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Abstrakt 

 

Zásady předběžného průzkumu železobetonového mostu. Teoretická část obsahuje přehled 

normy ČSN 73 6221. V praktické části je provedena prohlídka mostního objektu přes řeku 

Litavu ( Cézavu). Na základě zjištěných poruch je provedeno zatřídění s doporučenými sana-

cemi mostu.  

 

Klíčová slova 

 

Beton, železobeton, most, názvosloví, podpěra, klasifikační skupiny, prohlídka, průzkum, 

diagnostika. 

  

Abstract 

  

Policies preliminary survey reinforced concrete bridge. The theoretical section contains re-

view of standards ČSN 73 6221. In a practical section there is made an examination of a 

bridge object over a river Litava ( Cézava). Classification with recommended bridge repairs is 

carried out based on the detected defects. 

Keywords 

 

Concrete, reinforced concrete, bridge, nomenclature, strut, classification groups, inspection, 

survey, diagnostics.  
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1 Úvod 
 

Stavba mostů a mostních objektů jako takových, sahá až do dob před naším letopočtem 

a to od prvních kamenných, přes dřevěné, ocelové, betonové, železobetonové, předpja-

té, až po kombinaci materiálů, do současnosti. Jelikož se, ale tato práce zaměřuje na 

průzkum železobetonových mostů, tak se pokusím shrnout spíše historii betonových a 

následně z nich vycházejících železebotonových mostů. 

První betonovou směs, kterou lze označit za předchůdce betonu, vytvořili již Římané, 

kteří zřejmě vycházeli z fénického receptu. Přidávali do směsi pro zvýšení pevnosti ro-

zemletý sopečný tuf. Výsledná směs tvrdla i bez přístupu vzduchu pod vodou. Nazývali 

ji opus caementium nebo opus concretum (odtud slova cement a concerete ). Po pádu 

římské říše se zmiňují o použití tufu a pemzy až Nizozemci v 16. st.[03]  

 

Po zániku římské říše v pátém století našeho letopočtu výroba betonu ustala. Vzpomín-

ku na vynikající stavivo oživil až roku 1756 Angličan John Smeaton ( 1724-1792), když 

při stavbě majáku u Eddystonu použil směs drceného vápence s místním přírodním hyd-

raulickým pojivem, které se podobalo puzzolanu. Po úspěšných pokusech vyrobit toto 

pojivo uměle vypálením portlandského slínovce a jeho následného rozemletí byl roku 

1796 vynalezen portlandský cement. Dalším významným krokem pro beton byl počátek 

výroby cementu. Roku 1824, kdy byl udělen Josephu Aspdinovi anglický patent na vý-

robu maltoviny, kterou nazval portlandským cementem. Toho dosáhl díky zveřejnění 

poznámek Louise Vicata, který věřil, že mu to nepřinese žádné zisky a proto své po-

známky poskytl světu. [01] [04] [05] [06] 

 První využití betonu v mostním stavitelství je spjato právě s legendární Vicatovou 

stavbou (most přes řeku Dordogone v Soulliacu 1812-1822 ), kdy při bádání nad použi-

tím materiálu, který musel tvrdnout i pod vodou, objevil Vicato smícháním práškového 

vápna a jílu, cement s hydraulickými vlastnostmi. Roku 1817 zveřejnil dodnes platnou 

teorii hydratace v Annales de Chemie, doplněnou sérií pokusů. Díky tomu objevu se 

drahé kvádrové zdivo nahradilo jen lehce opracovaným lomovým kamenem, což nejen 

že snížilo cenu stavby, ale i díky kvalitnímu pojivu umožnilo stavět velmi namáhané 

klenby na velká rozpětí. [01] [07] 

Odtud byl už jenom krok k mostům z prokládaného betonu, které se začaly stavět okolo 

70tých let 19. století ve Francii. Železobeton jako takový, vznikl pod rukama zahradní-
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ka Moniera roku 1849, když začal vyztužovat své betonové květináče železnými tyč-

kami. Monier tuto metodu zdokonalil a roku 1873 zažádal o patent, protože chtěl mate-

riál rozšířit i na jiné stavby. Patent, který získal, se vztahoval i na malé obloukové mos-

ty. Roku 1875 postavil Monier v Chazelet první železobetonový most. [02] [07] 

Obr. 1-1 První železobetonový most v Chazelet. 16,5m dlouhý, 4m široký. Autorem je 

Monier z roku 1875, [09] 

Od této doby probíhal paralelně vývoj mostů z prostého i vyztuženého betonu. O fran-

couzských mostech s použitím cementu od legendární Vicatovy stavby až po realizace 

do 60. let 19. století se poměrně dost píše v historické literatuře. Tyto práce, zvláště 

populární, však už málokdy rozlišují, jestli šlo o most celobetonový nebo jen o stavbu 

s použitím tohoto pojiva. [02] 

 

Od počátku 80. let 19. století se zájem o betonové mosty přenesl i do Německa a Ra-

kouska, i když šlo z počátku jen o malé můstky z dusaného betonu. 

Jelikož Rakousko-Uhersko bylo v 19. století státem železných mostů a na našem území 

se nacházely i hlavní mostárny monarchie, nebyly zde proto dobré podmínky pro vý-

stavbu betonových či železobetonových mostů. Dalším důvodem byla loby oceláren a 

mostáren. Až časem díky dosluhujícím kovovým mostům, u nichž se projevily značné 
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nároku na údržbu, a několika haváriím, začala veřejnost volat opět po masivních kon-

strukcích. To byly ideální podmínky pro beton, který byl chápán jako umělý kámen. 

[02] 

K dalšímu rozvoji železobetonových konstrukcí přispěl Josef Melan, který si nechal 

roku 1892 patentovat teoretickou i experimentální soustavu, kde místo klasické betonář-

ské výztuže používal tuhé příhradové nosníky. Je považován za jednoho 

z nejvýznamnějších průkopníků železobetonových mostů na konci 19. století. Melan se 

stal známým v roce 1898, kdy postavil 42,4m dlouhý obloukový most s velmi nízkým 

vzepětím v rakouském městě Stery (svého času to byl největší železobetonový most na 

světě). Nejstarším železobetonovým dochovaným mostem u nás je právě Melanův most 

z roku 1898 na vnitřní komunikaci hradu Veveří u Brna.  

Údaje o vzniku dalších Melanových mostů se rozcházejí. Malý šikmý most 

v Luhačovicích, který Kluge a Machaczek zařazují do roku cca 1900, další přes Stařič 

v Jeseníku postavený na přelomu století [02] [03] [10]. 

 

 

Obr. 1-2 nejstarší dochovaný železobetonový most u nás, hrad Veveří (Brno), 30 metrů 

dlouhý a 5,5 metru široký [11]  
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V 20. století pak už železobetonové mosty zaznamenávají obrovský rozmach. A to díky 

své variabilitě a možnosti vytvoření libovolných tvarů a efektivního využití materiálů. 

Staví se už nejenom klenbové a obloukové, ale i deskové trámové a komorové. Používa-

jí se pro rozpětí menších až středních mostů, jako hlavní stavební materiál. Na velká 

rozpětí už není hlavním nosným systémem pouze železobeton, ale i ocelová lana. 

Z železobetonu jsou pak provedeny pylony či mostovka, pokud není ocelová.  Z našich 

mostů za zmínku stojí krásný obloukový most v Bechyni, kterému se také říká duhový 

most. [02] [07] 

 

Obr. 1-3 Železobetonový obloukový most s horní mostovkou, most Duha ( Bechyně) se 

sdruženou mostovkou pře řeku Lužnici, celková délka mostu je 190,50m a šířka 8,9m. 

[12] 

 

Dalším výrazným krokem v mostním stavitelství je nástup předpjatého betonu a před-

pjatých konstrukcí, kdy díky vnesení přepínací síly vymizí nebo se omezí tahové napětí 

a díky tomu lze stavět na daleko větší rozpětí. Lze i říci, že z dob oceli se přesouváme 

do dob předpjatého betonu. Díky předepnutí betonu lze vytvořit ještě odvážnější kon-

strukce. Dnes se již čistě železobetonové konstrukce používají jen pro mosty menších až 
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středních rozpětí. Pro větší rozpětí se z důvodů ekonomiky i estetiky používají přede-

pnuté, zavěšené či vysuté konstrukce mostů. [13] [14] 
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2 Cíl práce 
 

 Shrnou základní názvosloví a členění pro železobetonové trámové mosty. 

 Provést rešerši norem, zabývajících se předběžným hodnocením železobetono-

vých mostů 

 V praktické části provést prohlídku mostu s popsáním nalezených poruch a je-

jich příčin. 

 Návrh průzkumů, vyplývajících z provedené prohlídky daného mostu. 

 Návrh vhodných opatření pro sanaci mostu. 

  



Zkušebnictví a řízení jakosti 

Strana 17 (celkem 60) 

3 Prohlídky a hodnocení mostních konstrukcí  
 

V této práci se omezím pouze na dělení železobetonových trámových mostů, jelikož se 

jím bude zabývat i praktická část.  

 

Základní dělení mostu je na spodní a vrchní stavbu 

 

Spodní stavba se skládá z mostních podpěr (krajní opěry a mezilehlé pilíře) a ze zákla-

dů. Podpěry můžou být sloupové, stěnové anebo z pilířů. Základy se dále dělí na plošné 

(patky, rýhy a desky) a na hlubinné (šachty, piloty, pilotové stěny, studny a kesony). 

 

Vrchní stavba je tvořena nosnou konstrukcí a mostním svrškem. Nosná konstrukce se 

zpravidla dělí na hlaví nosnou konstrukci, ztužidla, mostovku, ložiska a mostní závěry. 

U některých typů mostní konstrukce mohou jednotlivé části chybět nebo mohou plnit i 

více funkcí najednou. Mostní svršek závisí na druhu dopravy převáděné přes mostní 

konstrukci. 

 

Za mostní vybavení jsou považovány takové části konstrukce, které zaručují odvodnění, 

bezpečnost provozu i chodců (svodidla, zábradlí), případně plní i funkci jinou (elektro-

instalace, telekomunikační vedení, parovod…) [14] 

 

Obr 3-1 hlavní části mostu, překresleno z přednášek [14] 

3.1 Mostní názvosloví 
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Mostní otvor je volný prostor pod mostem, který umožňuje průtok, průjezd nebo prů-

chod. Mostní otvor má svoji světlost, což je vodorovná vzdálenost líců podpěr. Součtem 

všech světlostí jednotlivých polí dostaneme celkovou světlost mostu. Oproti tomu roz-

pětí konstrukce je vodorovná vzdálenost teoretických podporových bodů. Délka pře-

mostění je vzdálenost líců krajních opěr ve směru převáděné komunikace. 

 

Niveleta mostu je určena niveletou převáděné komunikace. Rozdíl mezi niveletou a 

nejnižším bodem nosné konstrukce (včetně průhybu, který nebyl odstraněn nadvýše-

ním), je stavební výška. Konstrukční výška je vlastní výška kteréhokoliv prvku kon-

strukce. 

 

Úložná výška je rozdíl ve výšce nivelety horního povrchu úložného kvádru, měřeno 

v ose ložiska. 

 

Prostorová úprava na mostě i pod ním je dána průjezdním mostním průřezem. Ten je u 

železniční dopravy pevně stanoven, u pozemních komunikací závisí na kategorijní šířce 

komunikace a na jejím dopravním prostoru. [14] 

 

3.2 Zatřídění mostů 

 

Mosty můžeme dělit podle funkce, materiálu či uspořádání, pak se jedná o druh mostu, 

nebo je můžeme dělit podle konstrukce na typy mostů. 

 

Druhy mostů lze členit na základě materiálu (dřevěné, cihelné, kamenné, betonové, že-

lezobetonové, kovové z předpjatého betonu a kombinace), dle typu převáděné dopravy 

(pozemní, drážní, pěší a cyklistickou, průmyslovou a na sdruženou), dle druhu překážky 

(nadjezdy nad jinou komunikací, říční mosty, inundační, viadukty, estakády), doby tr-

vání (trvalé, dočasné, rozebíratelné), možnosti přemisťování (pevné, pohyblivé, plovou-

cí), půdorysné geometrie (kolmé, šikmé) a dle průběhu trasy na mostě (přímé, půdorys-

ně zakřivené). 
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Obr 3-2 členění mostů dle půdorysného uspořádání a průběhu trasy na mostě ( a)-most 

kolmý s kolmým uložením, b)-most šikmý s kolmým uložením, c)-most šikmý s šikmým 

uložením, d)-most půdorysně zakřivený), překresleno z přednášek [16] 

 

Typy mostů závisí na vlastnostech nosné konstrukce, nejvíce pak na jejím statickém 

působení a sytému. Zejména jde o počet polí, kde se rozlišuje mezi mosty o jednom poli 

a mosty o více polích, kdy se dále rozlišuje, jestli jde o soustavu prostých nosníků nebo 

o spojitý nosník přes více polí. [14] 

 

3.3 Prohlídky mostů 

 

Popis a pravidla pro provádění prohlídek trvalých i zatímních mostů a lávek, jsou uve-

dena v ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací. Tato kapitola je zpraco-

vána dle normy. [15] 

Prohlídky mostů zabezpečuje většinou vlastník mostního objektu, případně správce to-

hoto objektu. Prohlídku podjezdu/podchodu provádí správce překračované komunikace, 

který při zjištění závad smí požádat správce mostu o podrobnější prozkoumání či jejich 

odstranění. Prohlídku mostu smí provádět jen osoba, která má příslušná osvědčení, zá-

roveň na prohlídku dohlíží příslušné orgány státní správy, případně i památkové péče 

(je-li mostní objekt veden jako kulturní či technická památka). Prohlídky mostního ob-

jektu musí být prováděny na všech mostech bez výjimky, včetně mostů dočasně mimo 

provoz (v případě objížďky).  
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3.3.1 Klasifikační stupně 

 

Provádění prohlídek a jejich počet, je závislý na klasifikačním stupni stavu mostu. Kla-

sifikačních stupňů stavu mostu je sedm a zařazení se děje dle kvalifikovaného odhadu 

na základě vizuálního hodnocení jednotlivých částí a konstrukce mostu. 

 

    Klasifikační 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 

 

I - Bezvadný stav 

Je bez viditelných vad či nedodělků. 

 

II - Velmi dobrý stav 

Má pouze vzhledové vady, které nemohou nijak ovlivnit zatížitelnost mostu. U betono-

vých konstrukcí se jedná o nejednotnou barevnost povrchu konstrukce, přeteklé cemen-

tové mléko, drobné deformace vzniklé posunem a odtrhem bednění, drobné poškození 

ochranných nátěrů a v neposlední řadě i mostního svršku a vybavení jako jsou drobné 

nerovnosti vozovky/chodníků nebo mostních závěrů. 

 

III - Dobrý stav 

Je dán většími závadami, které však nemohou nijak ovlivnit zatížitelnost mostu. U be-

tonových konstrukcí jsou to větší deformace vzniklé posunem bednění (do velikosti ± 

30 mm), lokální poškození ochranných nátěrů se stopami po slabém povrchovém poru-
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šení betonu. U mostního svršku a vybavení začínají poruchy krytu vozovky, uchycení 

vegetace v malém rozsahu, mostní závěry jsou zanesené nečistotami, lokálně stojící 

voda na vozovce, chodnících a mostních závěrech, stopy po zatékající vodě přes římsy, 

lokální stopy po prosakující nebo zatékající vodě na nosnou konstrukci nebo spodní 

stavbu, ale beze stop degradace betonu či korozi výztuže. 

 

IV - Uspokojivý stav 

 Obsahuje i závady a poruchy konstrukce, které ovšem nemají okamžitý nepříznivý vliv 

na zatížitelnost, ale mohou ji však v budoucnu ovlivnit. U betonový konstrukcí jde o 

lokální rovnoměrnou korozi betonářské výztuže bez znatelného oslabení průřezu a po-

vrchová degradace povrchu betonu. U mostního svršku jde o netěsné mostní dilatační 

závěry, poruchy krytu vozovky a chodníků ve větším rozsahu, nánosy nečistot se zako-

řeněnou vegetací, ucpané a zanesené odvodňovače způsobující hromadění vody na kon-

strukci, hromadění nečistot a zatékaní na ložiska, podemletí a porušení svahů. Roz-

sáhlejší stopy po prosakující nebo zatékající vodě, znatelné trvalé deformace konstrukce 

bez viditelných trhlin, nadvýšení (přebalení vozovky) do úrovně obrubníků. 

 

V – Špatný stav 

Vyznačuje se výskytem poruch a závad, které již ovlivňují zatížitelnost konstrukce, ale 

jsou odstranitelné bez větších zásahů do konstrukce. U betonových konstrukcí jde o 

korozi betonářské výztuže s oslabením průřezu maximálně o 5% plochy, dále pak ne-

správně nastavená nebo posunutá ložiska, lokálně podemleté základy podpěr, nefunkční 

mostní dilatační závěry, rozsáhlé stopy po prosakující nebo zatékající vodě, nadměrné 

kmitání nosné konstrukce, maximální trvalé deformace do hodnoty dovoleného průhybu 

konstrukce. 

 

VI – Velmi špatný stav 

Zde již poruchy a závady ovlivňují zatížitelnost a jsou odstranitelné pouze opravou za-

hrnující důležité části konstrukce. Například u betonu je koroze betonářské výztuže 

s oslabením plochy průřezu do 15%, silně posunutá nebo zablokovaná ložiska, lokálně 
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podemleté základy podpěr (v ploše maximálně do 30% plochy základu), viditelné na-

klonění a deformace podpěr způsobené nerovnoměrným sedáním spodní stavby. 

 

VII – Havarijní stav 

Závady a poruchy ovlivňující zatížitelnost takovou měrou, že vyžadují okamžitou ná-

pravu pro odvrácení havárie, například uzavření či podepření konstrukce. U betonových 

konstrukcí jde o oslabení profilu průřezu o více než 15% plochy, výrazné kmitání kon-

strukce, výrazné oslabení nosných prvků, nadměrné deformace, průhyby a naklonění 

konstrukce (max. trvalá deformace je více než 30% nad dovolené hodnoty průhybu, 

plošné podemletí základů více jak 30%. 

 

3.3.2 Použitelnost 

 

Další dělení se týká mostního svršku a vybavení mostu 

Třídění závad z hlediska použitelnosti 

 

1 – Použitelný 

Stav nemající vliv na použitelnost (lokální trhliny ve vozovce, drobné nečistoty a uchy-

cená vegetace u obrubníků, lokální povrchová koroze zábradlí a svodidel) 

 

2 – Podmíněně použitelný 

Stav, kdy závady už mohou mít v budoucnu vliv na použitelnost (trhliny v krytu vozov-

ky, maximálně na jednu vrstvu vozovky, výtluky v krytu vozovky, začínající koroze 

sloupků svodidel a zábradlí) 

 

3 – Použitelný s výhradou 

Stav, kdy závady mají vliv na použitelnost, ale nevyžadují okamžité omezení provozu 

(výtluky přes více jak jednu vrstvu, vyjeté koleje do hloubky 50mm, trhliny ve vozovce 

podél mostních závěrů, rovnoměrná koroze záchytného zařízení) 
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4 – Omezeně použitelný 

Mostní objekt je použitelný pouze pro dočasný provoz, závady vyžadují okamžité pro-

vizorní opatření nebo dopravní omezení (výtluky a stojící voda, výrazné příčné nerov-

nosti, hloubka vyjetých kolejí více jak 50mm, navýšení vozovky do úrovně obrubníků, 

odpadávání úlomků betonu na veřejně přístupnou komunikaci, deformace záchytného 

zařízení, povrchová koroze převáděných cizích zařízení) 

 

5 – Nepoužitelný 

Objekt je nutné uzavřít nebo jeho části (porušená vozovka, zřícené nebo značně defor-

mované zábradlí/svodidlo, volně stékající voda nebo poškozené nechráněné kabely pře-

váděného vysokého napětí, silná koroze převáděných cizích zařízení) 

 

3.3.3 Naléhavost odstranění závady 

 

Je doba, do které je nutné závadu odstranit. Po uplynutí této doby se předpokládá, že 

tato závada způsobí snížení technického stavu mostu (zatížitelnost či použitelnost). 

Opatření jsou rozdělena na okamžité (nutné zásahy k vyvarování havárie) a dlouhodobé 

Stupně naléhavosti: 

- odstranění do 10 let 

- odstranění do 5 let 

- odstranění do 1 roku 

- odstranění do nejbližšího zimního období 

- odstranění nutno provést ihned 

- periodicky 

- odstranění do předání/převzetí stavby 

- odstranění do doby uvedení provozu 

- odstranění do kolaudace 

- odstranění do doby ukončení záruční doby 
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3.3.4 Celkový stav 

 

Na závěr se zhodnotí stav mostu dle: 

a) spolehlivosti konstrukce – závada se hodnotí z pohledu zatížitelnosti konstrukce 

b) bezpečnosti provozu – hodnotí se použitelnost mostu 

c) naléhavosti odstranění závady – návrh opatření při odstranění závady 

 

3.4 Druhy prohlídek 

 

Na mostech se provádí 4 druhy prohlídek (běžné, hlavní, mimořádné a kontrolní). Bě-

hem nichž se kontroluje stav jednotlivých částí mostu a dle vizuálních hodnocení se 

přiřazuje do jednotlivých skupin. [15] 

 

 

Kontrolují se především nejčastější závady nosné konstrukce a spodní stavby : 

1. mostní svršek a vybavení 

- poškození vozovky (výtluky koleje.) 

- koroze ložisek 

- koroze a jiné poškození záchytného vybavení 

- převáděná cizí zařízení 

- sklony vozovky a chodníků 

- tloušťka vozovky 

- stav říms 

- dopravní značení 

- odvodňovací zařízení 

- osvětlení mostu 

- revizní zařízení 

2. nosná konstrukce 

- izolace mostovky (zatékání) 

- stopy koroze 

- výkvěty a výluhy 
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- krycí vrstva (pokud je to možné doporučuje se změřit tloušťku) 

- zjištění trhlin a jejich pasportizace 

- degradace betonu 

3. uložení (ložiska, mostní závěry) 

- stav ložisek (zda mohou plnit funkci, protikorozní ochrana, posuny) 

- hodnoty šířky dilatačních spár závěrů min ve 3 místech po délce závěru 

4. mostní podpěry 

- deformace (vyboulení, vychýlení, sedání, posunutí oproti původní poloze, 

- zatékání 

- výskyt trhlin a jejich zaznamenání (náčrtky, případně pasportizace) 

5. základy mostních podpěr 

- ohledání řečiště zda (podemletí či obnažení základu, zanesení řečiště) 

- průtočný profil před a za mostem (růst dřevin) 

- stav záhozů, ledolomů a jiných ochranných zařízení mostu 

3.4.1 Hlavní prohlídka 

 

Před uvedením mostu do provozu, ať už se jedná o přebírání novostavby či znovuuve-

dení do provozu po rekonstrukci, musí být provedena první hlavní prohlídka. Tato pro-

hlídka se může konat i opakovaně (v etapách), pokud jsou zjištěny závažné nedodělky. 

Případnou zatěžovací zkoušku lze na mostě provést až po kladném výsledku první hlav-

ní prohlídky. 

 

Po první hlavní prohlídce se provádí pravidelná hlavní prohlídka a to v intervalu nejdéle 

6 let při klasifikačním stupni I až III, nejdéle pak 4 roky pro stupeň IV a nejdéle 2 roky 

při klasifikačním stupni V a horším. U dřevěných mostů je interval vždy 2 roky 

V průběhu hlavní prohlídky se prověřují všechny části mostu z hlediska jejich spolehli-

vosti, což zahrnuje únosnost, životnost, použitelnost a zachování bezpečného provozu. 

Konstrukce se kontroluje převážně vizuálně, míra poškození se tedy pouze odhaduje. 

Dle výsledků jsou jednotlivé části řazeny dle klasifikačních stupňů stavu, kdy různé 

části, případně i stejné části z různých materiálů, mohou být označeny jiným stupněm. 



 

Strana 26 (celkem 60) 

 

Při prohlídce misí být zajištěna přístupnost konstrukce. Případné zásahy, které tuto pří-

stupnost zajistí, smí být provedeny pouze se souhlasem správce mostu. Způsob zpří-

stupnění se musí zaznamenat do protokolu o prohlídce. 

 

Při prohlídce je nutné porovnat stav konstrukce a její poškození se závěry prohlídky 

předešlé. Obzvláště je nutné věnovat pozornost vadám a poruchám, jejichž sledování 

bylo při minulé prohlídce nařízeno. Zároveň je třeba věnovat zvýšenou pozornost čás-

tem konstrukce, které byly rozšiřovány, zesilovány nebo upravovány v rámci oprav 

mostu. 

 

Na základě hlavní prohlídky mostu jsou definovány požadavky údržbových prací dané-

ho objektu, případně je navržen další diagnostický průzkum, který přesně stanoví rozsah 

poškození a nutné opravy pro odstranění tohoto poškození. Součástí tohoto průzkumu je 

vždy statický výpočet zatížitelnosti objektu.  

 

 

3.4.2 Běžná prohlídka 

 

Při běžné prohlídce se hodnotí pouze přístupné části mostu, které jsou dostupné bez 

demontáže či odstranění jiných částí. Sleduje se bezpečnost a použitelnost spodní stav-

by (sedání, deformace), nosné konstrukce (včetně kmitání), dutin včetně volných kabe-

lů, ložisek, povrchu vozovky, funkce odvodňovacího zařízení, záchytného zařízení, ci-

zích zařízení i území pod mostem. 

 

Na základě běžné prohlídky se navrhují opatření pro běžnou údržbu mostu, případně se 

navrhuje provedení hlavní nebo mimořádné prohlídky. 

 

Běžná prohlídka se provádí nejméně jednou ročně, pokud není most hodnocen jako 

uspokojivý a horší. V tom případě se běžná prohlídka provádí dvakrát ročně. 
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3.4.3 Mimořádná prohlídka 

 

Mimořádnou prohlídkou se hodnotí aktuální stav mostní konstrukce, především se po-

rovnává současný stav s výsledky poslední běžné prohlídky, aby se mohly identifikovat 

nově vzniklé poruchy. Způsob provádění a rozsah mimořádné prohlídky je vždy vybrán 

s ohledem na důvody, z jakých se mimořádná prohlídka provádí. 

 

Mimořádná prohlídka se provádí po živelných pohromách, nehodách na mostě či pod 

ním, při zjištění pohybu svahů v okolí nebo po výskytu důlních škod v bezprostředním 

okolí mostu na poddolovaném území. K mimořádné prohlídce dochází i před a po prů-

jezdu nadměrných nákladů nebo při zjištění neobvyklého chování konstrukce při prů-

jezdu vozidel. Mimořádná prohlídka je doporučována před uplynutím záruční doby na 

určitou část konstrukce. 

 

3.4.4 Kontrolní prohlídka 

 

Kontrolní prohlídku neprovádí správce mostu, ale jemu nadřízený správní úřad. Provádí 

se především kontrola provádění běžných a hlavních prohlídek, dodržování jejich ter-

mínů, rozsahu a kvality. Provádí se zpravidla v intervalu čtyř let, nejdéle v intervalu 

šesti let. 

 

3.4.5 Rozsah prohlídek 

 

Při provádění všech typů prohlídek je nutné se zaměřit na statisticky nejčastější závady 

dané konstrukce s ohledem na materiál a statický systém. Jsou to zejména závady typu 

zatékaní do nosné konstrukce, na spodní stavbu a s tím spojená degradace betonu, oceli 

či kameniva. Nutné je sledovat kmitání při přejezdu vozidel, nadměrné průhyby a de-

formace. 
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 V případě zjištění většího rozsahu trhlin se v závěru pohlídky doporučí provedení 

pasportizace trhlin a jejich další sledování. Při větším rozsahu závad se doporučí pro-

hlídku mostu doplnit o diagnostiku těchto závad, která určí jejich příčinu, rozsah a nej-

vhodnější opatření pro jejich odstranění. 

 

Základy mostních podpěr se sledují především v řečišti, zda nedochází k obnažování 

základů nebo podemletí podpěr. Dále se zjišťuje, zda nedošlo k zanesení řečiště, což by 

mohlo bránit plynulému průtoku vody. 

 

Mostní podpěry se kontrolují především na přítomnost trhlin, vyboulení nebo vychýlení. 

Dále se kontroluje oddělení opěr od křídel, porušení zdiva či degradace betonu, vyluho-

vání nebo vyplavení malty a uchycení vegetace. Důležité je sledovat stopy po zatékání a 

mokrá místa. Trhliny ve zděných a betonových podpěrách, které zjevně nejsou pouze 

povrchové, se zaznamenávají v náčrtcích, aby bylo možné při dalších prohlídkách zkon-

trolovat jejich počet a velikost. 

 

U nosné konstrukce se kontroluje její chování při průjezdu vozidel, správná funkce izo-

lace vozovky a obzvlášť zatékání vody do konstrukce mostu vlivem špatné funkce 

mostního závěru. 

 

Ložiska, klouby, uložení nosné konstrukce a mostní závěry se sledují především 

z hlediska správné funkčnosti, případného znečištění a poškození, které tuto funkci mů-

že ovlivňovat. 

 

Na mostním svršku se kontroluje celkový stav vozovky, výtluky, vyboulení a prohlou-

beniny, se kterými souvisí hromadění vody na vozovce. 

 

U mostního vybavení se kontroluje především stav a funkčnost odvodňovacích zařízení, 

svodů a vedení srážkových vod pod mostem. Při prohlídce se zjišťuje stav záchytného 
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bezpečnostního zařízení, jeho ukotvení. Zjišťuje se stav dopravního značení a osvětlo-

vacích zařízení mostu. 

 

Cizí zařízení na mostech udržují a opravují vlastníci těchto zařízení za podmínek stano-

vených správcem mostu. Stav těchto zařízení při prohlídkách se zjišťuje s ohledem na 

bezpečnost provozu a možných škodlivých účinků na mostní objekt. Zjištěné vady 

správce oznámí vlastníkovi cizího zařízení, který odpovídá za jeho technický stav a ne-

prodlené odstranění závady. 

 

 

3.5 Diagnostický průzkum 

 

Účelem diagnostického průzkumu je stanovení příčin vad a poruch, jejich předpokláda-

ného vývoje a učení zbytkové životnosti konstrukce. Zároveň by měl stanovit opatření 

pro odstranění těchto závad. Diagnostický průzkum mostu zajišťuje správce mostu na 

základě prohlídek konstrukce mostu. [15] 

 

 

Lze rozlišit tři základní typy průzkumů: 

- měření ke zjištění mechanických vlastností materiálů nosné konstrukce 

- měření ke zjištění stupně oslabení (degradace)  

- zkoušky pro zjištění odezvy konstrukce 

 

Rozsah prováděného průzkumu je dán účelem, za jakým se průzkum provádí, stavem 

mostu a přístupností jednotlivých částí konstrukce. Podle rozsahu průzkumu lze rozlišit 

diagnostický průzkum na: 

 

Základní průzkum se používá ke zjištění stavu mostu jako doplněk hlavní nebo mimo-

řádné prohlídky mostu. 
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Dílčí průzkum slouží pro získání podkladů. Pro výpočet zatížitelnosti mostu, rozsah 

závisí na dostupnosti dokumentace k objektu a na rozsahu výpočtu ( nosné konstrukce, 

spodní stavba, celý most). 

 

Podrobný průzkum se navrhuje a provádí především u konstrukcí s již dříve zjištěný-

mi závadami, kde průzkum poté slouží jako podklad pro návrh opravy či rekonstrukce. 

 

Doplňkový průzkum je většinou požadován až v průběhu opravy či rekonstrukce, kdy 

se z důvodů zjištění nových skutečností požaduje upřesnění rozsahu prováděných prací 

či způsobu opravy. 
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3.6 Hodnocení konstrukce 

Postup hodnocení se sestává z následujících kroků [18] 

Požadavky/ potřeby 

Stanovení účelu hodnocení 

Předběžné hodnocení 

- Prověření dokumentace 

- Předběžná prohlídka 

- Předběžné ověření 

- Rozhodnutí o okamžitých opatřeních 

- Doporučení pro podrobné hodnocení 

Působení konstrukce 

Podrobné hodnocení 

- podrobné vyhledání dokumentace 

- podrobná prohlídka  

- stanovení zatížení 

- stanovení vlastností konstrukce 

-analýza konstrukce 

- ověření 

Další prohlídka 

Zpráva o výsledcích 

Posudek a rozhodnutí 

Postačující spolehlivost 

opatření 

- konstrukční (oprava, modernizace, demolice)  

- provozní (monitorování, změna v užívání) 

 

-pravidelné prohlídky 

-údržba 

ano 

ano 

ano 

ne 

ne 

ne 
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Před zahájením se doporučuje prohlídka stavby. Postup dále závisí na druhu prohlídky a 

na specifických okolnostech, jako je dostupnost původní projektové dokumentace, zjiš-

těné škody nebo změny využívání konstrukce. 

 

Mezi údaje, které jsou nezbytné pro hodnocení konstrukce, patří zejména materiálové a 

konstrukční vlastnosti, rozměry a zatížení. 

 

Zatížení se stanovuje dle platných norem ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991. Nutné je uva-

žovat změny v užívání konstrukce a s tím související změny zatížení. Dále je třeba při-

hlédnout ke skutečnému provedení konstrukce oproti návrhu. Pokud není možné z do-

stupné dokumentace určit zatížení, je možné je stanovit na základě prohlídky. 

 

Pro hodnocení konstrukce se vždy stanovují skutečné vlastnosti materiálů, které musí 

stanovit míru degradace a případné další vlivy (požár, záplava v minulosti). Vlastnosti 

materiálů se stanovují experimentálně, za využití nedestruktivních (Schmidtův tvrdo-

měr, ultrazvuk, prozáření konstrukce…) i destruktivních (jádrové vývrty) metod a jejich 

statického vyhodnocení. Na základě statistického vyhodnocení získáváme charakteris-

tické vlastnosti, které jsou 5-ti % kvantilem dané vlastnosti. 
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4 Prohlídka a návrh průzkumu trámového 

mostu 

4.1 Úvod 

Řešení praktické části bakalářské práce spočívalo v prohlídce mostního objektu 

a v předběžné diagnostice objektu, se zjištěním co největšího počtu poruch a stavu mos-

tu pouze vizuální kontrolou. Na základě prohlídky bude proveden návrh diagnostického 

průzkumu k ohledu stavu mostu. 

 

4.2 Popis objektu 

 

4.2.1 Obecný popis mostu 

 

 Předmětem praktické části mé bakalářské práce je mostní objekt přes Litavu ( 

Cézavu) v obci Újezdu u Brna, v části Rychmanov, nacházející se ve Wolkerově ulici. 

Jedná se o silniční most, který spojuje konec vesnice a koupaliště. Po mostě je 

v současné době vedena komunikace s asfaltovým krytem, která slouží pro přepravu 

techniky přes řeku k traktorové stanici a jako zadní příjezd ke koupališti. Most má dále 

význam v případě uzavření úseku 10,950-11,250 km komunikace číslo 416, byla by po 

něm vedena objízdná trasa pro veškerou dopravu. Most se nachází v části Újezdu, který 

byl původně samostatnou obcí Rychmanov. 
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Obr 4-1 Část města Rychmanov, nacházející se v Újezdu u Brna, s vyznačením polohy 

mostu [18] 

 

Obr 4-2 Poloha mostu v obci s označením komunikací. Jak je patrné most se nachází na 

místní komunikaci a proto nemá ani evidenční číslo.[19] 
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Obr 4-3 Letecký záběr mostu s okolím koupaliště a traktorové stanice. [24] 

 

4.2.2 Základní informace o mostu 

Název mostu:  most za koupalištěm (dle místního podvědomí) 

Číslo silnice: bez evidenčního čísla 

Evidenční číslo mostu: bez evidenčního čísla 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Brno-venkov 

Obec: Újezd u Brna 

Správce mostu: neznámý 

Předmět přemostění: Vodoteč 

Vodní tok: Litava ( Cézava ) 

Třída komunikace: místní 

Rok postavení: není znám ( cca po roce 1920 ) 
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4.2.3 Popis spodní stavby 

 

Krajní uložení tvoří stěnové železobetonové opěry s bočními rovnoběžnými, betonový-

mi křídly délky, šířky a výšky. Část levého břehu pod mostním objektem je zpevněna 

kamenným obložením proti erozi v šířce mostu. Pravá část břehu pod mostním objek-

tem zpevněna obložením není, jelikož je zde ponechána berma a opěra tak není vysta-

vena trvalému působení vodoteče. 

 

4.2.4 Popis nosné konstrukce 

 

Jde o trámový most s pěti trámy a třemi ztužujícími příčnými žebry, které tvoří tzv. rošt 

viz obr 4-3, 4-4. Na zachycené fotodokumentaci je patrné, že most byl betonován přímo 

na místě do dřevěného bednění viz obr 4-14. 

 

 

Obr 4-4 Pohled z pravého břehu na stěnovou opěru, kamenné zpevnění břehu v místě 

opěry a na počet nosných trámů železobetonové desky spolu s příčnými ztužujícími žeb-

ry [20] 
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4.3 Prohlídka objektu 

 

Při prohlídce objektu byla provedena pouze vizuální kontrola celého objektu a 

zaznamenány všechny objevené poruchy, vzhledem k scházejícím podkladům mostního 

objektu, či předešlých diagnostických průzkumů, nemusely být objeveny a zaznamená-

ny všechny viditelné poruchy mostu. 

 

4.3.1 Základy mostních podpěr 

 

Základy mostních podpěr nejsou přístupné. Bez dispozice mostního listu lze 

pouze odhadem říci, že materiál je beton nebo prokládaný beton. 

 

4.3.2 Mostní podpěry 

 

Most má pouze jedno pole a tudíž má jen dvě krajní podpěry (opěry), tvořené že-

lezobetonovou stěnou s rovnoběžnými mostními křídly zřejmě tvořené pouze masivní 

betonovou konstrukcí bez patřičného vyztužení jak je možno na detailu odtrhu levého 

křídla na levém břehu mostu viz obr. 

 

Opěra 1 

- železobetonové stěně chybí část povrchové úpravy (omítky) v pravém rohu a 

v místě uložení nosné konstrukce, dále jsou patrné rozsáhlé výkvěty od zatékající vody, 

opěra nevykazuje známky sedání ani naklonění viz obr 4-3. 

- obě křídla vykazují odtržení a vyklonění okolo 6cm v důsledku působení tlaku 

zeminy a nestejnoměrného sedání. V opěrách jsou patrny masivní trhliny okolo 7cm 

šířky a vizuálně v celé délce a šířce není patrna žádná výztuž. Lze tedy předpokládat, že 

se jedná o masivní betonovou konstrukci viz. obr 4-5, 4-6, 4-7 a 4-8. 
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Opěra 2 

- železobetonové stěně chybí místy povrchová úprava, spolu s fleky od zatékání 

nejeví větší poškození 

- opěry jeví pouze drobné trhliny v povrchové úpravě a spolu s fleky od zateklé 

vody nejeví větší stupeň poškození 

 

Obr 4-5 Pohled z pravého břehu na opěru číslo 1 z levé stany mostu, s patrným odtrže-

ním křídla, v důsledku nestejnoměrného sedání zeminy, dále jsou zde vidět výkvěty jak 

na mostních opěrách, tak i na nosné konstrukci. V místě uložení je patrný nános usaze-

nin a rostoucí vegetace, což omezuje nebo zcela znemožňuje správné odvodnění úložné-

ho prahu. [20] 
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Obr 4-6 Odtržení a vyklonění o 6,5cm levého křídla na levé straně břehu opěry číslo 1 

[20] 

 

Obr 4-7 Detail masivní trhliny. Je zde patrné, že tu není žádná výztuž. Jedná se tedy o 

masivní konstrukci z betonu. [20] 
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Obr 4-8 Trhliny pravého křídla na levém břehu opěry číslo 1 v důsledku odtržení od 

nestejnoměrného sedání a tlaku zeminy. Vidět jsou zde i elektrické kabely vedené po 

nosné konstrikci mostu, přichycené pouze kovovým řemínkem k sloupkům zábradlí. [20] 

 

Obr 4-9 Viditelné výkvěty a porušení povrchové vrstvy opěry číslo 2. Je zde vidět i 

značná prasklina pravého křídla v horní části způsobená zřejmě působením tlaku zemi-

ny od přetížení komunikace. Dále je zde dobře vidět uchycení kabelu pomocí řemínku 

k sloupku mostního zábradlí. [20] 
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Obr 4-10 Levé křídlo opěry číslo 2, zde jsou vidět pouze povrchové trhliny a výkvěty od 

zatékající vody. Dále je tu patrná i část odtržené krycí vrstvy trámu železobetonové des-

ky. [20] 

 

4.3.3 Nosná konstrukce 

 

Nosná konstrukce byla zkoumána v celé své délce díky snadnému přístupu a ma-

lé světlé výšky, takže bylo možno provést kontrolu bez nutného lešení či jiných kom-

penzačních pomůcek. Veškeré objevené poruchy jsou zachyceny na fotodokumentaci. 

Trámy jsou z důvodů orientace očíslovány 1 až 5 od levé strany. 
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Obr 4-11 Míra odtržení spodní vrstvy trámu č. 4 sahá místy až k 15-ti cm. Bylo zjištěno 

podle povrchové úpravy, že tato spodní část trámu byla v minulosti obnažena až na vý-

ztuž, stejně jako u trámu číslo č. 1. Oprava byla provedena masivní vrstvou vysprávky 

bez ošetření zkorodované výztuže, která pak dále korodovala a způsobila odtržení vy-

spravené vrstvy. Trhlina prochází v místě spodní výztuže trámu, která je velmi vysoko od 

spodní hrany trámu, což je způsobeno velkou vrstvou vysprávky. [20] 
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Obr 4-12 Odtržení a ztráta krycí vrstvy trámu č. 1 s obnažením hlavní nosné výztuže 

důsledkem koroze výztuže. Je zde i patrné nedostatečné zajištění polohy výztuže před 

betonáží, díky tomu pruty uhýbají. [20] 
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Obr 4-13 Patrná koroze třmínků a výztuže mezi trámy č. 2 a č. 3, v důsledku nedosta-

tečné krycí vrstvy, vzniklé nezajištěním polohy výztuže při betonáži. [20] 

 

Obr 4-14 Četné výkvěty mezi trámy č. 1 a č. 2 od nefunkčního odvodnění nosné kon-

strukce. Dále je tu opět možno vidět odhalení výztuže díky nedostatečnému krytí. Jsou 

zde patrné i stopy prken od betonáže konstrukce. [20] 
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4.3.4 Uložení nosné konstrukce a mostní závěr 

 

Uložení mostní konstrukce je provedeno bez ložisek pouze uložením na lepenku, 

což místy způsobilo odtržení krycí vrstvy podpěry vlivem teplotní dilatace. 

Mostní závěry nejsou patrné díky přeasfaltovanému krytu komunikace, na pů-

vodní konstrukci mostu, bez mostního listu nelze určit. 

 

4.3.5 Mostní svršek 

 

Mostní svršek je tvořen asfaltovým krytem, který je místy rozpraskaný, a v místě 

uložení mostní konstrukce jsou patrny výtluky. Chybí dopravní značení jak svislé tak i 

vodorovné a v krajích mostu jsou patrné nánosy hlíny a rostoucí trávy 

 

Obr 4-15 Pohled na mostní svršek před provizorní opravou ve směru staničení 

s patrným výtlukem v místě mostního závěru na levé straně mostu, jsou zde i dobře vidi-

telné trhliny, nečistoty a uchycená vegetace. Opět je zde vidět odklon levého mostního 

křídla na levém břehu. [20] 
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Obr 4-16 Provizorní oprava mostu přidáním betonových zábran překrývající největší 

výtluky v místě mostního závěru. [20] 

Obr 4-17 Pohled na 

mostní svršek s patrným 

navýšením asfaltového 

krytu na stávající vozov-

ku. Dobře je tu i vidět 

zábradlí tvořené z I pro-

filů, jako sloupků a U 

profilů, jako vodorovné 

výplně. [20] 
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4.3.6 Mostní vybavení 

 

Mostní vybavení je pouze zábradlí z I a U profilů, které místy již podléhá korozy 

a je mírně zdeformováno od drobné kolize s dopravou vedoucí pře most 

 

 

Obr 4-18, 4-19 Viditelné zdeformování levého zábradlí. Zkroucení sloupků a vyboulení 

vodorovné výplně, způsobené částečně nárazem vozidla a částečně vykloněním křídla 

mostu. [20] 

 

4.3.7 Cizí zařízení 

 

Na mostní konstrukci jsou vedeny elektrické rozvodné kabely, které nejsou opat-

řeny žádnou chráničkou nebo jinou konstrukcí.  Kabely jsou pouze zavěšeny pomocí 
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kovových řetízků uchycených okolo sloupků mostního zábradlí viz obr 4-7. 

 

Obr 4-20 Detail uchycení řetízku nesoucí elektrické kabely k sloupku zábradlí. [20] 

 

4.3.8 Území pod mostem 

 

Říční koryto řeky je tvořeno bermou na pravém břehu a mírným svahem na le-

vém břehu, který je v místě pod mostním objektem zpevněn kamenným obkladem. Oba 

břehy jsou mírně zaneseny náletem v úseku od mostu proti proudu řeky, od mostu po 

proudy řeky jsou břehy bez náletu, byla zde provedena revitalizace.  
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4.4 Navrhované průzkumy 

Návrh průzkumů vyplývá z provedené prohlídky. Z důvodů chybějící dokumen-

tace mostu bude zahrnuto i zjištění rozměrových charakteristik mostu pro zhotovení 

výkresové dokumentace. Půjde tedy o tyto průzkumy: 

 

Vlastnosti konstrukce jako celku 

 rozměry 

 tloušťka opěr, křídel a základů 

 velikost trhlin  

Vlastnosti použitého betonu 

 pevnost v tlaku 

 modul pružnosti 

 karbonatace 

 obsah chloridů 

 

Vlastnosti výztuže 

 množství 

 průměr 

 druh 

 míra koroze 

 poloha 

 tloušťka krycí vrstvy 
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4.4.1 Určení rozměrových charakteristik konstrukce 

 

Jako první se provede zjištění skutečných rozměrů konstrukce, včetně zakreslení 

všech stávajících poruch, z důvodu možnosti sledování vývoje poruch. Pro zhotovení 

výkresů se použijí zjištěné hodnoty. 

Rozměrové charakteristiky 

Budeme určovat pomocí metr, dálkoměru, pásma a nivelačního přístroje. Půjde o 

zjištění rozměrů a hodnot: mostního otvoru, mostní pole, rozpětí konstrukce, délky 

přemostění, nivelety mostu, úložné výšky, stavební výšky, šířky mostovky, rozměrů 

nosné konstrukce, křídel a podpěr. 

Tloušťky konstrukcí 

Většina tlouštěk konstrukce bude moct být odměřena přímo na konstrukci. Pou-

ze pro zjištění tloušťky opěr, základů, křídel a vrstev mostního svršku budou použity 

jádrové vývrty 

Trhliny a poruchy 

Bude se jednat o zjištění hloubky a šířky trhlin včetně jejich zakreslení do plán-

ku pro možnost sledování jejich vývoje. 

 

4.4.2 Pevnost betonu v talku 

 

Nejprve se provedou tvrdoměrné zkoušky pro zjištění rovnoměrnosti betonu a 

jeho tvrdosti s nutným provedením jádrových vývrtů pro upřesnění. Zkoušení jádrovými 

vývrty je pro zjištění pevnosti betonu nejpřesnější, ale je náročné a drahé, proto je 

zkombinováno s tvrdoměrnými zkouškami. Zkoušení bude probíhat na nosné konstruk-

ci, podpěrách a křídlech následnými vývrty pro upřesnění tvrdoměrných zkoušek.  

 

Tvrdoměrné zkoušky 

Pro nosnou konstrukci o objemu cca 35m
3 

budou zkušební místa rozmístěna po 

celé konstrukci. Stejně tak i pro opěru číslo 1. Před zkoušením nutno obrousit 
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 Zkoušení bude provedeno systematicky po celé délce konstrukce 

 16 zkušebních míst pro nosnou konstrukci (z boku trámu, co nejvýše) 

 16 zkušebních míst pro opěru číslo1 

 zkoušení kladívkem Schmidt 

 

Jádrové vývrty 

 Pro nosnou konstrukci a podpěry s křídly bude rozmístění a počet vrtů průměru 

100 mm následovné: 

 3 až 6 vývrtů pro upřesnění tvrdoměrných zkoušek (dle financí) 

 1 průvrt opěrou číslo 1 pro zjištění tloušťky a 3 do úložných prahů 

 2 vývrty do opěry číslo 2 (jeden do úložného prahu jeden do vlastní opěry) 

 průvrt křídlem pro zjištění tloušťky 

 šikmý průvrt do základů pro zjištění rozměrů a materiálu 

 průvrt mostovkou pro zjištění tloušťky a skladby vrstev  

Z jádrových vývrtů se určí i kamenivo, míra zhutnění a případná výztuž. Odebrané 

vzorky se označí takovým způsobem, aby bylo patrné, z jaké části konstrukce byly ode-

brány a jaká byla orientace vývrtu vzhledem ke konstrukci. Do větších hloubek se pou-

žije vrt průměru 75 mm. [23] 

 

4.4.3 Modul pružnosti betonu 

 

Bude zjištěn nedestruktivní metodou na všech odebraných jádrových vývrtech 

před zkoušením v tlaku. U všech vývrtů se pomocí ultrazvuku určí dynamický modul 

pružnosti. Statický modul pružnosti se určí cyklickým zatížením vzorku v lisu na 3 vý-

vrtech. Po získání obou modulů pružnosti se porovnáním získá upřesňující koeficient 

pro přepočet dynamických modulů na statické. Pomocí koeficientu pro přepočet určíme 

statické moduly pružnosti na zbylých vzorcích bez nutnosti zatížení v lisu. Přepočítané 

statické moduly jsou moduly pružnosti. [23] 
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4.4.4 Karbonatace betonu 

 

Karbonatace betonu je chemický proces způsobený reakcí oxidu uhličitého ( 

CO2) s cementovým tmelem v betonu. Pro posouzení míry a hloubky karbonatace se 

použije jednoduchá metoda využívající fenolftalein. Vývrt se opláchne destilovanou 

vodou a nechá se oschnout. Na suchý povrch se nanese fenolftaleinový roztok, který 

způsobí zbarvení vzorku do růžova, pokud bude pH vyšší než 9,5. V místě kde nedo-

chází ke zbarvení je hodnota pH nižší než 9,5 a výztuž v betonu tak může začít korodo-

vat. [23] 

 

4.4.5 Obsah chloridů v betonu 

 

Zkoušky budou provedeny chemickým rozborem na odebraných vzorcích 

z trámu číslo1 v blízkosti uložení podpěry 2. Půjde o zjištění množství iontů chloridu 

v betonu, které se do konstrukce mohly dostat z vozovky používáním rozmrazovacích 

solí. Chloridy v betonu způsobují korozi výztuže i při vyšší pH betonu než 9,5 kdy je 

výztuž jinak chráněna proti korozi. Pro stanovení obsahu chloridů v betonu konstrukce, 

se odeberou vzorky betonového prachu, získané vrtákem bez použití vody a to ze tří 

úrovní (0-1cm, 1-2cm, 2-3cm). Hloubky mohou být zvoleny i jinak v závislosti na 

tloušťce krycí vrstvy. Získané vzorky označí a pečlivě uzavřou, aby nedošlo 

k znehodnocení. V laboratoři se určí obsah pH a chloridů z vodního výluhu vzorků. [23] 

 

4.4.6 Určení vyztužení v konstrukci 

Bude provedeno pomocí elektromagnetického indikátoru uprostřed rozpětí a na 

kraji doplněno georadarem. Pro zjištění typu výztuže nebude nutno odsekávat krycí 

vrstvu z důvodů již odhalené výztuže na několika místech konstrukce. Zjišťované hod-

noty: 

 výztuž uprostřed rozpětí na trámu č. 1 a 5 (profil, míra koroze, počet prutů, po-

čet vrstev, na základu předpokladu druhé vrstvy, poloha výztuže) 

 výztuž nad podporou trámu č. 2 a 5 
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 výztuž smyková, trám č. 1 a 3(třmínky, ohyby) 

 

Elektromagnetický indikátor 

Zkoumá přítomnost výztuže na základě změny magnetického toku, způsobeného 

přítomností feromagnetického materiálu v elektromagnetickém poli. Metoda má ale 

omezení v rozpoznávání jednotlivých prutů, pokud se nacházejí blízko u sebe nebo ve 

více vrstvách a také v hloubkovém dosahu ( 60-220 mm) [23]. Doporučení použití na: 

 třmínky 

 zkouška ověření zda nebyli použiti ohyby (lépe radar, který by je měl vizualizo-

vat) 

 tloušťky profilů 

 

Georadar 

Zkoumá prostředí pod povrchem daného předmětu na základě radarových im-

pulzů (vysokofrekvenční radiové vlny). Pokud přístroj narazí na překážku s jinými vo-

divými vlastnostmi, než jaké jsou v okolí, tak anténa zachytí změnu v odrazovém signá-

le. Metoda tak může být použita pro hledání výztuže, dutin i trhlin. Hlavní výhodou je 

schopnost nalézt výztuž ve více vrstvách pod sebou, ve stejném směru jdoucí a její vi-

zualizace. Omezením pak je, že přístroj nerozezná tloušťku výztuže, druh výztuže, míru 

koroze výztuže a určení krytí je pouze orientační (výrobce se zaručuje za přesnost ± 10 

mm) a proto se používá v kombinaci s elektromagnetickým indikátorem, odsekáním 

krycí vrstvy, nebo jinou metodou pro určování výztuže. [21] [23] 
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4.5 Klasifikace mostu a navrhovaná opatření 

 

Navrhovaná opatření, pro daný most jsou velmi rozsáhla, z důvodů mnoha po-

ruch. Proto by bylo vhodné zvážit na základě množství oprav, zda by nebylo vhodnější 

již vybudovat most nový. Opravy vyplývají z jednotlivých zatřídění částí konstrukce a 

jejich poruch. 

 

4.5.1 Klasifikace mostu 

Most byl zatříděn dle klasifikačních stupňů a spadá do stupně VI ( velmi špatný stav). 

Byl klasifikován s ohledem na zatřídění jednotlivý částí konstrukce a to nejenom podle 

jejich stupně klasifikace, ale i významnosti dané části na celkovou únosnost a použitel-

nost mostu. 

 

Spodní stavba 

Spodní stavba byla zatříděna do V stupně (špatný stav) s ohledem na jednotlivé části 

 opěry byly zařazeny do IV stupně (uspokojivý stav), jelikož krom známky zaté-

kající vody a porušené povrchové vrstvy nejeví větší opotřebení 

 mostní křídla byly zařazeny jako stupeň VI (velmi špatný stav), i přesto že kří-

dla opěry č. 2 jsou ve stupni IV(uspokojivý stav), tak křídla opěry č. 1 jsou ve 

stupni VII (havarijní stav) 

 

Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce by byla zatříděna do stupně V (špatný stav), díky pokročilé korozi 

hlavní výztuže (oslabení průřezu do 15%), absenci krycí vrstvy a značnému zatékání. 

Ale díky tomu, že některé třmínky jsou úplně překorodovány, byla konstrukce zařazena 

do stupně VI (velmi špatný stav). 
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Mostní svršek 

 

Mostní svršek, neustálým navyšováním na stávající konstrukci, je nebezpečný sám o 

sobě. V případě sjetí vozidla z krytu vozovky, hrozí navedení do nedostačujícího zá-

bradlí a sjetí z mostu. Dále vykazuje v místě mostního závěru značné výtluky a popras-

kání vozovky. V rámci použitelnosti se řadí do 4 kategorie (omezeně použitelný), díky 

navýšení vozovky, velkým výtlukům a již omezeného provozu, přidáním betonových 

svodidel, překrývajících výtluky v místě mostního závěru. Dále díky zábradlí, které je 

zdeformované a nevhodné v případě zadržení vozidla. 

 

4.5.2 Navrhovaná opatření 

Doporučená opatření jsou rozčleněna pro jednotlivé části konstrukcí: 

 

Opěry 

 Osekání a sanování poškozených míst 

 Zhotovení nové povrchové úpravy 

 

Mostní křídla 

Lze provést provizorní variantu (levnější, ale krátkodobá a ne moc účinná), nebo trvalou 

(kompletní odstranění problému, velmi nákladné). 

 Provizorní opatření spočívá v provrtání a sepnutí křídel 

 Trvalé opatření spočívá v znovuvybudování křídel (odstranění zemi, nové vybe-

tonování křídel spolu se sepnutím s opěrou, vytvoření přechodové desky pro od-

lehčení konstrukce a optimálního přechodu nivelety) 

 Křídla opěry č. 2 vyžadují pouze drobné povrchové úpravy (osekání a sanování 

porušené vrstvy, zhotovení nové povrchové úpravy). 
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Nosná konstrukce 

 ošetření výztuže a opatření krycí vrstvy 

 Zprůchodnění odvodňovacího zařízení (v případě nedostatečného odvodnění 

stávajícího sytému, doporučeno vybudovat nový systém odvodnění) 

 ošetření výkvětů (odsekání a sanace) 

 

Mostní svršek 

 odstranění všech vrstev vozovky až na nosnou konstrukci 

 Vytvoření nové izolace nosné konstrukce 

 zhotovení nového, tenčího, mostního svršku, který by odlehčil nosné konstrukci. 

 

Mostní vybavení 

 výměna mostního zábradlí, za svodidla NH4 dle TP167 [22] 

 Doplnění dopravního značení (max. váha jednoho vozidla) 

 

Cizí zařízení 

 vytvoření konzole z mostní konstrukce, nebo provedení samostatné konstrukce 

pro převedení kabeláže  
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5 Shrnutí a závěr 

 

Zadané cíle bakalářské práce byly splněny jak v teoretické, tak v praktické části.  

Cílem teoretické části bakalářské práce bylo shrnutí mostního názvosloví a pojmů pro 

železobetonové mosty. Dále pak rešerše normy ČSN 73 6221 pro prohlídky železobeto-

nový mostů. 

V praktické části byl proveden předběžný průzkum objektu v Újezdu u Brna za 

koupalištěm. Po vizuálním zhodnocení mostu bylo zjištěno, že most se nachází ve špat-

ném stavu a neexistuje k němu žádná dokumentace. V minulosti sice na mostu bylo 

provedeno několik prohlídek, z nichž některé konstatovaly, že most je v dobrém stavu a 

některé že je v havarijním. Cílem průzkumu tedy bylo i objektivizovat tyto průzkumy a 

zjistit v jakém stavu se most skutečně nachází. Bylo zjištěno, že most sice není 

v havarijním stavu, ale vzhledem k vážným poruchám jej lze zařadit do klasifikačního 

stupně VI (velmi špatný stav). A to s ohledem zejména na výraznou korozi hlavní vý-

ztuže v trámech, přítomnost trhlin a zatékání do mostu, odpadnutí krycí vrstvy, která 

byla již v minulosti opravována a je opět nefunkční, z důvodů neošetření korodující 

výztuže. Naštěstí druh výztuže, který se v mostu nachází, nepodléhá příliš korozi, což je 

i zřejmě důvod proč most ještě vydržel. Velkým problémem se také jeví odtržení a od-

dalování křídel opěry č. 1. Vzhledem k tomu že opěry nevykazují jinak známky sednutí 

ani naklopení a problém se nachází až za opěrami, tak tento problém nemá přímý vliv 

na ohrožení únosnosti mostu. Z hlediska bezpečnosti ale vznikají velké otvory v místě 

mostního závěru, které jsou momentálně zabezpečeny betonovými svodidly, což je ře-

šení pouze dočasné. Problém je i navýšení tloušťky vrstev mostního svršku, který tak 

přitěžuje konstrukci a je i velmi nebezpečný z důvodu převyšování obrubníků, díky 

čemuž by vozidlo při sjetí z kraje silnice bylo navedeno rovnou do zábradlí. Dalším 

problém je právě zábradlí mostu, které neplní svoji funkci a je i nebezpečné v případě 

nárazu vozidla. 
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