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Hlavní prohlídka 07.02.2023            Chyjice-004 

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:        

Okres:  

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

B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry 
Mostní opěry jsou pravděpodobně vyzděny z kamenných kvádrů s dodatečnou obetonávkou. 

Bez provedení sond nelze ověřit. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla 
Mostní křídla vpravo jsou vyzděna z kamenných kvádrů s následnou přibetonávkou. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla 
Křídlo na začátku mostu vlevo je vyzděné z kamenných kvádrů s dodatečnou obetonávkou. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla 
Křídlo na konci mostu vlevo je pravděpodobně kamenné s čelní přibetonávkou - bez provedení sond nelze ověřit. 

 

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska 
Nosná konstrukce je uložena přímo na spodní stavbu. 

 

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry 
Mostní závěry jsou pravděpodobně podpovrchové. 

 

Izolační systém 
Izolace nebyla zjištěna. Pravděpodobně celoplošná do zvýšených říms. 

 

Nosná konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří ŽB deska s tuhými vložkami. 

Tl. desky je cca 33 cm.  

Jako tuhé vložky jsou pravděpodbně použity válcované profily I č. 200 v počtu 8 kusů. 

 

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka 
Vozovka živičná do přelivných říms. 

 

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

 

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy 
Římsy jsou přelivné a jsou monolitické ze železobetonu. 

 

Odvodňovací zařízení 
Voda z komunikace gravitačně odtéká mimo most nebo přes přelivné římsy. 

Na konci mostu vlevo je zřízen v koruně křídla odvodňovací žlábek. 
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Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí 
Na mostě je osazeno třímadlové ocelové zábradlí výška 95 cm. 

 

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí 
Na křídflech je osazeno ocelové zábradlí výšky cca 50 cm. 

 

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

Na výtoku z mostu je zřízen vodní stupeň s vývařištěm o výšce cca 1,5 metr. 

C. ZÁVADY: 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi 
Stopy po zatékání na bok opěry na konci mostu vlevo. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry 
Tvarová nepřesnost betonu opěry na začátku mostu - nepřesnost vznikla pravděpodobně během betonáže. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry 
Výspravy lícní plochy betonu opěry na začátku mostu - pravděpodbně z doby výstavby. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry 
V betonu opěry na začátku mostu jsou viditelné ocelové výlisky - výztuž betonu??? 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla 
Uvolněné a místy vypadané spárování zdiva křídel vpravo. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla 
Uchycená zemina a vegetace na horní ploše křídel vpravo. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla 
Přibetonávka křídel vpravo je podemleta na celou tl. přibetonávky. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla 
Hloubkový rozpad přibetonávky křídla na začátku mostu vlevo. 

Přibetonávka je v podstatě nefunkční a stav konstrukce je obtížně hodnotitelný. 

 

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla 
Rozpad zdiva konce křídla na začátku mostu vlevo. 

 

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry 
Otevřená spára v krytu vozovky v místě mostního závěru na konci mostu. 

 

Izolační systém 
Pravděpodobná porucha izolace podél římsy vlevo. 

 

Nosná konstrukce 
Popraskaný a proteklý bok nosné konstrukce vlevo. 

 

Nosná konstrukce 
Na podhledu nosné konstrukce vlevo jsou krápníky - signalizují aktivní průsaky. 

 

Nosná konstrukce 
Místy obnažené spodní příruby válcovaných nosníků. 

 

Nosná konstrukce 
Na podhledu NK v místech tuhých vložek jsou prorýsované trhliny lokálně se stopami po průsacích. 

 

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí 
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Zábradlí na mostě a na křídlech neodpovídá svou výškou současným ČSN. 

 

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: 

Zajistit zhotovení mostního listu. 

            Termín splnění: do 1 roku  

 

Zajistit statický přepočet mostu. 

            Termín splnění: do 1 roku  

 

Provést podbetonování podemletých křídel vpravo. 

            Termín splnění: do 1 roku  

 

Hloubkově přespárovat zdivo křídel vpravo. 

            Termín splnění: do další hlavní prohlídky  

 

Odstranit zeminu a vegetaci z horních ploch křídel. 

            Termín splnění: do další hlavní prohlídky  

 

Provést opravu zdiva a přibetonávky křídla na začátku mostu vlevo. 

            Termín splnění: do další hlavní prohlídky  

 

Odstranit nesoudržný beton na podhledu nosní konstrukce v místě tuhých vložek a následně provést nátěr tuhých 

vložek proti korozi. 

            Termín splnění: do další hlavní prohlídky  

 

Osadit dopravní značku B13 - 10 tun. 

            Termín splnění: ihned  

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, 

STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ 

NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY: 

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:          V - Špatný 

   Nosná konstrukce:   III - Dobrý 

   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý  

Koeficient stavebního stavu   0.6 

Použitelnost   III - Použitelné s výhradou 
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Rok příští hlavní prohlídky: 2025 

 

Poznámka: 
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem je zatížitelnost mostu pouze odhadována na 10 tun 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.  

Stavební stav spodní stavby je ovlivněn závadami křídel - podemletí a poruchy zdiva.   
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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 konci 

 
opěra na začátku mostu (2) 

 
opěra na začátku mostu 

 
podhled mostu (2) 



HMP 07.02.2023  Chyjice-004 

Generováno systémem MostařNet, www.mostar.cz     strana: 7  

Fotodokumentace 

 
podhled mostu 

 
bok NK vlevo 

 
podhled na začátku vlevo 

 
podhled Nk vlevo 

 
výspravy betonu na začátku vlevo 

 
podhled na začátku vlevo 
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Fotodokumentace 

 
výztuž 

 
tvarová nepřesnost opěry na začátku mostu 

 
křídlo na začátku vlevo 

 
křídlo na začátku vlevo 

 
zábradlí na křídlech 

 
mostní závěr na konci mostu 
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Fotodokumentace 

 
odvodnění na konci vlevo 

 
krajnice vpravo 

 
krajnice vlevo 

 

 


