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Hlavní prohlídka 07.02.2023            Chyjice-003 

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: -5.0 °C  

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

Název objektu: Chyjice      u mlýna 

Okres: Jičín 

Rok postavení: 1890 

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

B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ 

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso 
Zaklady opěr a křídel jsou pravděpodobně masivní plošné. 

Bez provedení sond nelze ověřit. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi 
Opěry mostu jsou vyzděny z kamenných (pískovcových) kvádrů. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla 
Křídla mostu jsou vyzděna z kamenných - pískovcových kvádrů. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi 
Spodní část čelních zdí je vyzděna z kamených - pískovcových kvádrů. 

Na spodní část jsou nabetonovány čelní zdi o výšce cca 80 cm. 

 

Ložiska, klouby, mostní závěry 
Ložiska a mostní závěry nejsou u kleneb zřizovány. 

 

Izolační systém 
Izolace nezjištěna. Vzhledem k roku výstavby mohla být provedena izolace z jílu. 

 

Nosná konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří kamenná klenby z pískovcových kvádrů. 

 

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka 
Vozovka na mostě je živičná do mírně zvýšených říms. 

 

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

 

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy 
Římsy na mostě jsou monolitické betonové. 

 

Odvodňovací zařízení 
Odvodňovací zařízení není zřízeno. Voda odtéká gravitačně mimo most. 

 

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu 
Na římsách je osazeno dvoumadlové trubkové zábradlí výšky 95 cm. 

 

Cizí zařízení na mostě 
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Vpravo podél římsy je osazena ocelová chránička. 

 

Území pod mostem a přístupové cesty 
Pod mostem je vedeno koryto stálé vodoteče. 

C. ZÁVADY: 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry 
Rozpadlý kámen opěry na začátku mostu vpravo. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry 
Zdivo opěr částečně opraveno v roce 1964 a 1982. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry 
Porušený kámen opěry na začátku mostu vlevo. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry 
Rozpadlé kameny opěry na konci mostu vpravo. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry 
Chybějící kámen opěry na konci. Došlo ke vzniku kaverny o rozměrech cca 0,6*0,6 metru. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla 
Rozvolněné zdivo konce křídla na začátku mostu vpravo. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla 
Rozpad zdiva křídla na konci mostu vpravo. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla 
Rozvolněné zdivo křídel vlevo. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla 
Hloubkový rozpad kamenů zdiva křídla na začátku mostu vpravo. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi 
Trhlina mezi čelní zdí a klenbou vpravo bez vysunutí zdiva. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi 
Rozpadlý kámen čelnín zdi vpravo na začátku mostu pod nabetonávkou. 

 

Nosná konstrukce 
Konstrukce mostu je převrstvena o cca 80 cm. Převrtsvením došlo k přitížení nosné konstrukce. 

 

Nosná konstrukce 
Podélné trhliny na podhledu klenby vpravo, ve středu i vlevo. Trhliny procházejí nejen sparami zdiva, ale jsou 

prasklé i kameny. Šířka trhlin 15 - 30 mm. 

 

Nosná konstrukce 
Vypadané spárování zdiva na podhledu klenby. 

 

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek 
Na krajnicích a římsách je uchycena zemina a drobná vegetace. 

 

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka 
Podélná trhlina v krytu vozovky na začátku mostu vpravo. 

 

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy 
Vysunuté kameny původní římsy vlevo - cca 20 mm. 

 

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí 
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Zábradlí na mostě svoji výškou 95 cm neodpovídá současným ČSN. 

 

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí 
Mírně vykloněné zábradlí na konci mostu vlevo. 

 

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí 
Ukotvení zábradlí do říms neodpovídá současným ČSN 

 

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí 
Povrchovcá koroze zábradlí. 

 

Cizí zařízení na mostě 
Koroze ocelové chráničky. 

 

Území pod mostem a přístupové cesty 
Vzrostlá zeleň v blízkosti mostu. 

 

Legislativa 
K mostní 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: 

Zajistit zpracování mostního listu. 

            Termín splnění: do 1 roku  

 

Zajistit statický přepočet mostu. 

            Termín splnění: do 1 roku  

 

Provést výspravu poškozených kamenů opěr a křídel mostu - kameny postupně vybourat a dutinu vyplnit 

betonem. 

            Termín splnění: do 1 roku  

 

Vyplnit kavernu v opěře na konci mostu betonem. 

            Termín splnění: do 1 roku  

 

Rozebrat a opětovně vyzdít křídlo na konci mostu vpravo. 

            Termín splnění: do 1 roku  

 

Hloubkově opravit spárování zdiva opěr, křídel a klenby. 

            Termín splnění: do 1 roku  

 

Odstranit zeminu a vegetaci z krajnic a říms. 

            Termín splnění: pravidelně  

 

Obnovit nátěr zábradlí a ocelové chráničky. 

            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:          VI - Velmi špatný 

   Nosná konstrukce:   V - Špatný 

   Mostní vybavení:      V - Špatný  

Koeficient stavebního stavu   0.4 

Použitelnost   IV - Omezeně použitelné 

Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 2.0   Vr: 5.6   Ve: 35.0 

Rok příští hlavní prohlídky: 2024 

 

Poznámka: 
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem je výhradní zatížitelnost mostu pouze odhadována na 5,6 tuny a je platná 

na dobu jednoho roku. Odhad zatížitelnosti vychází z platných předpisů z doby výstavby (1890) a hodnoty 

zatížitelnosti byly upraveny koeficientem stavebních stavů. 

Po provedených navrhovaných opatřeních je možné zatížitelnost upravit. 

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 

 
křídlo na začátku vpravo 

 
křídlo na konci vpravo 
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Fotodokumentace 

 
křídlo na začátku vlevo 

 
křídlo na konci vlevo 

 
opěra na začátku vpravo 

 
opěra na začátku 

 
opěra na začátku vlevo 

 
opěra na konci vlevo 
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Fotodokumentace 

 
opěra na konci vpravo 

 
opěra na konci 

 
kaverna opěrna na konci mostu 

 
rozpad zdiva křídla na začátku vpravo 

 
trhlina čelní zídky vpravo 

 
podhled vpravo 
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Fotodokumentace 

 
podhled vpravo 

 
podhled vpravo 

 
podhled střed 

 
podhled střed 

 
podhled vlevo 

 
trhlina čelní zdi vlevo 
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Fotodokumentace 

 
trhlina na začátku vpravo 

 
nečistoty na krajnicích a římsách 

 
kotvení zábradlí 

 

 


