Ø cca 50 mm  
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Příloha č. 5 – Fotodokumentace vývrtů odebraných z nosníku č. 9 

 

 

Obr. 75 - Vývrt N 9/3 o Ø cca 50 mm 

 

 

Obr. 76 - Vývrt N 9/4 o Ø cca 50 mm 

 

 

Obr. 77 - Vývrt N 9/5 o Ø cca 50 mm  
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Příloha č. 6 – Fotodokumentace vývrtů odebraných z podpěry č. 2 

 

 

Obr. 78 - Vývrt S 1 o Ø cca 100 mm 

 

 

Obr. 79 - Vývrt S 2 o Ø cca 100 mm 

 

 

Obr. 80 - Vývrt S 3 o Ø cca 100 mm 
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Obr. 81 - Vývrt S 4 o Ø cca 100 mm 

 

 

Obr. 82 - Vývrt S 5 o Ø cca 100 mm 

 

 

Obr. 83 - Vývrt S 6 o Ø cca 100 mm 
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Příloha č. 7 – Fotodokumentace vzorků pro vyhodnocení chemických analýz 

 

Obr. 84 - Vývrt N 9/3 o Ø cca 50 mm 

 

Obr. 86 - Vývrt N 8/3 o Ø cca 50 mm 

 

Obr. 88 - Vývrt N 7/2 o Ø cca 50 mm 

 

Obr. 85 - Vývrt N 9/2  o Ø cca 50 mm 

 

Obr. 87 - Vývrt N 9/1 o Ø cca 50 mm 

 

Obr. 89- Vývrt N 4/2 o Ø cca 50 mm 
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Obr. 90 - Vzorek UP – 1 odseknutý z úložného prahu pro laboratorní analýzu betonu  

 

 

Obr. 91 - Vzorek UP – 1 odseknutý z úložného prahu pro laboratorní analýzu betonu 
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Obr. 92 - Vzorek 
UP – 2 
odseknutý 
z úložného 
prahu pro 
laboratorní 
analýzu betonu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 93 - Vzorek 
UP – 3 
odseknutý 
z úložného 
prahu pro 
laboratorní 
analýzu betonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 94 - Vzorek 
UP – 4 
odseknutý 
z úložného 
prahu pro 
laboratorní 
analýzu betonu 
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Příloha č. 8 – Výkres betonářské a předpínací výztuže v jednom nosníku  

Obr. 95- Podélný řez 1 nosníku- výkres betonářské výztuže 
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Obr. 96 - Podélný řez 1 nosníku- výkres betonářské výztuže 

 



108 
 

 

Obr. 97 - Podélný řez 1 nosníku- výkres tvaru a předpínací výztuže 
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Obr. 98 - Podélný řez 1 nosníku- výkres tvaru a předpínací výztuže 
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Příloha č. 9 – Základní charakteristiky odebraných vzorků 

 

Tab. 12 –  Základní charakteristiky vzorku ze  4. nosníku 

Vzorek Průměr 
Délka 

základny 
Hmotnost 

Mezní 
síla 

Plocha 
Pevnost betonu v 

tlaku 

N 4 
d L m F A fc 

[mm] [m] [kg] [N] [mm²] [MPa] 

4.1.1. 50,9 71,5 0,33835 108700 2034,8 53,4 

4.1.2. 50,9 71,9 0,33931 76600 2034,8 37,6 

4.3.1. 50,8 68,0 0,32686 110200 2026,8 54,4 

4.3.2. 50,8 67,9 0,32552 94300 2026,8 46,5 

 

 

Tab. 13 –  Základní charakteristiky vzorku z 6. nosníku 

Vzorek Průměr 
Délka 

základny 
Hmotnost 

Mezní 
síla 

Plocha 
Pevnost betonu v 

tlaku 

N 6 
d L m F A fc 

[mm] [m] [kg] [N] [mm²] [MPa] 

6.1.1. 50,9 52,30 0,24424 123600 2034,8 60,7 

6.1.2. 50,9 52,20 0,24558 118300 2034,8 58,1 

6.2.1. 50,8 55,00 0,25808 113700 2026,8 56,1 

6.2.2. 50,8 55,50 0,26493 120600 2026,8 59,5 

 

 

Tab. 14 –  Základní charakteristiky vzorku z 7. nosníku 

Vzorek Průměr 
Délka 

základny 
Hmotnost 

Mezní 
síla 

Plocha 
Pevnost betonu v 

tlaku 

N 7 
d L m F A fc 

[mm] [m] [kg] [N] [mm²] [MPa] 

7.1.1. 50,9 68,0 0,3246 136800 2034,8 67,2 

7.1.2. 50,9 67,9 0,33396 160000 2034,8 78,6 

7.3.1. 50,9 51,5 0,24748 141300 2034,8 69,4 

7.3.2. 50,9 51,7 0,24963 164300 2034,8 80,7 
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Tab. 15 –  Základní charakteristiky vzorku z 8. nosníku 

Vzorek Průměr 
Délka 

základny 
Hmotnost 

Mezní 
síla 

Plocha 
Pevnost betonu v 

tlaku 

N 8 
d L m F A fc 

[mm] [m] [kg] [N] [mm²] [MPa] 

8.1.1. 50,8 62,4 0,30296 217000 2026,8 107,1 

8.1.2. 50,8 62,3 0,30193 171800 2026,8 84,8 

8.2. 50,8 57,3 0,27643 204000 2026,8 100,6 

8.4.1. 50,8 61,9 0,29068 126200 2026,8 62,3 

8.4.2. 50,8 61,8 0,29476 125500 2026,8 61,9 

 

 

Tab. 16 –  Základní charakteristiky vzorku z 2. podpěry 

Vzorek Průměr 
Délka 

základny 
Hmotnost 

Mezní 
síla 

Plocha 
Pevnost betonu v 

tlaku 

S. 
d L m F A fc 

[mm] [m] [kg] [N] [mm²] [MPa] 

S.4.1. 73,8 75,1 0,758060 351500 4277,6 82,2 

S.4.2. 73,8 74,7 0,765690 328000 4277,6 76,7 

S.5.1. 73,8 74,6 0,751670 260700 4277,6 60,9 

S.5.2. 73,8 74,7 0,758860 254000 4277,6 59,4 

S.6.1. 73,9 75,0 0,749300 220000 4289,2 51,3 

S.6.2. 73,9 74,9 0,742810 358300 4289,2 83,5 
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Příloha č. 10 – Výsledné hodnoty a koeficienty vstupující do výpočtu 

krychelné pevnosti v tlaku 

 

Tab. 17 –  Výsledky přepočtu válcové pevnosti v tlaku na krychelnou – vzorky 4. nosníku 

Vzorek 
Maximální 
mezní síla 

Štíhlost 
Koeficient 

štíhlosti 
Koeficient 
průměru 

Válcová 
pevnost 
v tlaku 

Koeficient 
krychelné 
pevnosti 

Krych. 
pevnost 
v tlaku 

N 4 F [kN] λ κc,cy κcy, d 
fc,cyl  

[MPa] 
κcy,cu 

fc,cube 
[MPa] 

4.1.1. 108,7 1,405 0,93 0,91 45,2 1,218 55,1 

4.1.2. 76,6 1,413 0,93 0,91 31,9 1,238 39,4 

4.3.1. 110,2 1,339 0,92 0,91 45,5 1,217 55,4 

4.3.2. 94,3 1,337 0,92 0,91 39,0 1,228 47,8 

 

 

Tab. 18 – Výsledky přepočtu válcové pevnosti v tlaku na krychelnou – vzorky 6. nosníku 

Vzorek 
Maximální 
mezní síla 

Štíhlost 
Koeficient 

štíhlosti 
Koeficient 
průměru 

Válcová 
pevnost 
v tlaku 

Koeficient 
krychelné 
pevnosti 

Krych. 
pevnost 
v tlaku 

N 6 F [kN] λ κc,cy κcy, d 
fc,cyl  

[MPa] 
κcy,cu 

fc,cube 
[MPa] 

6.1.1. 123,6 1,028 0,86 0,91 47,5 1,205 57,3 

6.1.2. 118,3 1,026 0,86 0,91 45,5 1,211 55,1 

6.2.1. 113,7 1,083 0,87 0,91 44,4 1,214 53,9 

6.2.2. 120,6 1,093 0,88 0,91 47,6 1,206 57,5 
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Tab. 19 –  Výsledky přepočtu válcové pevnosti v tlaku na krychelnou – vzorky 7. nosníku 

Vzorek 
Maximální 
mezní síla 

Štíhlost 
Koeficient 

štíhlosti 
Koeficient 
průměru 

Válcová 
pevnost 
v tlaku 

Koeficient 
krychelné 
pevnosti 

Krych. 
pevnost 
v tlaku 

N 7 F [kN] λ κc,cy κcy, d 
fc,cyl  

[MPa] 
κcy,cu 

fc,cube 

[MPa] 

7.1.1. 136,8 1,336 0,92 0,91 56,3 1,198 67,4 

7.1.2. 160,0 1,334 0,92 0,91 65,8 1,186 78,1 

7.3.1. 141,3 1,012 0,85 0,91 53,7 1,196 64,2 

7.3.2. 164,3 1,016 0,86 0,91 63,2 1,183 74,8 

 

 

Tab. 20 – Výsledky přepočtu válcové pevnosti v tlaku na krychelnou – vzorky 8. nosníku 

Vzorek 
Maximální 
mezní síla 

Štíhlost 
Koeficient 

štíhlosti 
Koeficient 
průměru 

Válcová 
pevnost 
v tlaku 

Koeficient 
krychelné 
pevnosti 

Krych. 
pevnost 
v tlaku 

N 8 F [kN] λ kc,cy kcy, d 
fc,cyl  

[MPa] 
kcy,cu 

fc,cube 
[MPa] 

8.1.1. 217,0 1,228 0,91 0,91 88,7 1,159 102,8 

8.1.2. 171,8 1,226 0,9 0,91 69,4 1,178 81,8 

8.2. 204,0 1,128 0,89 0,91 81,5 1,159 94,5 

8.4.1. 126,2 1,219 0,9 0,91 51,0 1,204 61,4 

8.4.2. 125,5 1,217 0,9 0,91 50,7 1,204 61,1 

 

 

Tab. 21 – Výsledky přepočtu válcové pevnosti v tlaku na krychelnou – vzorky odebrané z 2. 

podpěry 

Vzorek 
Maximální 
mezní síla 

Štíhlost 
Koeficient 

štíhlosti 
Koeficient 
průměru 

Válcová 
pevnost 
v tlaku 

Koeficient 
krychelné 
pevnosti 

Krych. 
pevnost 
v tlaku 

S. F [kN] λ kc,cy kcy, d 
fc,cyl  

[MPa] 
kcy,cu 

fc,cube 

[MPa] 

S.4.1. 351,5 1,018 0,86 0,93 65,7 1,181 77,6 

S.4.2. 328,0 1,012 0,85 0,93 60,6 1,188 72,0 

S.5.1. 260,7 1,011 0,85 0,93 48,2 1,205 58,1 

S.5.2. 254,0 1,012 0,85 0,93 46,9 1,208 56,7 

S.6.1. 220,0 1,015 0,86 0,93 41,0 1,221 50,1 

S.6.2. 358,3 1,014 0,86 0,93 66,8 1,180 78,8 
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Příloha č. 11 – Vstupní hodnoty odrazu Q na mostní konstrukci 

 

Tab. 22 – Hodnoty koeficientu vrácené energie Q naměřené na porušených i neporušených 

nosnících tvrdoměrem Schmidt typ N originál 

Zkušební místo  
Hodnoty koef. vrácené energie Q naměřených na 

konstrukci 

N 7/1 46 48 54 50 58 54 56 48 55 50   
N 7/2 48 52 48 52 55 46 60 58 58 48 46 
N 7/3 60 48 52 52 58 56 58 58 50 56   
N 7/4 45 51 48 47 48 52 52 46 47 52   
N8/1 50 54 46 52 46 46 53 54 46 53 51 
N8/2 46 53 57 47 48 46 49 46 52 53   
N8/3 53 56 48 52 53 55 54 49 48 52   
N8/4 52 46 56 48 48 48 48 48 48 52   

N8/5 50 48 50 47 46 48 43 48 45 47   
N 9/1 48 46 57 49 47 57 48 50 54 52   
N 9/2 47 49 48 43 45 45 51 51 55 45   
N 9/3 54 42 48 62 46 58 58 54 62 50 54 
N 9/4 54 54 56 48 52 48 50 44 42 54   

N 9/5 49 46 51 46 52 50 55 50 54 46   

N 4/1 62 66 58 66 60 60 60 62 62 66   

N 4/2 62 60 64 60 66 60 62 62 58 64   
N 5/1 62 60 58 60 58 58 60 60 62 60   
N 5/2 60 60 64 66 62 62 58 60 60 62   
N 5/3 62 62 66 60 64 60 64 62 60 62   
N 6/1 64 60 68 58 60 62 58 60 58 58   
N 6/2 60 62 66 62 62 64 58 59 60 64   

N 6/3 64 62 60 58 62 58 66 66 62 64   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

Tab. 23 – Hodnoty koeficientu vrácené energie Q naměřené na porušených i neporušených 

částech podpěry tvrdoměrem Schmidt typ N originál 

Zkušební 
místo  

Část konstrukce 
Hodnoty koef. vrácené energie  Q 

naměřené na konstrukci 

1 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
43 44 52 42 45 45 45 47 40 50 

2 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
46 54 51 47 45 53 53 51 53 43 

3 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
60 59 66 58 62 61 59 62 60 60 

4 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
42 44 42 44 44 44 47 48 50 46 

5 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
53 48 52 55 49 45 54 49 51 57 

6 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
55 44 57 52 56 58 54 48 58 47 

7 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
58 57 42 56 51 57 48 56 48 48 

8 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
57 58 56 53 54 55 52 58 60 48 

9 
Podpěra - vizuálně 

nepoškozená 
55 54 55 55 56 49 53 50 53 53 

10 
Podpěra - vizuálně 

nepoškozená 
53 66 57 58 53 59 55 58 59 53 

11 
Podpěra - vizuálně 

nepoškozená 
60 54 58 57 59 60 58 57 57 54 

12 
Podpěra - vizuálně 

nepoškozená 
50 57 53 54 56 57 50 51 54 55 

13 
Podpěra - vizuálně 

nepoškozená 
50 44 46 52 52 49 44 44 50 55 

14 
Podpěra - vizuálně 

nepoškozená 
50 49 49 49 43 49 56 52 54 54 
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Tab. 24 – Hodnoty koeficientu vrácené energie Q naměřené na porušených i neporušených 

nosnících tvrdoměrem Silver Schmidt typ L 

Zkušební místo 
Hodnoty koeficientů vrácené energie  Q naměřené na 

konstrukci 

N 7/1 57 66 58 60 60 65 56 64 59 56   

N 7/2 58 55 59 61 63 69 62 58 54 62   

N 7/3 62 68 66 57 59 60 69 74 59 67   

N 7/4 60 59 62 58 61 58 57 53 49 61   

N8/1 64 59 57 58 50 70 60 67 53 51   

N8/2 68 50 56 64 63 58 64 61 61 58   

N8/3 67 66 58 67 65 59 66 63 65 61   

N8/4 61 53 61 47 53 58 54 56 58 56   

N8/5 59 51 52 54 48 47 40 51 58 58   

N 9/1 59 48 56 63 59 54 57 54 54 65   

N 9/2 64 56 55 59 60 59 57 49 52 58   

N 9/3 58 67 60 73 64 61 60 61 61 61   

N 9/4 55 54 58 58 51 53 52 49 58 52   

N 9/5 62 70 65 57 54 63 62 50 53 63   

N 4/1 68 69 67 69 69 69 66 69 65 72 68 

N 4/2 65 64 67 61 70 65 61 68 69 64   

N 5/1 67 69 67 73 74 65 66 70 66 66   

N 5/2 69 69 70 74 75 66 69 70 69 69 70 

N 5/3 67 72 72 75 72 67 74 71 73 67   

N 6/1 62 74 67 71 67 71 61 63 69 66   

N 6/2 67 70 72 76 68 67 77 59 67 69   

N 6/3 73 72 65 66 68 62 69 66 71 69   
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Tab. 25 – Hodnoty koeficientu vrácené energie Q naměřené na porušených i neporušených 

částech podpěry tvrdoměrem Silver Schmidt typ L 

Zkušební 
místo  

Část konstrukce 
Hodnoty koef. Vrácené energie  Q 

naměřené na konstrukci 

1 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
60 54 51 73 66 56 58 59 67 61 64 

2 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
64 73 59 61 73 65 57 70 57 55 61 

3 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
82 77 76 75 76 73 73 76 76 72 76 

4 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
51 60 58 53 51 57 55 60 61 70 59 

5 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
58 60 62 56 68 60 53 58 55 62 61 

6 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
  69 75 58 60 51 66 58 64 65 59 

7 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
63 63 63 62 69 52 52 67 56 59 58 

8 
Podpěra - vizuálně 

poškozená 
51 62 64 60 58 73 64 65 63 57 54 

9 
Podpěra - vizuálně 

nepoškozená 
64 57 55 52 60 64 71 65 65 57 60 

10 
Podpěra - vizuálně 

nepoškozená 
56 66 69 75 68 74 70 69 74 62 68 

11 
Podpěra - vizuálně 

nepoškozená 
67 65 64 61 58 65 62 60 67 72   

12 
Podpěra - vizuálně 

nepoškozená 
54 58 52 56 58 56 60 66 65 67   

13 
Podpěra - vizuálně 

nepoškozená 
57 40 36 42 48 32 50 57 45 43   

14 
Podpěra - vizuálně 

nepoškozená 
59 70 66 65 65 61 64 55 61 66   
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Příloha č. 12 – Záznamy ultrazvukového liniového skenu vzorků S1, S2 a S3 

 

Graf 6 - Záznam ultrazvukového liniového skenu napříč vzorkem S1, na němž jsou patrné 

nižší hodnoty rychlosti na začátku vývrtu. 

 

 

Graf 7 - Záznam ultrazvukového liniového skenu napříč vzorkem S2, na němž jsou patrné 

nižší hodnoty rychlosti na začátku vývrtu. 

 

 

Graf 8 - Záznam ultrazvukového liniového skenu napříč vzorkem S3, na němž jsou patrné 

nižší hodnoty rychlosti na začátku vývrtu. 


