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Abstrakt  
Diplomová práce Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce je práce 

zabývající se analýzou průzkumů provedených na dvou železobetonových mostních 

konstrukcích. Rozebírá odlišné hodnocení průzkumů a jeho vliv na pozdější hodnocení mostů. 

V práci je obsaženo statické posouzení  chybného nalezení výztuže u jedno ze 

železobetonových mostů. Vše je doplněno o potřebnou teoretickou část, která se zabývá 

mostními prohlídkami, způsoby jejich provádění a shrnutím nejčastěji užívaných 

diagnostických metod u mostů. 

 

Klí čová slova 

železobeton, most, prohlídky mostů, průzkum, diagnostické metody 

 

  
Abstract 

The thesis Building Investigation and Diagnosis of Reinforced Concrete Structure is focused 

on analyzing two reinforced concrete bridge structures. It discusses different evaluation 

surveys and its influence on later evaluation of the bridges. In this thesis there is included 

static evaluation finding supports at one of reinforced concrete bridges. Practical part is 

complemented by the necessary theoretical part, which deals with exploring bridges, ways of 

their implementation, and a summary of the most commonly used diagnostic methods for 

bridges. 

 

Keywords  

reinforced concrete, bridge, bridge inspection, exploration, diagnostic methods 
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1 Úvod 

V této práci se budu zabývat mosty, a to zejména mosty železobetonovými, jejich 

průzkumy, prohlídkami, nejčastějšími metodami používanými pro jejich diagnostiku, 

analyzováním odlišných průzkumů a analýzou, jak může špatná diagnostika ovlivnit 

pozdější hodnocení mostu.  

Mosty jako stavební konstrukce patří mezi nejnáročnější stavby. Jsou namáhány velkými a 

dynamickými zatíženími, stavěny často v obtížných podmínkách a dimenzovány na dlouhé 

životnosti.  

Za první předchůdce mostů můžeme považovat kmeny stromů spadlé přes vodní toky či 

jiné překážky. Další stupněm byly přechody, v raných fázích se jednalo o konstrukci 

podobnou lávkám pro pěší, které byly později zdokonalovány na mosty. Prvním 

materiálem se stalo dřevo v podobě trámu, dále pak kámen, který byl zpočátku používám 

pouze na spodní stavbu [21]. První most z prostého betonu byl postaven mezi roky 1812 - 

1824 přes řeku Dordogne. Jednalo se o most pro pařížský vodojem. Most je znám jako  

Pont de Souillac nebo Pont Louis Vicat. Celková délka mostu je 180 m a při stavbě bylo 

použito umělé hydraulické vápno. 

 

Obr. č. 1: Pont de Souillac by Louis Vicat 

První most ze železobetonu byl postaven Josephem Monierem v roce 1875, jednalo se o 

lávku pro pěší s rozpětím 13,8 m a šířce 4,25 m. Most byl postaven na zámku Chateau de 

Chazelet ve Francii [5]. 



14 
 

 

Obr. č. 2: Most na zámku Chateau de Chazelet 

 

 

Obr. č. 3: Most na zámku Chateau de Chazelet – pohled na nosnou konstrukci 

Prvním železobetonovým mostem u nás byl obloukový most o 3 polích s vetknutými 

klenbami o rozpětí 21 metrů v Přerově přes řeku Bečvu. Za druhé světové války byl most 

zničen a v plném rozsahu nebyl obnoven [21].  

Jelikož jsou mosty jedny z nejnáročnějších a dynamicky nejvíce namáhaných staveb je 

nutno velice pečlivě přistupovat i k jejich průzkumům. Při průzkumech mostních 

konstrukcí je vhodné vždy vyhledat veškeré možné materiály ať už o mostu samém nebo 

popřípadě o podobných konstrukcích, aby nedocházelo například k chybám, které jsou 

obsaženy a jejich důsledky zkoumány v této práci. 
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2 Cíle 

Práce bude rozdělena do tří částí. První část obsahuje prohlídky mostů, způsoby jejich 

provádění, popřípadě skutečnosti na jaké se při průzkumu zaměřit. Dále pokračuji 

rozdělením vad a poruch, které mohou u konstrukcí nastat. Následuje shrnutí jaké jsou 

nejčastější diagnostické metody používané při průzkumech.  

V druhé části práce jsou srovnávány odlišné průzkumy provedené na mostních konstrukcí. 

Na každé mostní konstrukci jsou srovnávány dva odlišné průzkumy. A to na mostu přes 

řeku Lubinu ev. č. 4824-1 a na mostu s ev. č. 57-016 v obci Holasovice  před Opavou. 

Cílem této druhé části je analyzovat odlišné hodnocení průzkumů a jeho vliv na pozdější 

hodnocení mostu. 

Ve třetí části práce stanovím možné procentuální zatížení mostu běžnou osobní a nákladní 

dopravou z odlišných průzkumů mostu ev. č. 57-016 v obci Holasovice  před Opavou. Pro 

výpočet únosnosti byly použity částečně dochovaná původní dokumentace mostu a první z 

popisovaných průzkumů na tomto mostu v této práci. Původní dokumentace byla též 

použita pro geometrické uspořádání. Poloha a počet výztuží byly voleny dle 

diagnostických průzkumů provedených na konstrukci. Počet výztuží je volen 

z diagnostických průzkumů z důvodu vzájemné neshody těchto průzkumů. Proto cílem této 

třetí části je na základě výpočtu zjistit, jak může chybějící výztuž ovlivnit zatížení mostu 

běžnou osobní a nákladní dopravou. 
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3 Mosty 

Mostní objektem se rozumí technické dílo, které slouží k převedení jakékoliv komunikace 

přes přirozené nebo umělé překážky. Most jakožto zvláštní dopravní stavba je součástí 

převáděné komunikace, tudíž musí splňovat všechny podmínky platné pro převáděnou 

komunikaci. Mostem se rozumí mostní objekt nebo jeho část, kde kolmá světlost alespoň 

jednoho otvoru je větší než 2,00 m.  

Most je tvořen: 

• Spodní stavbou 

• Jednou nebo několika nosnými konstrukcemi 

• Mostním svrškem 

• Mostním vybavením 

• Přidruženými díly 

Pod pojmem spodní stavba rozumíme část mostu, kterou tvoří základ, podpěry, mostní 

křídla, závěrné zdi a přechodové desky.  

Nosná konstrukce mostu slouží k přenesení zatížení z mostního svršku na spodní stavbu. 

Může být tvořena těmito konstrukčními prvky: hlavní nosnou konstrukcí, mostovkou, 

ložisky a mostními závěry. 

Mostní svršek je část konstrukce, která je uložena přímo nebo nepřímo na nosné 

konstrukci. Složení mostního svršku závisí na typu převáděné komunikace (drážní mostní 

svršek, silniční svršek). 

Do mostního vybavení spadá vše čím most doplňujeme ke zvýšení bezpečnosti, usnadnění 

prohlídek a údržby mostů a prodloužení jeho životnosti [21]. 

3.1 Názvosloví mostních konstrukcí 

Most je stavba skládající se buď z některých nebo ze všech výše uvedených částí. Mezi 

tyto části spadají dále další konstrukce uvedené v tabulce 1. 
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Most 

Spodní stavba 
Podpěry 
Křídla 
Přechodové desky 

Nosná konstrukce 

Hlavní nosná konstrukce 
Mostovka 
Ložiska 
Mostní závěry 

Mostní svršek 
Drážní 
Pozemní komunikace 

Mostní vybavení 

Záchytné bezpečnostní zařízení 
Odvodnění 
Osvětlovací zařízení 
Revizní zařízení 

Cizí zařízení 

Zábrany 
Energetické a telekomunikační vedení 

Potrubí 

Tabulka 1: Názvosloví mostních konstrukcí 

Podpěry mostu slouží k přenesení podporové síly od nosné konstrukce do základů. 

Podpěru nazýváme opěrou, jedná-li se o krajní podpěru, v případě mezilehlého umístění se 

jedná o pilíř. Horní část podpěry, která přenáší podporové síly z nosné konstrukce se 

nazývá  úložný práh. 

Mostní křídlo navazuje na mostní opěru a slouží k uzavření zemního tělesa komunikace 

po stranách opěr. Jedná se o zeď nebo stěnu. 

Přechodová deska je uložena za rubem opěry, její funkcí je vyrovnání a omezení sedání 

za rubem opěry. 

Hlavní nosná konstrukce je hlavní složkou nosné konstrukce. Je uložena na mostních 

podpěrách a to buď přímo nebo s použitím ložisek, popřípadě pomocí kloubů nebo je 

vetknuta do podpěr. 

Mostovka slouží k přenesení zatížení na hlavní nosnou konstrukci. Podle své polohy 

vzhledem k hlavní nosné konstrukci definujeme mostovku horní, dolní, zapuštěnou a 

mezilehlou. 

Ložiska umožňují přenesení podporových tlaků na spodní stavbu konstrukce. Jejich další 

funkcí je zamezit, případně povolit pohybovou volnost. 
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Mostní závěr  přemosťuje dilatační spáry v mostní konstrukci. Ukončuje nosnou 

konstrukci a umožňuje pohyb konce nosné konstrukce. Dilatační spárou rozumíme 

záměrně vybudovaný prostor mezi konstrukcemi za účelem jejich statického vzájemného 

nepůsobení a umožnění jejich různých pohybů. 

Mostní svršek silniční se skládá z vozovky, izolací, spádových a vyrovnávacích vrstev, 

krajnic říms, chodníků, obrubníků, dopravních ostrůvků, apod. 

Dalšími všeobecně známými pojmy jsou bezpečnostní zařízení, sloužící k bezpečnému 

pohybu nejen na mostě ale i pod ním, odvodnění umožňující odtok vody do příslušných 

míst, aby hromadící se voda a další nečistoty neohrozily bezpečnost pohybu a aby 

nedocházelo k usazovaní vody a nečistot na důležitých částí konstrukce. Dále osvětlovací 

zařízení sloužící k zajištění dostatečné viditelnosti a tím i bezpečnosti pohybu na mostních 

konstrukcích a revizní zařízení sloužící k usnadnění kontroly mostů. 

 

Obr. č. 4: Hlavní části mostu 

Pokud most překonává překážku v tomto konkrétní případě (obr.č. 5) vodní tok, je velice 

důležité pro správnou orientaci a popis použít správné označení jednotlivých částí. 

V případě nesprávných označení může dojít například při více provedených průzkumech 

k nestejným výsledkům z důvodu diagnostiky různých částí mostu. 
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Obr. č. 5: Půdorysný pohled na části mostu 

Při stavbě mostních konstrukcí v naprosté většině případů musíme navázat (dodržet) 

niveletu převáděné komunikace. Prostor, který nám vznikne pod niveletou komunikace, 

nazýváme konstrukční prostor. Do tohoto prostoru můžeme umístit jak hlavní nosnou 

konstrukci, tak spodní stavbu. Konstrukční prostor definujeme výškou, ta je definována 

jako vzdálenost od horního povrchu převáděné překážky k niveletě převáděné komunikace. 

Při výskytu vodního toku je nutné u komunikace vybudovat prostor pod mostem. Volný 

prostor pod mostem, který umožňuje průhled, průchod, průplav a průjezd, nazýváme 

mostním otvorem [21]. 

 

Obr. č. 6: Typy mostních otvorů 
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3.2 Rozdělení mostů 

Mosty můžeme rozdělit dle mnoha hledisek. Rozdělujeme je dle převáděné komunikace 

(pozemní, drážní, vodohospodářské, průmyslové a sdružené), počtu mostních otvorů nebo 

polí, počtu mostových podlaží, výškové polohy mostovky (s mostovkou horní, dolní, 

zapuštěnou, mezilehlou, zavěšenou, vzepřenou, s přesypávkou), měnitelnosti základní 

polohy hlavní nosné konstrukce (nepohyblivý, pohyblivý, plovoucí), plánované doby 

trvání (zatimní-krátkodobý postaven na dobu 5 let, dlouhodobý na dobu delší než 5 let) a 

materiálu (zděné, betonové, kovové, dřevěné, kombinované, spražené,…). Dále můžeme 

mosty rozdělit podle průběhu trasy na mostě (v přímé, ve směrovém oblouku a ve 

výškovém oblouku), situace uspořádání (most kolmý nebo šikmý), statické funkce (mosty 

deskové, trámové, rámové, klenbové, obloukové, hřibové, vzpěradlové, visuté a závěsné). 

Vzhledem ke skutečnosti, že tématem mé praktické části diplomové práce jsou mosty 

trámové, budu se nadále věnovat pouze jim. 

3.3 Trámové mosty 

Trámové mosty se dají definovat dvěma charakteristikami a to specifickým tvarem 

v příčném řezu a z toho vyplývajícím statickým působení. Nosná konstrukce je tvořena 

minimálně dvěma trámy, které jsou ve většině případů spojeny nahoře deskou. Spojením 

tudíž dochází ke spolupůsobení trámu s deskou a vytvoření tzv. průřezu tvaru T. V příčném 

směru jsou trámy spojeny příčníky. Příčníky svoji ohybovou tuhostí napomáhají  přenášet 

pohyblivé zatížení a to tak, že zajišťují spolupůsobení trámů. Spolupůsobení je také 

přenášeno deskou avšak v menší míře. Příčníky mají menší výšku z důvodu snadnějšího 

míjení výztuže. Vzájemné spolupůsobení trámů se ztužidly a deskou mostovky vniká tzv. 

nosníkový rošt. Jedná se o mnohokrát staticky neurčitou konstrukci, kde každé zatížení 

způsobí přetvoření dalších prvků [21]. 
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Obr. č. 7: Nosníkový rošt mostu u Holasovic před Opavou 

Oproti např. deskovým konstrukcím specifický tvar příčného řezu vede k velkému 

vylehčení konstrukce, tudíž je možno trámovými mosty dosahovat větších rozpětí. 

 Avšak železobetonové trámové mosty nejsou dnes již většinou navrhovány. Důvodem 

jsou poměrně velké rozměry obzvlášť konstrukční výška, dále pak hmotnost a spotřeba 

materiálu, která je přibližně trojnásobná v porovnání s předpjatými mosty. Dalším 

problémem je nepříznivé působení trhlin v tažených oblastech vyskytujících se zejména 

nad podporami. 
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4 Prohlídky mostů 

Prohlídky mostů se řídí dle normy ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací. 

Všechny mosty musí být pod stálým dohledem příslušného orgánu a musí být vykonávány 

prohlídky odpovídající normě. Četnost prohlídek se řídí dle klasifikačního stupně stavu 

mostu, do kterého je most zařazen odhadem na základě vizuálního hodnocení. Klasifikační 

stupeň se stanovuje jak pro nosnou konstrukci mostu, tak i pro jeho  spodní stavbu. Ten je 

poté uveden v seznamu mostů i v mostním listě. 

Klasifika ční stupeň stavu Stav konstrukce Součinitel stavu konstrukce 

I Bezvadný 1,0 

II Velmi dobrý 1,0 

III Dobrý 1,0 

IV Uspokojivý 0,8 

V Špatný 0,6 

VI Velmi špatný 0,4 

VII Havarijní 0,2 

Tabulka 2 : Klasifikační stupně stavu mostů [17] 

I - Bezvadným stavem  

Rozumíme konstrukci bez jakýchkoliv vad ať zjevných nebo skrytých. 

II  -  Velmi dobrý stav 

Objevují se pouze vzhledové vady, které však nijak neovlivňují zatížitelnost. Např. 

prohnuté, ale stále dostatečně pevné zábradlí, skrvrnivost omítky beze stop po vzlínání 

nebo prosakující vlhkosti, trhlinky v omítce. 

III -  Dobrý stav 

Větší vady, neovlivňující zatížitelnost. Např. poškozené zábradlí, porušený kryt vozovky, 

poškozené římsy, v malé míře uchycená vegetace. 
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IV -  Uspokojivý stav 

Jedná se o vady a poruchy, které by do budoucna mohly nepříznivě ovlivnit zatížitelnost 

mostů, i když je jejich momentální účinek vyhovující. Např. prosakující voda, obnažená 

výztuž, porušená funkce posuvných ložisek, nadměrné kmitání nosné konstrukce, prorostlá 

vegetace. 

V -  Špatný stav 

Vyskytující se vady a poruchy ovlivňují zatížitelnost, ale můžeme je bez větších zásahů do 

konstrukce odstranit. Např. povrchové trhliny a praskliny železobetonových konstrukcí 

s šířkou do 1 mm a hloubkou do 25 mm, vychýlená ložiska či úložné prahy, podpěry 

podemleté do hloubky, rovnající se maximálně třetině tloušťky podpěry. 

VI -  Velmi špatný stav 

Vady a poruchy je možné odstranit opravou zahrnující důležité části konstrukce. 

Zatížitelnost je ovlivněna. Např. oslabení průřezu rzí nejvýše o 30 %, zborcené nebo 

nakloněné podpěry, které mají pořád dostatečnou soudržnost. 

VI -  Havarijní stav 

Jedná se o stav mostu, kde vady a poruchy jsou vyvinuty do takové míry, že vyžadují 

okamžitou nápravu. Hrozí zde možná katastrofa, uzavření mostu. Jedná se o nadměrné 

průhyby, chvění nebo vlnění mostu, pobořené části mostní konstrukce nebo podpěr, 

naprosto nevhodný zchátralý stav průřezů rzí (oslabení průřezu o více než 30 %) [17]. 

4.1 Druhy prohlídek 

Na mostech jsou prováděny tyto druhy prohlídek [9]: 

• Běžné 

• Hlavní 

• Mimořádné 

• Kontrolní 

Běžná prohlídka je vykonávána správcem mostu a to 1 krát ročně na mostních objektech, 

kde byl stanoven klasifikační stupeň stavu I-III nebo dvakrát ročně u mostů s klasifikačním 

stupněm stavu IV-VII. U běžné prohlídky jsou zkoumány všechny viditelné části mostu, 
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které jsou dostupné bez odstranění nebo demontáže některých částí mostu. Sleduje se 

bezpečnost a použitelnost mostu, která ve většině případů souvisí s těmito případy: spodní 

stavbou, nosnou konstrukcí, funkcí ložisek a mostních závěrů, funkce odvodňovacích 

systémů. Speciálně u trámových mostů zjišťujeme, jestli nedošlo k oddělení desky od 

trámů. 

Hlavní prohlídka je vykonávána oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou. 

Prohlídky jsou prováděny takto:    

• Při klasifikačním stupni stavu I-III v intervalech trvajících nejdéle 6 let 

• Při klasifikačním stupni stavu IV v intervalech trvajících nejdéle 4 roky 

• Při klasifikačním stupni stavu V-VII v intervalech trvajících nejdéle 2 roky 

Intervaly prohlídek mohou být zkráceny v případech, kdy se zhorší stav mostu na 

klasifikační stupeň IV-VII nebo v případě, kdy dojde k opětovnému poškození již 

opravených částí mostu. Při prohlídce kontrolujeme všechny části mostu z hlediska 

spolehlivosti, životnosti, použitelnosti a zachování bezpečnosti provozu. Kontrolujeme 

hlavně, zda není bezpečnost mostu ohrožena některými z těchto faktorů: poddolováním 

území, chemickými vlivy narušujícími pevnost betonu, vybočením nebo jinými změnami 

nosných a výztužných prvků, poškozením přípojů nosných prvků, chvěním při přejezdu 

těžkých vozidel. 

Při provádění této prohlídky se klade větší pozornost na vady a poruchy, které byly 

zjištěny předchozími prohlídkami nebo jejichž sledování bylo speciálně nařízeno. Zjištěné 

vady a poruchy jsou srovnávány se stavem vedeným  v evidenci mostu. 

Zvláštní pozornost je věnována místům, u nichž byla nosná konstrukce zesilována, 

rozšiřována nebo jinak upravována, hrozí zde zvýšené riziko vzniku vad. 

Zvláštním typem hlavní prohlídek je první hlavní prohlídka. Při této prohlídce se 

posuzuje připravenost konstrukce k bezpečnému provozu. Kontrolujeme, zda skutečné 

provedení stavby souhlasí s projektovou dokumentací (provedení jednotlivých úprav 

kontrola rozměrů, kontrola správného rozmístění výztuže) a posuzujeme jakost použitých 

stavebních materiálů. 
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Mimořádná prohlídka 

Mimořádná prohlídka slouží ke stanovení okamžitého stavu mostu, včetně zjištění všech 

dosavadních poruch, abychom mohli identifikovat poruchy, které vznikly od minulé 

prohlídky. Je prováděna oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou a to v těchto 

případech: 

• Po živelných pohromách (povodně, zemětřesení) nebo po dopravní nehodě na 

mostě 

• V případě okolního výskytu důlních škod (poddolované území) 

• Při nadměrné deformaci jednotlivých částí, při vzniku trhlin mající vliv na 

zatížitelnost mostu 

• Při zjištění nebezpečných jevů za jízdy vozidel po mostě (velké chvění mostu, 

nedosedání nebo nadzvedávání ložisek) 

• V případě pohybu těžkých nákladů po mostě (před i po pohybu nákladu) 

• Při zjištění pohybu svažného území v bezprostředním okolí mostu 

• Při začínajících příznacích nebezpečného oslabení korozí 

Rozsah mimořádných prohlídek odpovídá úrovni prohlídek hlavních. 

Kontrolní prohlídka 

Prohlídka je součástí výkonu státního odborného dozoru, je prováděna příslušným 

silničním správním orgánem. Provádí se zpravidla v intervalech v délce 4 let, nejdéle však 

v intervalu 6ti let. Kontrolní prohlídkou nesmí být pověřen správce mostu. Jsou prohlíženy 

přístupné části mostu, hodnotí se úroveň jeho údržby (včasnost a kvalita udržovacích 

prací), stav mostu a provádění všech prohlídek včetně plnění příslušných opatřeních [9]. 

4.2 Zkoumané části mostů  

Při prohlídce je vždy vhodné se zaměřit na nejčastěji namáhané a staticky nejvíce 

poruchové části konstrukce, kde bereme v potaz statický systém konstrukce a materiál. 

Základy mostních podpěr 

U základů mostních podpěr, které se nacházejí v blízkosti nebo přímo ve vodním  toku 

kontrolujeme jejich podemletí nebo obnažení vodním tokem. Kontroluje se také plynulost 
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toku okolo základů podpěr, pro případ zanesení a zabránění plynulosti odtoku vody. 

V některých případech je nutno vyšetřit i agresivitu vody na stavební materiál. 

Mostní opěry 

Jelikož se v mé práci zabývám pouze železobetonovými a betonovými opěrami, budu 

rozsah zaměřovat na ně. Při vyšetřování základů mostních opěr sledujeme zejména: výskyt 

trhlin, vyboulení, sednutí nebo vychýlení opěry z průvodní polohy, rozvětrávání a korozi 

betonu, uvolňování omítky, uchycení vegetace a korozi výztuže. Dále je nutné sledovat 

zatékání na úložné prahy pilířů a opěr. 

Nosné kontrukce 

Prohlídka se týká především hlavní nosné konstrukce a to nosníků, kleneb, všech částí 

mostovky tj. příčníků, podélníků a nosného systému mostního svršku. Prohlídka se týká 

také ztužidel a chodníkových konzol.  

Je nutno pozorovat chování nosné konstrukce za provozu na mostě, mimo to se 

zaznamenávají poruchy po nárazu vozidla do nosné konstrukce. Zjišťuje se stav zrezivění 

výztuže, odprýskaný beton, stopy po zatékání, výkvěty na konstrukci, funkce dilatačních 

spár, rozsáhlé trhliny, které jsou zaznamenávány pro sledování jejich vývoje. Je 

doporučeno sledovat i hloubku karbonatace betonu a obsah chloridových iontů. 

Ložiska 

Sledujeme zde jejich funkčnost (posunutí, pootočení), poškození, znečištění a zrezivění. 

Kontrolujeme správnou polohu jednotlivých částí i polohu ložiska vůči konstrukci a zda 

spolu všechny části spolupůsobí, respektive jestli na sebe doléhají. Dále kontrolujeme 

okolí ložisek, kde může nastat vznik trhlin. Správná funkce ložisek a kloubů závisí na 

správné funkci mostních závěrů a volných dilatačních délek mezi závěrnou zídkou  a 

nosnou konstrukcí. Proto je nutné při měření uvést i teplotu konstrukce a teplotu vzduchu. 

Mostní svršek 

Pod prohlídkou mostního svršku rozumíme prohlídku vozovky a chodníků. Sledujeme 

podélný a příčný sklon vozovky a chodníků, podélné a příčné nerovnosti a poruchy. 

Sledujeme také nadměrné zvětšení, respektive zmenšení tloušťky vozovky. Pokud se 

konstrukce nachází pod jiným objektem, například mimoúrovňové křížení mostů, je nutné 
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také sledovat navyšování mostního svršku a pokládání dalších vrstev krytu vozovky kvůli 

dodržení minimální průjezdné výšky. Popřípadě je stanovena hloubka karbonatace a obsah 

chloridových iontů u povrchové vrstvy betonové římsy. 

Mostní vybavení 

Z hlediska bezpečnosti provozu, funkčnosti a vzhledu zjišťujeme stav záchytných 

bezpečnostních zařízení. Zjišťujeme stav odvodňovačů a dalšího odpadního zařízení 

z důvodu možného znečištění konstrukce nečistotami stékajícími z komunikace. Je důležité 

také kontrolovat správnost značení, důvodem je správná zatížitelnost mostu a dodržení 

minimální podjezdné výšky. Zjišťujeme také stav revizního zařízení, spolehlivost jeho 

upevnění  a schopnost bezpečného pohybu na něm.  

Cizí zařízení 

Zjišťuje se jejich stav z důvodu bezpečnosti provozu a pohybu na mostě, také z důvodů 

jejich možného nepříznivého působení na mostní objekt. S tím souvisí spolehlivost 

upevnění a uložení těchto zařízení, možnost jejich dilatace a vzhledu. Za údržbu a stav 

cizích zařízení odpovídají vlastníci těchto zařízení a to jak na mostech, tak také i pod 

mosty [9]. 
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5 Diagnostický průzkum mostů 

Základním cílem diagnostického průzkumu je zjistit příčiny vzniku vad, poruch a 

degradace konstrukce s ohledem na dobu životnosti objektu a tudíž na jeho bezpečnost. 

Lze konstatovat, že rozlišujeme tři základní druhy průzkumů [3]: 

• Měření ke zjištění mechanických vlastností materiálu, z kterých je tvořena nosná 

konstrukce, jimiž jsou v naprosté většině případů beton, ocel (výztuž) 

• Měření vedoucí k zjištění stupně oslabení a stupně koroze jednotlivých částí 

konstrukce 

• Zkoušky zjišťující odezvu konstrukce 

Rozsah průzkumu je většinou dán účelem, pro který se průzkum provádí, dále stavem 

mostního objektu. Účelem průzkumu mostů je získat podklady pro [18]: 

• Způsob údržby objektu na základě výsledků a závěrů z prohlídek vykonaných na 

mostě 

• Doplnění potřebné dokumentace o mostním objektu do systému o stavu mostů 

• Zjištění podkladů pro vypracování statického posouzení, tudíž pro zatížitelnost 

mostu 

• Zjištění podkladů, které vedou k rozhodnutí o možnosti rekonstrukce či oprav 

mostních objektů 

Rozlišujeme průzkumy základní, dílčí, doplňkový a podrobný. 

Základní průzkum slouží k doplnění výsledků hlavních nebo mimořádných prohlídek.  

Dílčí průzkum provádíme v případě neúplné dokumentace o mostní konstrukci například 

k získání podkladů pro výpočet zatížitelnosti mostu. 

Podrobný průzkum provedeme u konstrukcí, u kterých jsou již dříve zjištěny závady. 

Průzkum je zpracováván jako podklad, který povede k vypracování dokumentace pro 

opravy či rekonstrukci. 

Doplňkový slouží k upřesnění požadavků, které mohou vyplynout např. při prováděné 

rekonstrukci [18]. 
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Obr. č. 8: Diagram hodnocení mostů [18] 

5.1 Nejčastější vady poruchy a jejich příčiny 

Vadou rozumíme nepříznivý jev na konstrukci, který ale nesnižuje míru její spolehlivosti 

(tj. bezpečnost, použitelnost nebo trvanlivost). Vady mohou vzniknout už v průběhu 

přípravy stavby jako nedostatky v projektu, při nekvalitní realizaci konstrukcí a 

samozřejmě při průběhu užívání stavby, při přirozeném stárnutí a při nedostatečné údržbě. 

Porucha je částečná nebo úplná ztráta schopnosti konstrukce nebo prvku plnit požadované 

funkce. Původem poruchy je většinou vzájemné působení několika vad.  Poruchy nejčastěji 

hodnotíme podle jejich statického významu ke konstrukci. Rozeznáváme: 

• Staticky nevýznamné poruchy, tyto poruchy nemají vliv na únosnost stavby, při 

dlouhodobějším působení mohou vést k omezení použitelnosti. Opravy těchto 

poruch  jsou většinou jednoduché a méně náročné. 

• Poruchy ze statického a funkčního hlediska významné. Tyto poruchy omezují 

únosnost a použitelnost staveb.  

• Poruchy staticky velmi závažné. Hovoříme už o havarijních poruchách, které 

ohrožují únosnost a stabilitu staveb natolik, že ohrožují bezpečnost užívání staveb a 

musí být neprodleně odstraněny. 

K poruchám a vadám  železobetonových konstrukcí dochází působením mnoha faktorů. 

Tyto činitele můžeme rozdělit do tří skupin a to na vnější činitele, vnitřní činitele a 

konstrukční činitele. Za vnější činitele považujeme účinky okolního prostředí.  



 

Obr. č. 9: Schéma vnějších 

                konstrukcí a jejich následky

Obr. č. 10: Schéma vnitř

                konstrukcí a jejich následky

Vnější činitele

vnitřní činitele
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ějších činitelů nepříznivě ovlivňujících životnost železobetonových 

konstrukcí a jejich následky [3] 

itřních činitelů nepříznivě ovlivňujících životnost železobetonových 

jejich následky [3]  

fyzikální účinky

mrazové cykly

změny teploty a 
vlhkosti

mechanické 
účinky

obrušování 
(abraze)

chemické účinky

koroze betonu

koroze výztuže

objemové změny trhliny

alkalická rozpínavost 
kameniva

rozpad a 
ztrátapevnosti

 

ujících životnost železobetonových  

    
ujících životnost železobetonových    

rozpad a ztráta 
pevnosti

trhliny

od povrchu 
postupující eroze

od povrchu 
postupující eroze

ztráta 
soudržnosti 

betonu a výztuže

trhliny

rozpad a 
ztrátapevnosti



 

Obr. č. 11: Schéma konstruk

                  železobetonových konstrukcí a jejich následky

 

5.2 Přehled metod diagnostické pr

V zásadě rozlišujeme metody destruktivní 

Nedestruktivní zkoušky slouží k

konstrukce. Jedním z nedostatk

které jsou s námi hledanou charakteristiko

K použití destruktivních zkoušek se dostáváme tehdy, když nedestruktivní metody 

nevedou k požadovaným výsledk

vyšetřované charakteristiky. Proto 

nedestruktivních metod. 

Metody používané k průzkumu železobetonových konstrukcí m

• Vizuální metody

• Metody určování fyzikáln

• Metody určování stupn

• Metody určování polohy výztuže

• Zatěžovací zkoušky konstrukce

konstrukční činitele
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konstrukčních činitelů nepříznivě ovlivňujících životnost 

železobetonových konstrukcí a jejich následky [3] 

ehled metod diagnostické průzkumu 

 rozlišujeme metody destruktivní (přímé) a nedestruktivní (nep

Nedestruktivní zkoušky slouží k stanovení hledané vlastnosti bez rozsáhlejšího poškození 

nedostatků těchto metod je fakt, že měříme pomocné charakteristiky, 

námi hledanou charakteristikou v určité závislosti. 

použití destruktivních zkoušek se dostáváme tehdy, když nedestruktivní metody 

požadovaným výsledkům nebo v případech kdy potřebuje p

ované charakteristiky. Proto často dochází ke kombinaci  destrukti

nedestruktivních metod.  

průzkumu železobetonových konstrukcí můžeme rozd

Vizuální metody 

ování fyzikálně mechanických vlastností betonu a oceli

ování stupně korozního narušení betonu a oceli 

ování polohy výztuže 

žovací zkoušky konstrukce 

spáry a styky

statické a dynamické 
namáhání

 

ujících životnost  

ímé) a nedestruktivní (nepřímé). 

stanovení hledané vlastnosti bez rozsáhlejšího poškození 

íme pomocné charakteristiky, 

použití destruktivních zkoušek se dostáváme tehdy, když nedestruktivní metody 

řebuje přesněji stanovit 

asto dochází ke kombinaci  destruktivních a 

žeme rozdělit takto: 

 mechanických vlastností betonu a oceli 

trhliny

trhliny
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Průzkumy prováděné na mostních objektech můžeme rozdělit na [18]: 

• Vizuální kontrolu 

• Mechanické a fyzikální metody 

• Chemické  a fyzikálně-chemické metody 

• Geodetické metody 

• Dynamometrické metody 

• Metody geodetického průzkumu 

Přesto bych v následujících třech tabulkách zvolil rozdělení dle zkoušeného materiálu. 

Následující tabulky popisují jaké vlastnosti nás zajímají u zkoumaného materiálu (beton, 

ocel), popřípadě u konstrukce jako celku a jakými možnými metodami je lze určit.  

 

BETON        
Sledovaná 
hodnota 

Metoda vyšetřování 

nedestruktivní Destruktivní 

zkušební metoda zkušební metoda 
zásah do 

konstrukce 

pevnost   tvrdoměrná pevnost v tlaku 
jádrový vývrt 

  
 

ultrazvuk   pevnost v tahu 

  
 

    vylamovací 
poškození povrchu 

        odtrhávací 

modul pružnosti ultrazvuk (dynamický) zkouška v tlaku (statický) jádrový vývrt 

struktura:     kapilární nasákavost 

jádrový vývrt           

vrtání 

chybná místa vizuální prohlídka hutnost   

pórovitost mobilní mikroskop výbrus   

hutnost 
 

poklep   poškození výlomu 

nasákavost ultrazvuk   zkouška vodotěsnosti 

propustnost 
plynů     

zkouška propustnosti 

plynů 

dutiny   ultrazvuk   

vyměření odstranění betonu 
    radiografie 

    termografie 

    poklep    

trhliny: 
 

obhlídka   

zaznamenání rozvoje 

trhlin 

jádrový vývrt 

odstranění betonu 

poloha 
 

trhlinový mikroskop 

šířka 
 

ultrazvuk   

změny šířky radiografie 

hloubka 
 

deformetr 
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karbonatace     

nástřik indikátoru 

stanovení pH roztoku 

jádrový vývrt 

        odběr výlomu 

        

odběr prachu 

z návrtů 

obsah chloridů     chemická analýza jádrový vývrt 

  
 

    nástřik indikátoru odběr výlomu 

        

  

odběr prachu 

z návrtů 

teplota   teploměr ve vyvrtaném 

otvoru 
termočlánek 

    

        

Složení       chemická analýza odběr vzorku 

Tabulka 3: Přehled některých sledovaných hodnot u betonu a metody jejich vyšetřování [3] 

 

VÝZTUŽ        
Sledovaná 
hodnota 

Metoda vyšetřování 

Nedestruktivní Destruktivní 

zkušební metoda zkušební metoda zásah do konstrukce 

mechanické      tahová zkouška odběr vzorku 

charakteristiky:  
  

zkouška ohybem     

pevnost v tahu 
  

únavová zkouška     

tažnost   

  

chemická analýza     

lámavost   

  

        

únavová 
pevnost 

  

        

složení   

  

        

trhliny       tahová zkouška odběr vzorku 

        mikroskop     

Koroze   

  

vizuální obhlídka navrtání   

    

  

endoskop obnažení výztuže 

poloha   elektromagnetické přímé měření     

průměr   indikátory     navrtání   

krytí   radiografie     obnažení výztuže 

stav   termografie         

Tabulka 4: Přehled některých sledovaných vlastností hodnot a metod  jejich vyšetřování  

                [3] 
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KONSTRUKCE       
Sledovaná hodnota 

Metoda vyšetřování 

Nedestruktivní Destruktivní 

zkušební metoda zkušební metoda 
zásah do 

konstrukce 

soudržnost výztuže poklep   změření   jádrový vývrt 

    (akustické trasování)     obnažení výztuže 

únosnost   zatěžovací zkouška         

deformace měření průhybu         

    analýza kmitání         

    měření délkových změn         

ložisko   vizuální obhlídka zkušební zatížení vyjmutí ložiska 

    ultrazvuk           

odvodňovací 
zařízení vizuální obhlídka         

    zkouška funkčnosti         

obklad    vizuální obhlídka analýza složení odběr vzorku 

nátěr   měření tlošťky tlaková zkouška     

    zkouška vodotěsnosti zkouška přídržnosti     

těsnění   vizuální obhlídka         

    zkouška nepropustnosti         

Tabulka 5: Přehled některých sledovaných vlastností celé konstrukce a metody jejich  

                vyšetřování [3] 

 

5.3 Popis nejčastěji používaných diagnostických metod u mostů 

5.3.1 Metody používané na zjištění polohy průměru a stavu výztuže 

Velice důležitým předpokladem pro správnou funkčnost železobetonových konstrukcí je 

správně použitý profil, správné krytí a poloha výztuže dle projektové dokumentace.  

Destruktivní metoda 

Jedná se o odstranění krycí vrstvy betonu s použitím bouracích nástrojů, tudíž dochází i 

k narušení zkoumané konstrukce. Tato skutečnost tuto metodu omezuje na použití pouze 

v případech, kdy je možné provést destruktivní zásah do konstrukce. Nespornou výhodou 

této metody je lokalizace skutečného stavu výztuže nacházející se nejblíže povrchu. 

Naproti tomu se jedná i o nevýhodu, protože v naprosté většině případů jsme schopni 
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nalézt pouze výztuž nacházející se nejblíže povrchu.  Nalezení další vrstvy výztuže 

většinou už není vhodné z důvodu narušení únosnosti konstrukce [2]. 

Magnetické indikátory výztuže 

Tato nedestruktivní metoda využívá existence feromagnetických jevů a vířivých proudů. 

Magnetické indikátory jsou složeny z přístroje, obsahující obvody, a sondou. Přístroj 

složený s elektrických obvodů generuje signál pro sondu, složenou z cívek. Cívky vytváří 

primární magnetické pole, které se při styku s výztuží modifikuje na sekundární 

magnetické pole. Toto sekundární magnetické pole je následně přijímáno cívkou sondy, 

která indikuje elektrické napětí. 

Jednou z předností magnetických indikátorů je rychlost a jednoduchost nalezení polohy 

výztuže. Dalším kladem je fakt, že měření může provádět osoba bez odborného osvědčení 

a zkoušek. Nevýhodu je řada omezení, vyplývajících z fyzikálních principů této metody 

[16]. 

Magnetické indikátory můžeme použít: 

• K zjištění, jestli jde o beton prostý nebo vyztužený (stanovení je možné pouze 

v dosahu přístroje) 

• Stanovení průměru výztuže (používáme průměrovou sondu) 

• Stanovení polohy výztuže (toto měření je omezeno krytím a vzdáleností výztuže 

mezi sebou) 

• Stanovení krytí výztuže za předpokladu, že je znám průměr výztuže a přesné 

rozmístění jednotlivých vložek 

Omezení magnetických indikátorů: 

• Nelze nalézt druhou vrstvu výztuže ve stejném směru při dvou a více vrstvách nad 

sebou 

• Nelze nalézt výztuž mimo dosah měřícího přístroje 

• Nelze rozpoznat výztuž probíhající příliš blízko sebe (se zvětšujícím se krytím roste 

i vzdálenost výztuže) 

• Určit druh výztuže 

• Zjistit stav výztuže (koroze výztuže) 

• Pro případ zjištění zainjektování předpínací výztuže je tato metoda nevhodná [16] 
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Obr. č. 12: Lokalizace výztuže elektromagnetickými indikátory [2]  

Obrázek č. 12 znázorňuje lokalizaci výztuže při hledání elektromagnetickým indikátorem. 

Na levé straně obrázku je znázorněna osamocená výztuž a indikované ostré maximum, 

v prostřední části obrázku je znázorněna výztuž, která je v dostatečném rozestupu pro 

indikaci přístroje a na pravé straně je uveden příklad, kde jsou výztuže umístěny příliš 

blízko sebe pro indikaci přístroje. 

Radiografie 

Jedná se o nedestruktivní metodu využívající specifických vlastností ionizujícího záření. 

Rentgenové záření nebo záření gama je při průchodu prozařovaného materiálu 

zeslabováno. Velikost zeslabení záření je při průchodu materiálem závislé na  tloušťce 

materiálu a jeho objemové hmotnosti.  

K detekci, respektive záznamu prošlého záření, nám slouží převážně radiografický film 

umístěný v plastových či kovových kazetách. Jednou z vlastností ionizujícího záření je, že 

způsobuje zčernání radiografického filmu. Míra zčernání je úměrná obdržené dávce. Zde 

se využívá zásadní rozdíl mezi objemovou hmotností oceli (7850 Kg/m3) a objemovou 

hmotností betonu (obyčejný beton 2300Kg/m3). 

 Jde o  základní a nejpřesnější metodu, kterou určíme přesnou polohu, typ, profilu a počet 

výztuží v železobetonu. Ale i tato metoda radiační defektoskopie má své úskalí. 

Neexistence použitelné normy. Existující norma ČSN byla už ve svém vzniku více či méně 

převzata ze strojírenství, tudíž je ve velké míře pro prozařování stavebních objektů 

nevhodná. Další podstatnou nevýhodou je zabezpečení místa prozařování, jelikož 

ionizující záření je nebezpečné pro lidský organizmus. S touto skutečností souvisí i 

tloušťka prozařované konstrukce, která je závislá na zdroji záření a doby možné 
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k prozařování (expozici) konstrukce. Další „nevýhoda“ této metody plyne z výše 

uvedených aspektů, protože se jedná o složitou metodu, která se nemůže opírat o 

spolehlivou normu, a tak naprostá většina průzkumů závisí pouze na odbornosti a 

zkušenosti školené osoby provádějící tato měření. 

Zkušební místa jsou zpravidla určována statikem, který je pověřen provádět přepočet 

zkoumané konstrukce. Výztuž je většinou na konstrukcích kontrolována v místech 

maximálních ohybových momentů a posouvajících sil.  

Velice důležitým faktorem  pro ostrost, doby expozice a intenzitu k prozáření konstrukce je 

správná volba intenzity zářiče. Ve velkém množství případů se ke kontrole 

železobetonových konstrukcí používá gamazářič 60Co, který je umístěn 

v defektoskopickém krytu. Umístění  ohniska zářiče a radiogramu závisí na typu 

prozařované konstrukce. Film by měl být umístěn tak, aby byl exponován rovnoměrně a 

nedocházelo tak k jeho přeexponování nebo podexponování. K tomu mám slouží metoda 

stereometrického prozařování [16]. 

Stereometrické prozařování 

Je  postupné prozařování konstrukce z několika ohnisek respektive z míst kde byl umístěn 

zdroj záření. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13: Princip vyhodnocení polohy a profilu výztuže pomocí stereometrického 

prozařování. 1-první ohnisko prozařování, 2-druhé ohnisko prozařování, 3-železobetonová 

deska, 4-prut ocelové výztuže, 5-olověné značení, 6-radiografický film z první expozice, 7-

radiografický film z druhé expozice [7] 
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Závěrem bych k radiografii zdůraznil, že pro správné zvolení expoziční doby musíme 

uvažovat s těmito parametry: aktivita zdroje záření, ohnisková vzdálenost, prozařovaný 

materiál, tloušťka materiálu, rozměr a citlivost radiografického filmu [1]. 

V praxi je ohnisková vzdálenost volena na základě dvou kritérií. Prvním kritériem je co 

nejlepší možné zobrazení detailů v prozařované oblasti, což v praxi znamená co největší 

možná ohnisková vzdálenost. Avšak tady toto kritériu je v rozporu s dalším faktem, kterým 

je přijatelná doba expozice. Jelikož jsou pracovníci a okolní prostředí vystaveni záření, je 

snaha volit expozici co nejkratší. 

5.3.2 Metody používané k diagnostice betonu 

K zjišťování vlastností a kvality betonu jsou důležité vhodně zvolené diagnostické metody. 

Nejčastěji volené diagnostické metody jsou: určovaní pevnosti betonu pomocí jádrových 

vývrtů, Schmidtovy tvrdoměry, určování hloubky karbonatace betonu a určení 

stejnorodosti betonu. 

Jádrové vývrty 

Odběr jádrových vývrtů je jednou z nejvhodnějších metod pro zjištění pevnosti, ale také 

možnost, jak získat objektivní informace o skladbě betonu a stavu povrchových vrstev. 

Jedná se pracnou a náročnou metodu. Správnost výsledku závisí na počtu odebraných 

vzorků, místech  a kvalitě odběru. Zkoušky vzorku odebraných pomocí jádrových vývrtů 

musí být prováděny akreditovanou laboratoří. Avšak musíme brát ohled na to, že odběr 

vývrtů představuje vždy výrazný zásah do konstrukce, proto je nutné již před začátkem 

vrtání zvážit konstrukční důsledky, které vyplývají z odběru.  

Délka vývrtů, pokud jsou vývrty odebírány pro zkoušku pevnosti, se řídí průměrem vývrtu, 

možným způsobem úpravy a možností, zda bude výsledný vývrt srovnám z krychelnou 

nebo válcovou pevností.  Norma doporučuje poměry délky vývrtu k průměru: 2,0 jedná-li 

se o vývrt, který budeme porovnávat s válcovou pevností a 1,0 v případech, kde je vývrt 

porovnáván s krychelnou pevností. V potaz je nutné brát také polohu výztuže. Každý 

odebraný vývrt musí být jasně a nesmazatelně označen. Musí být zaznamenáno místo a 

orientace na prvku, ze kterého byl vývrt odebrán. V případě dalšího rozřezání vývrtu na 

dílčí zkušební tělesa, musí být tělesa označena tak, aby bylo poté možno identifikovat 

jejich umístění a orientaci v původním vývrtu [10]. 
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Schmidtův tvrdoměr 

Další avšak nedestruktivní metodou vhodnou pro určování odhadu pevnosti konstrukcí 

jsou Schmidtovy tvrdoměry. Odrazový tvrdoměr je přístroj složený z ocelového beranu 

s pružinou, razníku a stupnicí. Pružina, upnuta jedním koncem za pouzdro, druhým 

koncem za beran, vymršťuje beran na ocelový razník proti povrchu betonu. Při následném 

rázu nastane vtisk beranu do zkoušené konstrukce a odraz beranu zpět, který je zachycen a 

změřen na stupnici. Výsledkem měření je tedy odraz. 

 

 

Obr. č. 14: Schmidtův tvrdoměr (princip typů N , L, M) [2] 

1– Beran 

2 – úderník 

3 – Pružina 

4 – Pouzdro přístroje 

5 – Stupnice přístroje 

Rozlišujeme typy dle energie provedeného rázu. Základními typy jsou N, L, M, pro které 

platí výše uvedené údaje a zastaralejší, spíše už v praxi nepoužívané, typy PT a PM. 

Švýcarská firma nyní vyrábí přístroje s názvy OriginalSchnidt (klasický přístroj pracující 

na výše uvedeném principu), DigiSchmidt (stejný jako OriginalSchnidt, opatřen navíc 

displejovou jednotkou), či nejnovější SilverSchidt [20]. 

Měření se provádí na konstrukcích nebo částech konstrukce o minimální tloušťce 100 mm, 

která však musí být spojena s konstrukcí. Zkoušený povrch by neměl být vysoce porézní, 

mít hrubou texturu a nemělo by docházet k odlupování. Důležité pro vyhodnocování je při 

zkoušce zaznamenat směr zkoušení. Výsledky měření mohou být ovlivněny faktory,  jako 
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jsou karbonatace povrchových vrstev a přítomnost výztuže, či štěrkových hnízd. 

Vyhodnocení měření probíhá dle kalibračních vztahů ať už daných  normou nebo 

vytvořených přímo pro konkétní druh betonu [11]. 

Karbonatace betonu 

Jedná se o atmosférickou reakci, kde oxid uhličitý (CO2) snižuje obsah hydroxidových 

iontů v betonu. Snižování hydroxidových iontů má za následek klesání hodnoty pH 

čerstvého betonu (pH větší 12). Reakce začíná na povrchu, s postupem času reaguje i 

s cementovým tmelem a postupuje do hloubky. Pokles hodnoty pH má za následek zvýšení 

hrozby koroze výztuže. Ke zkoušce hloubky karbonatace používáme nejčastěji 

fenoftaleinovou zkoušku.  Na povrch betonu je aplikován roztok 1% fenolftaleinu 

v etylalkoholu. Reakce roztoku s betonem je doprovázena červenofialovým zbarvením 

plochy betonu. V případě když nedojde ke zbarvení povrchové plochy betonu, se jedná o 

oblast nebezpečnou z hlediska ochrany koroze výztuže, neboť pH je menší než 9,5.  

Stejnorodost betonu 

Stejnorodost betonu se vyhodnocuje statisticky pomocí statických ukazatelů jako jsou 

variační součinitel, nebo rozdíl znaků dvou měřených míst, které jsou stanoveny z hodnot 

naměřených vlastností při [8]: 

• Pevnosti betonu v tlaku 

• Pevnosti betonu v tahu 

• Rychlosti šíření impulsových podélných ultrazvukových vln 

• Objemové hmotnosti 

Stanovení rovnoměrnosti pomocí rychlosti šíření ultrazvukového impulzu 

K měření slouží zařízení skládající se z elektrického generátoru, budiče, snímače, 

zesilovače a elektronického měřiče rychlosti. Při měření musíme znát délku dráhy. 

Elektroakustický budič, osazený na ploše zkoumané konstrukce, vyvolává impuls 

podélných vibrací. Po průchodu betonem je impuls vibrací přeměněn na elektrický signál 

snímačem. Vytváří se elektrický časový okruh, který umožňuje změřit dobu průchodu 

impulsu.  
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Vlastní pracovní kmitočet sond (tj. budičů a snímačů) má být běžně v rozsahu od 20 kHz 

do 150 kHz. Pro krátké měřící základny (kratší než 50 mm) je vhodné používat sondy 

s vysokým kmitočtem (60 kHz až 200 kHz). Naopak pro dlouhé měřící základny (do 15 m) 

jsou vhodné nízké pracovní kmitočty (10 kHz až 40 kHz) [12]. 

Dle polohy sond (tj. budič a snímač) rozlišujeme přímé, polopřímé a nepřímé 

prozvučování. 

 

Obr. č. 15: Polohy sond při prozvučování u měření stejnorodosti pomocí ultrazvukového  

                impulzu [16] 

Pro přímé a polopřímé prozvučování je vypočtena rychlost šíření impulsu pomocí vztahu 

[12]: 

                     V =  
�

�
 

kde:  V – rychlost impulsu v km/s 

         L – délka měřící základny v mm 

         T – čas, který uplyne při průběhu impulsu měřící základnou v µs 

V praxi se většinou přistupuje k rychlejší metodě a to zjištění stejnorodosti pomocí 

Schmidtových tvrdoměrů. 
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6 Praktická část 

V této části bych se rád pokusil vyhodnotit, jak špatná diagnostika mostu může ovlivnit 

pozdější hodnocení, náklady na opravy, odhad životnosti, popřípadě může vést i 

ke zbourání nosné konstrukce či celého mostu. Analýza bude provedena u dvou mostů -   

Holasovic před Opavou s evidenční číslem 57-016 a u mostu s evidenčním číslem 4824-1 
přes řeku Lubinu v obci Lubina - kde byly provedeny na každém mostě dva průzkumy 

s odlišnými výsledky. 

6.1 Most ev. č. 57-016 v obci Holasovice před Opavou 

 

Obr. č. 16: Pohled na most v obci Holasovice před Opavou 

6.1.1 Popis mostu 

V případě prvního mostu se jedná o most na silnici I třídy mezi Opavou a Holasovicemi. 

Most má klasickou železobetonovou trámovou konstrukci, která je uložena na betonových 

opěrách. Nosná konstrukce je tvořena 5 trámy šířky 405 mm o osové vzdálenosti 2295 

mm, které  jsou spojeny 4 příčníky o šířce 250 mm. Výška trámu bez desky je 1260 mm, 

výška příčníků také bez desky je 1040 mm. Jak trámy, tak i příčníky jsou spojeny 

monoliticky s betonovou deskou o tloušťce 210 mm (podle původní projektové 

dokumentace 170 mm). Deska je opatřena náběhy o šířce 300 mm a výšce 100 mm po 

celém obvodu. Římsa mostu je tvořena konzolou s vyložením 945 mm a okapnicí 

vyloženou od konzoly dalších 200 mm. Jedná se o most směrově šikmý, šikmost mostu je 
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levá a to 34°. Celková délka nosné konstrukce je 19,7 m. Osové rozpětí mezi ložisky je 

18,1 m. 

 

Obr. č. 17: Původní dokumentace mostu Holasovice před Opavou – příčný řez 

 

Na pravém břehu je nosná konstrukce uložena na pevných kyvných ložiscích o šířce 

úložného trnu 60 mm s rozměry roznášecí plochy 310 x 405 mm. Ložiska jsou uložena 

osově a to 500 mm od líce opěry. Na levé břehu je konstrukce uložena na válečková 

ložiska o průměru válečku 160 mm a délky 400 mm. Rozměry roznášecí plochy ložisek 

jsou 320 x 400 mm. Ložiska jsou taktéž uloženy osově a to 560 mm od líce opěry. Nynější 

stav ložisek hodnotím jako neudržovaná. Ložiska jsou pokryta a zanesena pokročilou rzí, 

tudíž v současné době nebudou plnit správě svou funkci.  
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Obr. č. 18: Pevná kyvná ložiska (Holasovice    Obr. č. 19: Válečková ložiska (Holasovice  

                   před  Opavou, současný stav)                            před Opavou, současný stav)                                                                  

 

Most je opatřen ocelovým svařovaným zábradlím. Most byl postaven roku 1948, tudíž stáří 

k tomuto roku je 65 let. 

 

 

Obr. č. 20: Pohled na most Holasovice před Opavou (chátrající zábradlí, opadávající 

                   římsa) 

6.1.2 Provedené průzkumy 

První průzkum by proveden roku 1991, druhý průzkum byl proveden FAST VUT Brno 

v roce 2011. 



45 
 

Předmětem prvního průzkumu bylo nalézt způsob vyztužení mostních trámů, příčníků, 

desky a úložných prahů. Dalším bodem průzkumu bylo zjištění pevnosti betonu nosné 

konstrukce mostu a úložných prahů. 

K zjištění polohy, počtu a profilů výztuže byla použita radiografická metoda. Byl použit 

zářič kobaltu 60Co. Následná kontrola byla provedena elektromagnetickými indikátory 

Profometr 2 a Profometr 3 a následně na vybraných místech byla osekána krycí vrstva 

betonu pro ověření výztuže. Pevnost betonu v tlaku byla jednak zjišťována destruktivně na 

zkušebních tělesech, které byly odebrány a zhotoveny z jádrových vývrtů a dále 

nedestruktivně pomocí Schnidtových tvrdoměrů typu N. Další provedenou zkouškou bylo 

stanovení hloubky karbonatace betonu. 

Druhý průzkum byl proveden roku 2011 FAST VUT Brno. Bylo radiograficky stanoveno 

vyztužení  krajního mostního trámů z důvodu neshody prvního průzkumu s projektovou 

dokumentací, dále kontrola příčníků elektromagnetickými indikátory a následným 

osekáním krycí vrstvy betonu. Dále byla stanovena pevnost betonu pomocí jádrových 

vývrtů a Schmidtovým tvrdoměrem, karbonatace a obsah chloridů na stanovených částech 

mostu. 

Z uvedených skutečností je vidět, že k průzkumům byly použity stejné diagnostické 

metody, které však vedly k jiným výsledkům. 

Stanovení polohy, typu a průměru výztuže 

První průzkum prokázal dvě řady po 5 prutech výztuže R 45 Roxor (viz obr. č. 22) 

v krajním trámu uprostřed rozpětí. Což je v rozporu s původní projektovou dokumentací 

(viz obr. č. 23). 

Druhý průzkum provedený roku 2011  nalezl tři řady po 5 prutech výztuže R 45 Roxor na 

stejném místě kontroly jako  u prvního průzkumu (viz obr. č. 21). Vzhledem k tomu, že se 

jedná o hlavní nosné prvky konstrukce mostu, jde velice o závažné pochybení s dalšími 

následky na pozdější posuzování mostní konstrukce.  

Z hlediska správnosti předpokládám, že první průzkum provedený roku 1991 nebyl 

správný z důvodu neshody s původní projektovou dokumentací (viz obr. č. 23). 
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Obr. č. 21: Zobrazení výztuže měřené FAST       Obr. č. 22: Zobrazení výztuže měřené roku  
                  VUT Brno                                                             1991 

 

Obr. č. 23: Původní dokumentace Holasovice před Opavou – detail příčného řezu    
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Příčinou špatné detekce výztuže byla nejspíše špatně zvolená ohnisková vzdálenost (kolmá 

vzdálenost mezi výztuží a zářičem). Zde vyvstává problém nynější normy ČSN 73 1376 

Radiografie betonových konstrukcí a dílců. Jedná se o normu zastaralou, která vstoupila 

v platnost roku 1978. Předlohou byla převážně norma stojní, kde v této době byla 

radiografie prozařování součástí používána. Bohužel některé předpoklady jsou pro 

prozařovaní betonových konstrukcí nepřesné. V návaznosti na tento průzkum bych uvedl 

tyto skutečnosti. Norma ČSN 73 1376 rozeznává přibližnou snímkovací techniku a přesnou 

snímkovací techniku a z toho se odvíjející ohniskovou vzdálenost [7]. Ve skutečnosti v 

radiografii ve stavebnictví je každá aplikovaná radiografie přesnou snímkovací technikou. 

Při dodržení vypočtené ohniskové vzdálenosti dle normy dostáváme dobu expozice 

v hodinách až desítky hodin v závislosti na tloušťce prozařované konstrukce [1]. 

Proto je zvolená vzdálenost vypozorovaná experimentálně, tudíž závisí na zkušenostech 

odpovědné osoby provádějící měření. Ohnisková vzdálenost je tedy určována dle dvou 

kritérií. Prvním kritériem je co nejostřejší zobrazení detailů v prozařované oblasti. Druhým 

kritériem je udržitelná a bezpečná doba expozice. Při běžné praxi jsou konstrukce 

prozařovány z 250 - 300 mm [1]. Avšak ve většině případů jsou prozařovány konstrukce 

s jednou či dvěma řadami výztuže. Sledovaná konstrukce má však tři řady výztuže. Tudíž 

lze předpokládat, že chybná detekce prvního průzkumu byla způsobena příliš malou 

ohniskovou vzdáleností a horší rozeznatelností výztuže Roxor. Tvar průřezu této 

výztuže způsobuje, že v zobrazení prutu na radiogramu můžeme pozorovat 

několik změn zčernání (závisejících na natočení konkrétního prutu 

vzhledem ke směru prozařování). Z toho důvodu hrozí právě při nevhodně 

zvolených parametrech expozice (předpoklad první průzkum) v případě více vrstev 

výztuže nad sebou značné riziko nepřesného vyhodnocení radiogramu.  

U dodatečném průzkumu pracovníky FAST VUT Brno byla ohnisková vzdálenost volena 

přibližně 400 mm. Při této zvětšené, oproti běžně používané, ohniskové vzdálenosti byla 

detekována již výztuž podle původní projektové dokumentace. 
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Obr. č. 24: Schéma předpokládaného umístění zářičů při radiografiích   

Stanovení vlastností betonu 

Při prvním průzkumu byla kontrolována pevnost betonu v tlaku nosné konstrukce a 

úložných prahů. Pevnost betonu v tlaku nosné konstrukce byla určována z pevností 15 

zkušebních těles, které byly zhotoveny z 5 jádrových vývrtů a ze 40 hodnot odrazu 

Schmidtového tvrdoměru na zkoumané konstrukci. Pevnost betonu v tlaku úložných prahů 

byla stanovena na 4 zkušebních tělesech ze 2 odebraných jádrových vývrtů. K zkoušce 

pevnosti betonu v tlaku nebyly správně použity vzorky tvořené vrstvou umělého kamene, 

sloužící jako ochrana opěr proti povětrnostním vlivům. Jak u nosné konstrukce, tak i v 

případě úložných prahů byla stanovená hodnota odpovídající dřívější třídě betonu B 20 dle 

ČSN 73 1201, což odpovídá nynější třídě C16/20 dle ČSN EN 206 - 1. Nejčastěji zjištěná 

hloubka karbonatace v místech odběru jádrových vývrtů byla dle průzkumu 15 mm – 20 

mm. Z toho se dá usuzovat, že beton pravděpodobně poskytuje dostatečnou ochranu před 

korozí. 

Při druhém průzkumu byla kontrolována pevnost betonu v tlaku  nosné konstrukce, levého 

křídla na návodní straně, pravého křídla na návodní straně, levého křídla na povodní straně, 

pravého křídla na povodní straně, pevnost levé a pravé opěry. Pro srovnání s předchozím 
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průzkumem použiji pouze pevnost betonu  nosné konstrukce. Pevnost betonu nosné 

konstrukce byla kontrolována Schmidtovým tvrdoměrem typu N na 20 zkušebních 

místech. K upřesnění byl odebrán jádrový vývrt průměru 75 mm. Charakteristická pevnost 

betonu v tlaku z jádrového vývrtu byla stanovena na 24,2 MPa nedestruktivně pomocí 

schmidtového tvrdoměru na 21,9 MPa,  z uvedených hodnot beton odpovídá třídě betonu C 

16/20. Hloubka karbonace byla provedena u nosných železobetonových trámů, vždy 

návrtem průměru 25 mm a stanovena od 5 mm do 20 mm. Jak lze vidět na obr. č. 25 při 

návrtech až na nosnou výztuž nebyla zjištěna povrchová koroze výztuže. 

 

Obr. č. 25: Stanovení hloubky karbonatace u nosných trámů (Holasovice před Opavou) 

Při srovnání pevnosti betonu lze konstatovat, že průzkumy vedly ke stejným výsledkům 

alespoň co se týče zatřídění nosné konstrukce mostu do pevnostní třídy betonu C 16/20. 

Výsledky zjištěných hodnot karbonatace je těžké porovnávat z důvodu toho, že se jedná o 

jev zapříčiněný atmosférickou korozí a provedené průzkumu jsou od sebe vzdáleny 20 let. 

Ale i přesto je zajímavé, že za uplynulou dobu nedošlo k výrazným změnám. 
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6.2 Most ev. č. 4824-1 přes řeku Lubina v obci Lubina  

 

Obr. č. 26: Pohled na most ev.č. 4824-1 přes řeku Lubinu 

6.2.1 Popis mostu 

Most se nachází na silnici III. třídy č. 4824. Jedná se o jednopólový trámový obloukový 

most se spodní mostovkou. Rozpětí oblouku je 27,0 m. Celková délka mostu je 35 m. Šířka 

nosné konstrukce je 7,7 m. Mostovku tvoří deska tloušťky 150 mm, ztužená příčnými 

žebry 0,23 x 0,37 m, které jsou od sebe vzdáleny 1,45 m. Oblouky jsou rozměru 1,30 x 

0,75 m, táhlo je betonové průřezu 0,22 x 0,22 m. Boční spodní trámy jsou průřezu 0,65 x 

0,55 m. Spodní stavba mostu je monolitická. 

    

Obr. č. 27: Pohled na nosnou konstrukci         Obr. č. 28: Detail uložení (most přes řeku       
                   mostu  (Lubina)                                                Lubina)   
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6.2.2 Provedené průzkumy 

Z dostupné literatury byl první průzkum zaměřen na zjištění pevnosti betonu konstrukce, 

stanovení hloubky karbonace a zjištění polohy a průměru výztuže. Pevnost betonu v tlaku 

byla zjišťována na odebraných vývrtech z opěry betonu, krajního podélného trám a z 

hlavního nosného oblouku. Poloha a průměr výztuže byly kontrolovány osekáním krycí 

vrstvy betonu. Na základě provedeného průzkumu byl proveden statický přepočet 

konstrukce a doporučení pro užívání stavby. 

Při druhém dodatečném průzkumu (provedeném FAST VUT Brno) byla k nalezení polohy 

a průměru výztuže použita radiografie, poloha třmínků byla kontrolována 

elektromagnetickými indikátory Profometr 2 a Profometr 4. Stanovení pevnosti a 

mezerovitosti betonu bylo stanoveno na zkušebních tělesech odebraných jádrovými vývrty 

z levé opěry, obou křídel jak z povodní tak z návodní strany mostu. Dále byla provedena 

zkouška karbonatace betonu. 

Stanovení polohy, typu a průměru výztuže  

První průzkum příčníků prokázal pouze jednu vrstvu výztuže, naproti tomu radiografie 

povedená druhým průzkumem prokázala dvě řady  hladké výztuže, první o 4 prutech, 

druhá řada o 3 prutech průměru 25 mm (viz obr. č. 29, 30, 31). V krajním podélném trámu 

byla nalezena jedna řada o 4 prutech hladké výztuže o průměru 15 mm. 
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  Obr. č. 29: Rozložení výztuže v sedmém              Obr. č. 30.: Rozložení výztuže v osmém    
příčníku při dolním líci uprostřed rozpětí              příčníku při dolním líci uprostřed rozpětí 
 

         

Obr. č. 31: Rozložení výztuže v devátém         Obr. č. 32: Rozložení výztuže v krajním trámu 
příčník  při dolním líci uprostřed rozpětí        při dolním líci mezi 3 a 4 závěsem 

 

Chybná detekce výztuže prvním průzkumem byla způsobena špatně zvolenou 

diagnostickou metodou. Osekání krycí vrstvy betonu nám ve většině případů  odhalí pouze 

výztuž nacházející se nejblíže zkoumaného povrchu, proto je vhodné použít minimálně 

elektromagnetické indikátory nejlépe radiografii. Za další chybu při prvním průzkumu 
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považuji nepřipravenost pracovníků provádějící tento průzkum. Z dostupných literatur (viz 

[4]) je patrné, že podobné mostní konstrukce byly opatřeny příčníky o dvou až třech 

vrstvách výztuže. 

Stanovení vlastností beton 

Při prvním průzkumu bylo odebráno 11 jádrových vývrtů o průměru 100 mm. Na 5 

jádrových vývrtech z opěry (v průzkumu blíže nespecifikováno) byly zjištěny tyto 

hodnoty: výsledná charakteristická pevnost betonu byla stanovena na 8,90 MPa, nejmenší 

naměřená hodnota byla 2,04 MPa a nejvyšší 10,97 MPa. Z těchto skutečností bylo 

konstatováno, že pevnost opěry neodpovídá ani nejnižší třídě betonu.  

Na třech dalších vývrtech byla zjištěna pevnost krajního podélného trámu, kde byla 

stanovená hodnota betonu odpovídající třídě C 8/10. Dále byla stanovena výsledná 

charakteristická pevnost betonu oblouku. Z třech odebraných vývrtů byla stanovena na 

22,40 MPa. Stanovená pevnost byla zatříděna k pevnostní třídě betonu C 16/20. 

Při druhém průzkumu bylo odebráno 5 jádrových vývrtů. Vždy po jednom z levé opěry, 

levého křídla na návodní straně, levého křídla na povodní straně, pravého křídla na 

návodní straně a pravého křídla na povodní straně. Zjištěná charakteristická pevnost betonu 

levé opěry byla stanovena na 18,30 MPa. Stanovená pevnostní třída betonu dle ČSN EN 

206-1 byla C 12/15. Vzhledem k tomu, že předmětem průzkumu byly jiné části konstrukce 

než v případě prvního průzkumu, jsou výsledky ostatních částí mostu pro srovnání 

zanedbatelné. 

Při srovnání určování pevnosti betonu v tlaku opěry průzkumy vedly každý k jiným 

hodnotám. V prvním průzkumu bylo konstatováno, že pevnost opěry neodpovídá ani 

nenižší třídě betonu, oproti tomu druhý průzkum provedený VUT FAST Brno zatřídil 

beton do pevnostní třídy C 12/15. 

Příčinou rozdílné charakteristické pevnosti a zatřídění do pevnostních tříd betonu mohl být 

některý z  faktorů ovlivňující pevnost vývrtů. 

Faktory ovlivňující pevnost vývrtů můžeme rozdělit do dvou kategorií. Faktory ovlivňující 

charakteristiky betonu a faktory, které jsou způsobeny podmínkami zkoušení. Pevnost 

jádrových vývrtů je ovlivňována vlhkostí, pórovitostí, směrem zatěžování s ohledem na 

ukládání, nedokonalostmi, průměrem vývrtu, poměrem délky a průměru, rovinností 
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tlačených ploch, koncováním tlačených ploch, vlivem odvrtání a možnou přítomností 

výztuže. 

Pevnost vývrtu nasyceného o 10 % až 15 % je menší než u vývrtu vysušeného na vzduchu. 

Zvýšená pórovitost vede také ke snížení pevnosti. Udává se, že přibližně 1 % pórovitosti 

snižuje pevnost vývrtu o 5 až 8 %. Další faktor, který může ovlivnit výslednou pevnost 

vývrtu, může nastat, je-li vývrt odvrtán svisle ve směru ukládání nebo je-li vývrt odvrtán 

vodorovně se směrem ukládání. Pevnost svisle odvrtaného vzorku může být až o 8 % 

menší. Důležitým faktorem je průměr vývrtu. Pevnosti zkušební krychle o hraně 150 mm 

odpovídá průměr vývrtu 100 mm se stejnou výškou 100 mm. S průměrem vývrtu je spjata i 

délka vývrtu respektive poměr délka/průměr. Při výše uvedeném vývrtu a délce je poměr 

délky/průměr roven 1 (l/d =1). Pro poměry l/d menší 1 je pevnost snižována, naopak při 

poměru l/d větší 1 je pevnost zvyšována. Dalšími faktory, které mohou vést ke snižování, 

jsou odchylky od rovinnosti tlačených ploch a koncování tlačených ploch s nízkou 

pevností malty. V případě navrtání výztuže a tudíž výskytu výztuže procházející kolmo na 

směr osy ve zkušebním tělese očekáváme zvýšenou pevnost oproti tělesu bez výskytu 

výztuže. Všechny vývrty obsahující výztuž v podélném směru osy nejsou vhodné pro 

zkoušky pevnosti [10]. Další příčinou nestejného stanovení pevnosti betonu může být  

nesourodost betonu.  

Zde nastává případ, jak je důležitá správná diagnostika, tj. správně použitá diagnostická 

metoda na konkrétní materiál a vyhledání potřebných poznatků o konstrukci nebo a 

konstrukci podobného statického systému. Na základě chybného určení výztuže, možná i 

betonu, byl proveden statický přepočet konstrukce s výslednou normální zatížitelností Vn 

= 5 t a výhradní zatížitelností Ve = 9 t. S ohledem na stanovenou zatížitelnost došlo 

k omezení dopravy (viz obr. č. 33, 34). Na základě nízké zatížitelnosti mostu byly 

navrženy návrhy týkající se jak rekonstrukce mostu, tak i demolice mostu a výstavby 

mostu nového. Oproti tomu výsledky průzkum provedeného FAST VUT Brno vedou 

k možné sanaci mostu a tím i podstatně k menším nákladům.  
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Obr. č. 33:  Pohled na značení, směr do            Obr. č. 34: Pohled na značení, směr z  

                 obce Lubiny                                                    obce Lubiny                                                                
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7 Statické posouzení chybného určení výztuže 

Statická analýza byla provedena v programu Scia Engineer 2012. Tento program je 

založena na metodě konečných prvků. Model je vytvořen jako  deska s trámy. 

7.1 Popis modelu konstrukce 

 

Obr. č. 35: Model mostu Holasovice před Opavou 

Podélný řez konstrukcí: 

 

Obr. č. 36: Podélný řez modelem 
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Rozpětí konstrukce je 18,1 m. Šířka konstrukce je 11,475 m, z toho římsy šířky 0,595 m. 

Konstrukce je bodově podepřena na okrajích, převislé konstrukce byly zanedbány. 

Konstrukce je modelován jako deka s trámy o šířce 0,405 m a výšce bez desky 1,260 m.  

Tloušťka desky je 0,210 m. Dále jsou na konstrukci namodelovány 4 příčníky tloušťky 250 

mm a výšky bez desky 1,020 m.  Rozměry konstrukce byly brány z dostupných materiálů, 

tj. z prvního průzkumu provedeného roku 1991. 

Účelem je posoudit únosnost konstrukce na běžnou dopravu proto bude zatížena modelem 

LM1 dle ČSN EN 1991-2. 

Příčný řez nosnou konstrukcí: 

Příčný sklon vozovky nebyl pro zjednodušení uvažován (výpočet posuzován na stranu 

bezpečnou). 

 

Obr. č. 37: Příčný řez modelu nosnou konstrukcí 

 

7.2 Zatížení 

7.2.1 Vlastní tíha + ostatní stálé zatížení 

Data pro skladbu vozovky byla brána z dostupného průzkumu roku 1991 (viz obr. 38), 

proto ve skladbě není uveden spádový beton. 
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Název vrstvy 
Tloušťka vrstvy    

        [mm] 

Objemové tíhy  

      [kN/m3] 
výpočet gk (kN/m2) 

Asfaltobeton 320 24 24 x 0,32 7,68 

Betonová mazanina 25 23 23 x 0,025 0,575 

Asfaltová izolace 5 12 12 x 0,005 0,075 

   ∑ gk = 8,33 

Tabulka 6: Ostatní stálé zatížení  

Zábradlí:  gkz = 0,5 kN/m 

  

Obr. č. 38: Skladba vozovky    
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Obr. č. 39: Schéma Zatížení (ostatní stálé)   
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Moment od kvazistálé kombinace 

 

Obr. č.40: Moment od vlastní tíhy + ostatní stálé zatížení 

7.2.2 Zatížení modelem LM1 

Roznos zatížení byl volen po střednici desky (dále neroznášeno). 

 

Obr. č. 41: Zatížení modelem LM1 – příčný řez   

 



61 
 

Q1k = α • Qk = 0,8 • 300 = 240 kN  

Q2k = α • Qk = 0,8 • 200 = 160 kN 

Q3k = α • Qk = 0,8 • 100 = 80kN 

q1k = α • qk = 0,8 • 9 = 7,2 kN / m2 

q2k = α • qk = 1 • 2,5 = 2,5 kN / m2 

qi = αi • Qk / (a • b) 

q1a = 0,8 • 300 / (2510 • 1155) = 82,78 kN / m2 

q1b = 0,8 • 300 / (2510 • 1310) = 72,99 kN / m2 

q2 = 0,8 • 200 / (2510 • 1310) = 48,66 kN / m2 

q3 = 0,8 • 100 / (2510 • 1310) = 24,33 kN / m2 
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Obr. č. 42: Zatížení modelem LM1 – půdorys a podélný roznos zatížení 
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Moment od LM1  

 

Obr. č. 43: Moment od LM1 

7.3 Výpočet únosnosti v ohybu 

7.3.1 Posouzení efektivní šířky průřezu 

 

 

Obr. č 44.: Efektivní šířka    

l0 = 18,1 m 

b1 = 0,945 m  

b2 = 0,945 m 

bw = 0,4 m 

b = b1+ b2 + bw = 0,945 + 0,945 + 0,405 = 2,295 m 
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beff =∑ beff, i + bw  ≤ b 

beff, i = 0,2 • bi + 0,1 • l0 ≤ l0    beff, i < bi 

beff, 1 = 0,2 • b1 + 0,1 • l0 = 0,2 • 0,945 + 0,1 • 18,1 = 1,999 m ≤ l0  = 0,2  • 18,1 = 3,62 m 

beff, 2 = 0,2 • b2 + 0,1 • l0 = 0,2 • 0,945 + 0,1 • 18,1 = 1,999 m ≤ l0   = 0,2  • 18,1 = 3,62 m 

beff,1 = beff, 2 = 1,999 m ≤ b1 = 0,945 m  ; (b1 = b2)  NEPLATÍ  1,999  m > 0,945 m =>  

=> beff,1  = b1 = 0,945 m a beff,2 = b2 = 0,945 m 

beff =∑ beff, i + bw  = beff, 1 + beff, 2 + bw = 0,945 + 0,945 + 0,405 = 2,295 m 

Pozn. Efektivní šířka je stejná pro všechny trámy včetně krajního trámu 

 

7.3.2 Materiál 

BETON             C16/20 

 fck = 16 MPa 

 fcd = fck/ γc = 16/1,5 = 9,07 MPa 

 εcu3 = 0,0035 

OCEL  (10512 Roxor) 

 fyk =  400 MPa 

 fyd = fyk/ γs = 400 / 1,15 = 347,826 MPa 

 Es = 200 GPa 

Dle normy ČSN ISO 13 822 je návrhová hodnota pevnosti oceli pro betony pevnostní třídy 

C 12/15 a vyšší 340 MPa. Proto bud ve výpočtu uvažovat s hodnotou fyd = 340 MPa. 

 

7.3.3 Posouzení  průřezu se třemi vrstvy výztuže  

 

Obr. č. 45: Průřez se třemi vrstvy výztuže (druhý průzkum Holasovice před Opavou)   
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As, 1prut = π • d2/4 = π • 452 /4 = 1590,43 mm2 = 15,90 x 10-4 m2 

Ast, 1 = 5 • 15,90 x 10-4 = 79,5 x 10-4 m2 

Ast, 2 = 4 • 15,90 x 10-4 = 63,6 x 10-4 m2 

Ast, 3 = 15,90 x 10-4 m2 

Ast, 4 = 5 • 15,90 x 10-4 = 79,5 x 10-4 m2 

Ast, celková = 15 • 15,90 x 10-4 = 238,5 x 10-4 m2 

d1 = (79,5 x 10-4 • 0,045 + 63,6 x 10-4 • 0,095 + 15,90 x 10-4 • 0,105 + 79,5 x 10-4 • 0,160)/ 

238,5 x 10-4 = 0,10057 m 

d =  h – d1 = 1,470 – 0,10057 = 1,36943 m 

Acc = Ast • fyd / fcd = 238,5 x 10-4 • 340/ 9,07 = 0,89405 m2 

Plochy: 

A1 = 0,210 • 2,295 = 0,48195 m2 

A2 = 2 • (0,1 • 0,3 /2) = 0,030 m2 

Acc = A1 + A2 + 0,405 • b => b = (Acc - A1- A2) / 0,405 = (0,89405 - 0,48195 - 0,030) / 

0,405 = 0,94346 m  

Poloha neutrální osy 

 

Obr. č. 46: Parametry průřezu se třemi řadami výztuže 

λx = 0,210 + 0,94346 = 1,15346 m 

x = λx / 0,8 = 1,15346 / 0,8 = 1,441825 m  

Výpočet těžiště tlačeného betonu acc: 

acc = [(0,210 • 2,295) • 0,105 + (0,405 • 0,94346) • ( 0,210 + 0,94346 / 2) + 2 • ((0,1 • 0,3 

/2) • (0,210 + 0,100 / 3))] / 0,89405 = 0,356126 m 

zc = d -acc = 1,36943 - 0,356126 = 1,013304 m 
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MRd,3řady =  Ast • fyd • zc = 238,5 x 10-4 • 340,0 x 106  • 1,013304 = 8216, 88 kN 

Kontrola zda je výztuž využita na mezi kluzu 

d1 = 45 mm 

d2 = 95 mm 

d3 = 105 mm 

d4 = 160 mm 

���,� =
	
��


  • (� − �) = 

�,����

�,������ 
 • (1,425 – 1,441825) = -4,08 x 10 -5 = - 0,04  ‰ 

���,� =
	
��


  • (� − �) = 

�,����

�,������ 
 • (1,375 – 1,441825) = -1,622 x 10 -4 = - 0,16  ‰ 

���,� =
	
��


  • (� − �) = 

�,����

�,������ 
 • (1,365 – 1,441825) = -1,86 x 10 -4 = - 0,18  ‰ 

���,� =
	
��


  • (� − �) = 

�,����

�,������ 
 • (1,310 – 1,441825) = -3,20 x 10 -4 = - 0,32  ‰ 

��� =
���

 
  = 340,0 / 200 x 103 = 1,7 ‰ 

εst,4 =-0,45 ‰ <  εyd = 1,7 ‰ => NEVYHOVUJE 

Vzhledem ke stáří mostu, které je k dnešní datu 65 let se  lze domnívat, že původní pevnost 

betonu byla větší než  nynější pevnostní třída C 16/20. Nynější pevnostní třída betonu a 

mez kluzu oceli mají za následek, že beton nevyhoví na mezi kluzu. Tudíž se konstrukce 

jeví jako předimenzovaná. 

7.3.4 Posouzení průřez s dvěma vrstvy výztuže 

 

Obr. č. 47: Průřez se dvěma řadami výztuže (první průzkum Holasovice před Opavou  roku 

1991) 
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As, 1prut = π • d2/4 = π • 452 /4 = 1590,43 mm2 = 15,90 x 10-4 m2 

Ast, celková = 10 • 15,90 x 10-4 = 159,0 x 10-4 m2 

d1 = (15,90 x 10-4 • 0,027 +  31,80 x 10-4 • 0,031 + 31,80 x 10-4 • 0,029 + 31,80 x 10-4 • 

0,099 + 15,90 x 10-4 • 0,087 + 15,90 x 10-4 • 0,089 +  15,90 x 10-4 • 0,092) / 159,0 x 10-4 = 

0,0613 m 

d =  h – d1 = 1,470 - 0,0613 =  1,4087 

Acc = Ast • fyd / fcd = 159,0 x 10-4 • 340,0/ 9,07 = 0,59603 m2 

Plochy  

A1 = 0,210 • 2,295 = 0,48195 m2 

A2 = 2 • (0,1 • 0,3 /2) = 0,030 m2 

Acc = A1 + A2 + 0,405 • b => b = (Acc - A1- A2) / 0,405 = (0,59603 - 0,48195 - 0,030) / 

0,405 = 0,2076 m  

Poloha neutrální osy 

 

 

Obr. č. 48: Parametry průřezu se dvěma řadami výztuže 

 

λx = 0,210 + 0,2076 = 0,4176 m 

x = λx / 0,8 = 0,4176 / 0,8 = 0,522 m  

Výpočet těžiště tlačeného betonu acc 

acc = [(0,210 • 2,295) • 0,105 + (0,405 • 0,2076) • ( 0,210 + 0,2076 /2) + 2 • ((0,1 • 0,3 /2) • 

(0,210 + 0,100 / 3))] / 0,60975 = 0,1414 m 

zc = d -acc = 1,4087 - 0,1414 = 1,2664 m 

MRd,2řady =  Ast • fyd • zc = 159,0 x 10-4 • 340,0 x 106  • 1,2664 = 6846,16 kN 
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Kontrola zda je výztuž využita na mezi kluzu 

Pro idealizaci předpokládám dvě vrstvy výztuže. 

d1 = (27 + 31 + 31 + 29 + 29) / 5 = 29,4 mm 

d2 = (99+ 99 + 87+ 89 + 92) / 5 = 93,3 mm 

���,� =
	
��


  • (� − �) = 

�,����

�,��� 
 • (1,4406 – 0,522) = 6,16 x 10 -3 = 6,16 ‰ 

���,� =
	
��


  • (� − �) = 

�,����

�,���
 • (1,3767– 0,522) = 5,73 x 10 -3 = 5,73 ‰ 

��� =
���

 
  = 340,0 / 200 x 103 = 1,70 ‰ 

εst,1 =6,16 ‰ > εyd = 1,70 ‰ => VYHOVUJE 

εst,2 =5,73 ‰ > εyd = 1,70 ‰ => VYHOVUJE 

 

7.4 Výpočet možné zatížitelnosti mostu modelem LM1 

Medg0,1 = 1,35 • Mekg0,1 =  1,35  • 2271,11 = 

Medg0,1 = 3066,00 

Ztížení LM1 

MLM1,d = 1,35 • MLM1,k = 1,35• 1823,62  

MLM1,d = 2461,89  

Mq = 100 kNm 

7.4.1 Možné zatížení průřezu s dvěma řadami výztuže  

MRd = Medg0,1 + k • Mq  

MRd,2řady =  6542,89 kN 

6846,16 = 3066 + k •100  

k = 37,8016 
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Medq = k • Mq = 37,8016 • 100 = 3780,16 kNm 

Možné zatížení  modelem LM1 v procentech: 

!"�#

!$%&,' 
   • 100 = 

�(��,�)

��)�,�*
  • 100 = 154% 

7.4.2 Možné zatížení průřezu s třemi řadami výztuže  

MRd = Medg0,1 + k • Mq  

MRd,3řady =  8216, 88 kN 

8216, 88 = 3066 + k •100  

k = 51, 5088 

Medq = k • Mq = 51,5088 • 100 = 5150,88 kNm 

Možné zatížení  modelem LM1 v procentech: 

!"�#

!$%&,' 
   • 100 = 

����,��

��)�,�*
  • 100 = 209 % 

7.5 Zhodnocení zatížitelnosti 

Z hodnot prvního průzkum provedeného roku 1991, kde byly nalezeny pouze dvě řady 

výztuže přenese průřez 154 % zatížení běžnou osobní a nákladní dopravou. Z hodnot 

průzkumu provedeného FAST VUT Brno je průřez o 3 řadách výztuže schopen přenést 

209 % zatížení modelu LM1. I když hodnoty možné zatížitelnosti modelem LM1 vyšly 

kladně (> 100 %). Lze zde  konstatovat, že jedna chybějící výztuž způsobila viditelný 55% 

rozdíl v možné zatížitelnosti mostu běžnou osobní a nákladní dopravou. Pokud by se 

nejednalo o starou z výše uvedených výpočtů předpokládám předimenzovanou mostní 

konstrukci mohla by první průzkum s nedetekovanou jednou řadou výztuže vést k opravě 

mostu či popřípadě i k zbourání stará a výstavbě nové nosné konstrukce mostu. 
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8 Závěr 

Jedním z cílů práce bylo analyzovat odlišné průzkumy provedeném na dvou mostních 

objektech různými subjekty. Jednalo se o most ev. č. 57-016 v obci Holasovice před 

Opavou a most ev. č. 4824-1 přes řeku Lubina u obce Lubina. Na každém mostě byly 

srovnávány dva průzkumy. K srovnání průzkumů byly použity metody rozebrané 

v praktické části této diplomové práce. Srovnáním průzkumů byly analyzovány odlišné 

výsledky průzkumů a možné příčiny chyb průzkumů.  

Při porovnávání průzkumů mostu u obce Holasovice před Opavou autor nalez tyto rozpory. 

První průzkum (předpokládám chybný) objevil za použití radiografie dvě řady výztuže 

Roxor průměru 45 mm, druhý průzkum (předpokládám správný) objevil tři řady výztuže 

Roxor průměru 45 mm taktéž za použití radiografie. Předpokládanou příčinu chybného 

určení výztuže (absence řady výztuže vzdálené nejdále od povrchu) byla nejspíše špatně 

zvolená ohnisková vzdálenost, tedy vzdálenost ohniska zářiče od radiografického filmu. 

Vezme-li v potaz obtížně identifikovatelnou výztuž typu Roxor i při dostačující ohniskové 

vzdálenosti je zde vysoké riziko chyby. 

 U průzkumů mostu přes řeku Lubinu došlo prvním průzkumem ke špatně zvolené 

diagnostické metodě. Osekání krycí vrstvy betonu nalezlo pouze jednu vrstvu výztuže 

v příčníku. Zde je vidět, jak je důležité zvolit správnou diagnostická metodu. Osekání krycí 

vrstvy betonu vede k nalezení pouze výztuže vyskytující se nejblíže zkoumaného povrchu.  

Další neshoda průzkumů byla ve stanovení pevnosti betonu opěry. Zde bych za možnou 

příčinu viděl buď nestejnorodost betonu nebo z některých činitelů, které ovlivňují pevnost 

jádrových vývrtů, tedy i zkušebních těles. 

Dalším cílem práce bylo zjistit nakolik špatný průzkum - v tomto případě nenalezení jedné 

vrstvy výztuže v nosných podélných trámech u mostu v obci Holasovice před Opavou - 

může ovlivnit užívání mostu. K naplnění cíle byl použit program Scia engineer 2012, 

pomocí něhož byla konstrukce namodelována a zatížena modelem LM1, tj. zatížení běžnou 

osobní a nákladní dopravou. Z výsledku statického výpočtu je možné konstatovat, že most 

byl naddimenzován, tudíž vyhověla i konstrukce s dvěma řadami výztuže. Model s dvěma 

vrstvami výztuže Roxor průměru 45 mm přenese 154 % zatížení modelem LM1 a model se 

třemi vrstvami výztuže Roxor průměru 45 mm přenese 209 % zatížení. Z uvedených 

hodnot je patrné, že přenesení modelu LM1 dvěma vrstvami výztuže je dostatečné, ale to 

jen díky naddimenzovanému mostu. Pořád je zde výrazný 55% rozdíl únosnosti mostu na 
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zatížení od běžné automobilové a nákladní dopravy ve srovnání s třemi vrstvami výztuže. 

V případě optimálního návrhu mostu by tento chybný průzkum pravděpodobně vedl 

k návrhům na opravu a vezme-li v potaz stáří a frekventovanost mostu tak i k možné 

demolici. 
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Seznam symbolů, veličin  a zkratek 

Acc – plochy tlačené části betonu 

acc – vzdálenost těžiště tlačené plochy od tlačeného okraje prvku 

As, 1prut – plocha jednoho prutu výztuže 

Ast – plochy výztuže 

Ast, celková – celková plocha všech výztuží v průřezu 

beff – spolupůsobící šířka desky 

bw – šířka trámu 

d – účinná výška průřezu 

d1 – vzdálenost těžiště výztuže ke spodnímu okraji prvku 

Es – modul pružnosti oceli v tahu 

fcd – návrhová pevnost betonu v tlaku 

fck – charakteristická pevnost betonu v tlaku 

fyd – návrhová pevnost výztuže v tahu 

fyk – charakteristická pevnost výztuže v tahu 

gk – charakteristická hodnota stálého zatížení 

gkz – charakteristická hodnota stálého zatížení zábradlím 

Medg0,1 – návrhový moment od vlastní tíhy a ostatního stálého zatížení 

MEk – moment od charakteristické hodnoty zatížení 

Mekg0,1 – charakteristický moment od vlastní tíhy a ostatního stálého zatížení 

MLM1,d – návrhový moment od zatížení modelem LM1 

MLM1,k – charakteristický moment od zatížení modelem LM1 

MRd – moment na mezi únosnosti 

Qk – charakteristická hodnota proměnného zatížení 

qk – charakteristická hodnota proměnného spojitého zatížení 
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x – poloha neutrální osy 

zc – rameno vnitřních sil 

εcu3 – mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku 

εst – poměrné přetvoření ve výstuži 

εyd – návrhová hodnota poměrného přetvoření oceli při dosažení meze kluzu 

γc – dílčí součinitel spolehlivosti betonu 

γs – dílčí součinitel spolehlivosti oceli 

λx – účinná výška tlačené oblasti 

 

 

 

 

 

  


