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Hlavní prohlídka 07.02.2023            Chyjice-001 

Datum prohlídky: 07.02.2023 

Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 083/2003 

Přítomni:  
Směr popisu: Zleva doprava z pravého břehu 

Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu 

Počasí při provádění prohlídky: jasno 

Teplota vzduchu: -8.0 °C     nosné konstrukce: -7.0 °C  

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

Název objektu: Chyjice      u školy 

Okres: Jičín 

Rok postavení:  
Liniové staničení [km]: 0.000   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.000 

B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ 

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso 
Založení opěr a křídel nepřístupné. Pravděpodobně masivní plošné. 

Bez provedení sond nelze určit. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry 
Líc opěr je vyzděn z prvků ztraceného bednění.  

Celkovou konstrukci opěr bez provedení sond nelze určit. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla 
Lícní plocha křídel je vyzděna z prvků ztraceného bednění s lokálními dozdívkami z kamene. 

Bez provedení sond nelze určit celkovou konstrukci. 

 

Ložiska, klouby, mostní závěry 
Nosná kosntrukce je na opěry uložena přímo. 

 

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry 
Mostní závěry nejsou zřízeny. 

 

Izolační systém 
Izolace na mostě nebyla zřízena. 

 

Nosná konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří tři kusy železobetonových panelů šířky 110 cm, délky 600 cm a výšky 20 cm. 

 

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka 
Kryt vozovky není zřízen. Je pojížděna přímo nosná konstrukce. 

 

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky 
Chodníky nejsou zřízeny. 

 

Odvodňovací zařízení 
Odvodnění není zřízeno. Voda odtéká gravitačně mimo vozovku. 

 

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí 
Zábradlí na mostě není zřízeno. 

 

Cizí zařízení na mostě 
Cizí zařízení na mostě nebylo zjištěno. 
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Území pod mostem a přístupové cesty 
Pod mostem je vedeno koryto stálé vodoteče. 

C. ZÁVADY: 

Nosná konstrukce 
Na podhledu nosné konstrukce jsou trhliny v místech rozdělovací výztuže. 

 

Nosná konstrukce 
Na podhledu nosné konstrukce je míésty odhalena korodující výztuž. 

 

Nosná konstrukce 
Stopa po zatékání na podhled nosné konstrukce - v době prohlídky suché. 

 

Nosná konstrukce 
Na podhledu a boku levého panelu (na návodní straně) je pravděpodobná statická trhlina od přetížení konstrukce. 

 

Nosná konstrukce 
Nosná kosntrukce je pravděpodobně tvořena stropními panely, které nejsou konstruovány na zatížení silniční 

dopravou a nejsou konstruovány do venkovního prostředí. 

 

Nosná konstrukce 
na podhledu nosné konstrukce je norovnoměrný výškový rozdíl ve spáře mezi 1. a 2. panelem. 

Nerovnost může být způsobena přetížením krajního panelu. 

 

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí 
Na mostě není zřízeno zábradlí. 

 

Legislativa 
K prohlídce nebyl předložen mostní list. 

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A 

KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A 

PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE: 

Hodnocení péče o most nebylo předmětem prohlídky. 

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA 

ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD: 

Osadit nové zábradlí výšky 110 cm. 

            Termín splnění: do 1 roku  

 

Zajistit statický přepočet mostu. 

            Termín splnění: do 1 roku  

 

Zajistit vypracování mostního listu. 

            Termín splnění: do 1 roku  

 

Osadit dopravní značku B13 s hodnotou 3,5 tuny. 

            Termín splnění: do 1 roku  

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, 

STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ 

NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY: 
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Se závěry prohlídky a navrhovanými opatřeními byla seznámena Mgr. Hofmanová - členka zastupitelstva obce 

Chyjice. 

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU 

MOSTU: 

Stavebně-technické stavy: 
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý 

   Nosná konstrukce:   V - Špatný 

   Mostní vybavení:      VII - havarijní  

Koeficient stavebního stavu   0.6 

Použitelnost   III - Použitelné s výhradou 

Rok příští hlavní prohlídky: 2024 

 

Poznámka: 
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem je zatížitelnost mostu pouze odhadována na 3,5 tuny a je platná na dobu 

jednoho roku. 

Do jednoho roku je nutné provést statický přepočet mostu. 

Bez statického přepočtu mostu nelze zaručit bezpečný přejezd vozidel IZS.   
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Fotodokumentace 

 
začátek mostu 

 
konec mostu 

 
pravá strana 

 
levá strana 

 
opěra na začátku 

 
opěra na konci 
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Fotodokumentace 

 
křídlo na začátku vpravo 

 
křídlo na konci vpravo 

 
křídlo na začátku vlevo 

 
křídlo na konci vlevo 

 
podhled mostu 

 
podhled mostu 
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Fotodokumentace 

 
možná statická trhlina 

 
možná statická trhlina 

 
možná statická trhlina 

 
možný průhyb levého panelu 

 


