
Př-M 04727-1

Číslo komunikace:

MK - ul. Dluhonská

Evidenční číslo:

Př-M 04727-1

Obec: Přerov

Délka přemostění: 21,50 kolmýŠikmost: 100 grVolná š.: 6,40

Šířka mezi obrubami: 6,40 Šířka chodníků: 0,00 0,00Rok postavení mostu:

Poslední HP byla provedena v r.: 2008

StaničeníNázev objektu:

Most přes trať ČD Přerov-Bohumín 
na ul. Dluhonská

Okres Přerov

Majetkový správce Statutární město Přerov

3.  Nosná konstrukce, ložiska , klouby, mostní závěry:

Ocelový trámový most o 1 poli. Nosnou konstrukci mostu tvoří dva parapetní plnostěnné ocelové nýtované nosníky 
celkové výšky 2220 mm v osové vzdálenosti 6,76 m.  9 nýtovaných příčníků v= 400 mm v osových vzdálenostech 2,85 
m uloženými na spodní přírubě hlavních nosníků. 5 podélníků (I 280 mm) a zavětrování je z ocelových válcovaných 
profilů. Mostovku tvoří monolitická železobetonová deska.
Délka nosnhé konstrukce 20,30 m.

6.  Cizí zařízení:

Trakční vedení pod mostem. 
Na horní pásnici pravého nosníku je zakryté ocelové korýtko ve kterém jsou uloženy různé kabely.

Prohlídku provedl: Ing. Mojmír Zmítko

1.  Základy mostních podpěr, křídel

Založení je plošné, na betonových pásech.

2.  Mostní podpěry, křídla , čelní zdi:

Opěry jsou betonové obložené kamenným řádkovým zdivem. Šikmá spádová křídla jsou také betonová obložená 
kamenným zdivem. Výška opěr je 6,00 m.

1.  Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso:
Základy opěr i křídel jsou bez zjevných vad. Navazující násyp silničního tělesa je stabilní.

Další účastníci HP:

2.  Mostní podpěry, křídla, čelní zdi:

v1: Napadané nečistoty na úložné prahy a tím zanešení ložisek.
v2: Kamen úložných bloků povrchově navětrává. 
v3: Na spádových římsách křídel je naplavena zemina s uchycenou vegetaci.
v4: U obou opěr na pravé straně je svislá trhlinka v kamenném zdivu.

3.  Nosná konstrukce:

5.  Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, 

odvodňovací zařízení:

4.  Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek:

Vozovka je s živičným krytem. Chodníky na mostě nejsou.

HLAVNÍ PROHLÍDKA MOSTU

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Datum hl.prohlídky: 4.12.2014

B. POPIS ČÁSTI MOSTU

Zpracovatel má "Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů", 
vydané MD ČR. Registrační číslo 010/1998.

Počet polí: 1

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTI MOSTU:

m

Souřadnice GPS: 49,453747° 17,434813°N E

Popis ve směru: Od křižovatky s ul. Polní.

Počasí: zataženo Teplota: 3 Teplota NK: 3°C °C

7.  Území pod mostem a přístupové cesty:

Pod mostem jsou tři elektrifikované tratě ČD.

Ložiska: Uložení je na ocelolitinových ložiskách. Pohyblivé ložisko na 2. opěře je válečkové.

Závěry: Podpovrchové mostní závěry, na vozovce není řádně ošetřená spára.

Zábradlí tvoří ocelové parapetní nosníky.

Na horní přírubě levého nosníku a na korýtku s kabely u pravého nosníku jsou šikmo ukotveny protidotykové 
zábrany (rámky  se síty). U mostu jsou dopravní značky s omezenou zátížitelnosti mostu B13 s hodnotou 20 tun a 
E5 s hodnotou 48 tun.

Hydroizolace je vanová, pravděpodobně z asfaltové lepenky.

Na krajích jsou ocelové parapetní nosníky, které nahrazují římsy.
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spodní stavba

nosná konstrukce

III Dobrý

IV Uspokojivý

6.  Izolační systém:

v11: Hydroizolace mostu je vadná, na podhledu železobetonové mostovky jsou na mnoha místech 
průsaky.Nedostatečné utěsnění je především podél hlavních nosníků.

5.  Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek:

v10: V místě dilatační spáry nad 1. opěrou se v celé šířce vozovky vytořil rozpad v šířce 0,25 m.

7.  Odvodňovací zařízení:

v12: Původně snad byly odvodňovače které jsou nyní překryty vrstvami vozovky.

4.  Ložiska, klouby, mostní závěry:

v8: Ocelolitinová ložiska povrchově korodují a jsou částečně zasypána bahnem.
v9: Nad mostním závěrem u 1. opěry se rozpadl živičný kryt.

8.  Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu:

-

10.  Cizí zařízení na mostě:

v14: Plechové korýtko pro kabely na horní přírubě pravého nosníku je rezavé.

11.  Území pod mostem a přístupové cesty:

Bez závažnějších vad.

9.  Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a 

izolační zábrany, protihlukové zdi a pod:

v13: Povrchová koroze protidotykových sítí.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKON BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH 

PRACÍ A PROVÁDĚNÍ OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Údržba mostu je prováděna v nejnunějším rozsahu. Základní dokumentace je dostačující.
V dokumentaci však není doklad o zatížitelnosti – nutno zadat vypracování statického přepočtu mostu.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU 

ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNĚ 

NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ:

Závěry hlavní prohlídky propustku byly projednány s technikem Magistrátu města Přerova Bc. A. Študentovou.
Celková cena opravy mostu je cca 570 000 Kč (prodražení můžou způsobit poplatky za výlky ČD).
30.3.2015

v5: Bodová až plošná koroze hlavních plnostěnných nosníků i ostatních ocelových prvků konstrukce mostu. Korozní 
úbytky jsou poměrně malé, jen s malým ovlivněním únosnosti mostní konstrukce.
v6: Dochází k průsakům přes železobetonovou mostovku. V místch průsaků je rozpad betonu s odkrytou výztuži.
v7: Zavlhlý podhled mostovky s narušeným povrchem kolem odvodňovacích trubiček.
Korozní úbytky na ocelové konstrukci mostu jsou poměrně malé a jen málo ovlivňují jeho únosnost.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH 

ZÁVAD:

Opatření s doporučeným termínem do 4 let:

o1: o řádném očištění tlakovou vodou rovést sanaci podhledu železobotonové desky mostovky s ošetřením 

odkryté výztuže (práce prodraží platby za výluky ČD)  ......................................  Cena cca 250 000 Kč 

o2: Po řádném očištění provést nátěry ocelových konstrukcí mostu (+výluky ČD), opravit a atřít protidotykové 

zábrany. ....................................................................................... Cena cca 300 000 Kč 

o3: Vyčistit úložné prahy a ošetřit ocelová mostní ložiska konzervací. ............... Cena cca     5 000 Kč

o4:  Při opravě NK prodloužit stávající trubky odvodňovačů pod mostovkou, aby nedocházelo k smáčení 

podhledu mostovky.

o5: Odstranit naplavenou zeminu na římsách křídel a z bezprostřední blízkosti mostu odstranit náletovou 

vegetaci. Vyčistit krajnice.  ...................................................................................  Cena cca 15 000 Kč

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ 

KONSTRUKCE  A SPODNÍ STAVBY MOSTU.     STANOVENÍ TERMÍNU DALŠÍ HLAVNÍ 

PROHLÍDKY:

Stavební stav:

mostní svršek a vybaven IV Uspokojivý

před hl.prohlídkou nový

koef.alfa = 1,0

koef.alfa = 0,8
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normální    Vn 20,0

výhradní     Vr 48

vyjimečná  Ve

II. - Podmíněně použitelný.

Zatížitelnost mostu je převzatá.

20,0

48

Termín další hlavní prohlídky: 2019

Zatížitelnost:
tun

tun

tun

tun

tun tun (u lávky tuny/m2)

Použitelnost:
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