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Objekt: Most ev. č. Př-M 04 727-2 (Most přes trať ČD Přerov – Česká Třebová na ul. Dluhonská) 

Okres: Přerov 

Prohlídku provedla firma: PONTEX, s.r.o. 

Prohlídku provedl: Kužník Michal, Ing. a Jiří Pokorný 

Datum provedení prohlídky: 11.7.2016 

Poznámka: Prohlídka byla provedena na objednávku správce 
mostu. 

Počasí v době provádění prohlídky: slunečno  

Teplota vzduchu: 33 °C Teplota NK: neměřena 

 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 Číslo komunikace: MK ul. Dluhonská    Staničení km: - Ev. č. mostu: Př-M 04 727-2 

 Název objektu: Most přes trať ČD Přerov – Česká Třebová na ul. Dluhonská 

 Staničení ve směru: Dluhonice Způsob zpřístupnění: Po terénu 

 B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU 

   

 0.1  Popis částí mostu převzat z předešlých prohlídek. 

Orientace ve směru na Dluhonice. 

1. Základy mostních podpěr a křídel  

 1.1  Založení objektu nepřístupné, popis čerpán z předchozích 
prohlídek. 

Založení plošné na betonových pasech. 

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi  

 2.1 Mostní podpěry Betonové, tížné, obložené kamenným řádkovým zdivem. Na 
úložném prahu jsou pod ložisky betonové bloky. Celková 
výška vč. úložného bet. bloku je 6,1 m. Šířka opěry cca 7,8 m.
Závěrná zídka obložena kamenným řádkovým zdivem, výšky 
cca 1,4 m. 

2 .2 Křídla Křídla šikmá po obou stranách obou opěr – betonová, 
obložená kamenným řádkovým zdivem. Délka křídel cca 
9,1 m. 

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry  

 3.1 Nosná konstrukce Ocelový trámový most o 1 poli. 
Nosnou konstrukci tvoří dva parapetní, plnostěnné ocelové, 
nýtované nosníky I, celkové výšky 1890 mm (výška stojiny 
1850mm) v osové vzdálenosti 6,76 m. 7 ks nýtovaných 
příčníků I výšky 400 mm v osových vzdálenostech 4x 2650 
mm u vnitřních a 2x 2600 mm u koncových, uloženými na 
spodní přírubě hlavních nosníků. 5 ks podélníků – I280 a 
zavětrování z ocelových válcovaných profilů. 
Na příčnících a podélnících železobetonová mostovka tl. 
200 mm. 

Délka nosné konstrukce je 14,50 m. 
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 3.2 Ložiska Ocelolitinová ložiska. Pohyblivé ložisko je válečkové. 

 3.3 Mostní závěry Elastický mostní závěr nad O2, řezaná spára ve vozovce nad 
O1. 

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

 4.1 Vozovka Živičný kryt 

4.2 Izolační systém Vanová, pravděpodobně z asfaltové lepenky. 

4.3 Chodníky nejsou 

4.4 Římsy Nejsou – na krajích jsou parapetní nosníky. 

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

 5.1 Záchytná zařízení Není – zábranu tvoří parapetní nosníky 

 5.2 Ochranná a revizní 
zařízení 

Na horní přírubě levého nosníku a na korytu s kabely na 
pravém nosníku jsou ukotveny protidotykové zábrany – 
ocelový rám se sítí. 

 5.3 Dopravní značení Vyznačena zatížitelnost mostu B13 – 18t a E5 – 43t. 

 5.4 Odvodňovací 
zařízení 

Není. Na podhledu nosné konstrukce jsou vyústěny trubičky 
odvodnění izolace. 

6. Cizí zařízení  

 6.1  Trakční vedení pod mostem – uchyceno k nosné konstrukci 

Kabelová vedení na v korytu na horní přírubě pravého nosníku 
– kabel VN vlastník ČEZ (?). 

7. Území pod mostem a přístupové cesty  

 7.1 Území pod mostem Pod mostem jsou dvě elektrifikované tratě ČD. 
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C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU 

   

 0.1   

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso  

 1.1  Nepřístupné. Nenalezeny projevy poruch založení v blízkosti 
mostu. 

Trhliny ve vozovce na navazujícím tělese velmi strmého 
silničního náspu ukazují na poruchy – sedání, vymílání 
krajnice povrchovou vodou, přetížení nákladní dopravou apod. 
– navazující těleso není předmětem této MPM. Navazující 
silniční svodidla jsou místy deformovaná. 

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi  

 2.1 Mostní podpěry Obě opěry, pravá strana, pod ložiskovým blokem - svislá 
trhlina ve spárách nebo v kameni na celou výšku opěry. 

Povrchová degradace betonu ložiskových bloků, olámané 
hrany. 

Okolo ložisek napadané nečistoty a usazeniny, uchycena 
vegetace. 

Méně výrazná povrchová degradace kamenného obkladu. 

 2.2 Křídla Biologické napadení – vegetace ve spárách, lokálně trhliny ve 
spárách a vydrolené spárování. 

Římsa v hlavě křídel zcela zanesena a zarostlá vegetací. 
Povrchová degradace kamenného obkladu. 

3. Nosná konstrukce  

 3.1 Ocelová 
konstrukce 

Na ocelové konstrukci jsou zbytky nátěrů, které bobtnají a drží 
se pod nimi vlhkost. Dochází k jejich plošnému odlupování a 
šupinkové korozi ocelové konstrukce. 

Bodová až plošná koroze všech částí ocelové konstrukce. 
Ze strany vozovky silnější napadení korozí stěny nosníku a 
zejména výztuh s oslabením cca 10% stěny resp. 30% 
výztuhy.  

Předpoklad zatékání a koroze mezi snýtované plechy na horní 
i spodní přírubě hlavních nosníků s korozí a oslabením. 

Deformace většiny svislých výztuh ze strany vozovky. 

Deformace krycích plechů pod korytem pro inž. sítě na 
pravém nosníku. 

 Železobetonová 
mostovka 

Na podhledu výluhy a inkrustace zejména okolo trubiček 
odvodnění izolace. 

Četné stopy po zatékání na podhled betonové mostovky 
nahodile v celé ploše, inkrustace a výluhy. Lokálně dochází 
k rozpadu a odpadávání krycí vrstvy betonu a koroze 
odhalené výztuže s oslabením. 

4. Ložiska, klouby, mostní závěry  
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 4.1 ložiska Nepřístupné, ložiska napadena povrchovou korozí, zanesená 
a zarostlá 

 4.2 Mostní závěry Nad O2 neodborně opravené výtluky v místě spáry. Trhlina ve 
vozovce cca 1.5m za dilatací. 

Povrchový elastický závěr nad O1 bez projevů poruch. 

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky  

 5.1 Vozovka Bez výrazných poruch. 

6. Izolační systém  

 6.1  Z trubiček odvodnění izolace prokapává, okolo výluhy a 
inkrustace. 
Stopy po zatékání na podhled mostovky ukazují na četné 
poruchy izolace. 

Průsaky zejména podél hlavních nosníků a všech příčníků. 

7. Odvodňovací zařízení  

 7.1  Trubičky odvodnění izolace funkční – silně korodují, okolo na 
podhledu inkrustace a výluhy. 

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

 8.1 svodidla Přímo na mostě nejsou, v navazujících úsecích místy 
deformace. 

 8.1 Dopravní značení  Nenalezeny projevy poruch. 

 8.2 Označení mostu Chybí - nebylo nalezeno  

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, 
krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.  

 9.1 Protidotykové 
zábrany 

Protidotykové zábrany nemají řádné označení, povrchově 
korodují. 

10. Cizí zařízení na mostě  

 10.1  Ocelové koryto pro vedení inž. sítí (kabel VN !) silně 
napadeno korozí, před mostem proraženo. Jde o 
nebezpečnou závadu. 

11. Území pod mostem a přístupové cesty  

 11.1  Prostor před křídly je zarostlý náletovými křovinami. 

Kolejiště nebylo předmětem této MPM. 
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 D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, 
KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY 
MOSTNÍ EVIDENCE 

 Nebylo předmětem této MPM. 

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

Stavební stav mostních podpěr je hodnocen stupněm IV – uspokojivý, zejména pro trhliny ve spárách 
kamenného obkladu, zanesená ložiska a rozsáhlé biologické napadení. 

Stavební stav nosné konstrukce je hodnocen stavem VI – velmi špatný, zejména pro celoplošnou 
korozi ocelové konstrukce, deformaci většiny svislých výztuh a pravděpodobné zatékání a korozi 
vrstvených nýtovaných plechů na přírubách hlavních nosníků. Oslabením nosných prvků vlivem 
koroze lze odhadnout na 15% v místě styku s vozovkou. Oslabení svislých výztuh ze strany silnice 
vlivem koroze lze odhadnout na 40%. 

Dalším důvodem jsou četné průsaky na podhled mostovky a odkapávání vody v prostoru kolejiště a 
nad trolejovým vedením. 

Použitelnost mostu je hodnocena stupněm 3 – použitelný s výhradou zejména kvůli nedostatečným 
šířkovým poměrům na mostě, vzhledem k intenzitě těžké nákladní dopravy vedené po mostě. Na 
mostě se nevyhnou dvě nákladní auta, deformace svislých výztuh jsou pravděpodobně důsledkem 
nárazů automobilů. Současně je na mostě značná intenzita chodců a vznikají tak velmi nebezpečné 
situace. 

Dalším důvodem je plošná koroze protidotykových zábran a absence jejich řádného označení. 

Vzhledem k typu přemosťované překážky, typu nosné konstrukce, a dále vzhledem k výše 
uvedenému nedoporučujeme zachování konstrukce a její celkovou rekonstrukci. 

Vrstvené nýtované plechy lze jen obtížně zbavit koroze a zajistit tak požadovanou zbytkovou 
životnost. Technologie nýtování se dnes již zcela běžně nepoužívá. Ocel použitá pro nýtované 
konstrukce obvykle nejde svařovat. Šířkové poměry na mostě jsou nedostatečné a zejména chodce 
ohrožují na životě. Celková rekonstrukce mostu nad provozovanou a značně vytíženou dráhou Přerov 
– Olomouc by byla velmi nákladná a technologicky obtížná. 

Jako vhodnější variantu doporučujeme nechat most řízeně dožít a připravit výstavbu nového širšího 
mostního objektu, který bude lépe vyhovovat požadavkům dopravy v lokalitě. Zároveň s tím bude 
nutné vyřešit navazující silniční těleso, na kterém se objevují vážné poruchy v oblasti krajnice.  

Silniční těleso nebylo předmětem této MPM, zhotovitel MPM upozorňuje na „Odborné stanovisko ve 
věci stability krajnice násypového tělesa, Statika Olomouc, 2016“, které mu bylo předáno k MPM jako 
podklad.  

Značné bezpečnostní riziko představuje kabel VN vedený v poškozené chráničce na horní přírubě 
pravého hlavního nosníku v dosahu vozidel a chodců. 
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 F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, 
STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A 
TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ 
ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ 

Datum projednání:  

Poznámka: 

 

 

Porovnání skutečného provedení stavby se schválenou dokumentací: 

 

 

Zápisy o kontrolních a přejímacích zkouškách, osvědčení a pod: 

 

 

Posouzení odborného zpracování konstrukce: 

 

 

Vyjádření stavebního dozoru stavby: 

 

 

Stanovisko k povolení k provozu na mostě: 
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 G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO 
STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU 

  

 Stavební stav Zatížitelnost 
 Spodní stavba Způsob zjištění zatížitelnosti: 
 Stavební stav: Koeficient stavebního stavu: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)  
 IV - Uspokojivý a = 1.0 
 Vn = 18 t  
 Nosná konstrukce 
 Vr =  43 t  
 Stavební stav: Koeficient stavebního stavu: 
 Ve =  neurčena 
 VI – velmi špatný a = 0.8 

   

  

 Použitelnost: III – Použitelné s výhradou   
  

Zatížitelnost je převzatá z předchozí HPM. Je v souladu s dopravní značkou.  
Pokud do 12 měsíců od MPM nebude zahájena oprava nosné konstrukce, doporučujeme snížit 
zatížitelnost o 10%, tj. na hodnoty Vn =16 t a Vr = 38 t. 

 

 Stanovený termín další hlavní prohlídky: červen 2018 

 V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první 
hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu. 
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Uspořádání na 
mostě po směru 
staničení, vyznačení 
zatížitelnosti mostu 

 
Obr.  10:  

 
Navazující silniční 
těleso za mostem. 
Vpravo patrné 
poruchy krajnice 
vozovky. 
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Uspořádání na 
mostě proti směru 
staničení 

 
Levá strana  
Plošná koroze OK 
 

 
Pravá strana  
Plošná koroze OK 
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Opěra 1 
Prostor pře křídly 
zarostlý nálety 

 
Opěra 2  
Prostor pře křídly 
zarostlý nálety 

 
Podhled nosné 
konstrukce  
Plošná koroze OK 
Po krajích patrné i 
v poli četné průsaky, 
výluhy a inkrustace 
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Svislé trhliny 
v kamenném 
obkladu opěr 

 
Svislé trhliny 
v kamenném 
obkladu opěr 

 
Svislé trhliny 
v kamenném 
obkladu opěr 
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Zcela zarostlá římsa 
v hlavě křídel  

 
Uložení na O2 
Průsaky na podhled 
NK  

 
Uložení na O1 
Průsaky na podhled 
NK 
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Svislé trhliny 
v kamenném 
obkladu opěr 

 
Degradace betonu 
ložiskových bloků 

 
Degradace betonu 
ložiskových bloků 
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Průsaky na 
podhledu NK 

 
Průsaky na 
podhledu NK 

 
Průsaky na 
podhledu NK 
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Svislé trhliny 
v kamenném 
obkladu křídel  
Biologické napadení 

 
Utržená římsa za 
závěrnou zdí O2 

 
Obr.  41:  
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Utržená římsa 
v hlavě křídla O1 
vlevo  

 
Zanesené a zarostlé 
ložisko 

 
 

Obr.  47:  
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Deformované 
zábradlí na předpolí 
Deformace a koroze 
svislých výztuh 
Výtluk nad O1 

 
Neodborně 
opravený výtluk nad 
O1 

 
Deformace a koroze 
svislých výztuh 
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Deformace a koroze 
svislých výztuh 
 

 
Deformace a koroze 
svislých výztuh 
 

 
 
 
 
 

Šupinková koroze 
horní příruby 
hlavního nosníku  
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Odlupování zbytků 
nátěrů na hlavním 
nosníku   

 
Odlupování zbytků 
nátěrů a koroze na 
hlavním nosníku  u 
svislé výztuhy 

 
Odlupování zbytků 
nátěrů a koroze na 
hlavním nosníku  u 
svislé výztuhy 
Výrazné korozní 
oslabení svislé 
výztuhy 
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Deformace a koroze 
svislých výztuh 
 

 
 

Zanesené a zarostlé 
ložisko 

 
Zanesené a zarostlé 
ložisko:  
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Koroze vrstvených 
nýtovaných plechů 

 
Odlupování zbytků 
nátěrů a koroze na 
hlavním nosníku  u 
svislé výztuhy 
Výrazné korozní  

 
Na mostě dochází 
dochází často 
k přetěžování  
nákladní dopravou. 
Při vyhýbání 
protijedoucích 
vozidel může dojít 
k poškození 
parapetních nosníků 
nebo krajnice. 

 


