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IVO MUTHSAM
âlánek obsahuje popis rekonstrukce
mostu, která byla provádûna klasick˘m
postupem prací s velk˘m dÛrazem na
vzájemnou komunikaci a koordinaci
zúãastnûn˘ch firem. Podmínkou zadavatele rekonstrukce bylo provedení v‰ech
prací bez pﬁeru‰ení provozu pro pû‰í
a cyklisty.
This paper describes a bridge reconstruction which was performed following
a traditional sequence of reconstruction
jobs emphasising communication between participants and coordination of
participating firms. The client required
completion of all jobs without interrupting operation for pedestrians and cyclists.
Mosty pﬁes Labe pﬁedstavují dÛleÏité
komunikaãní spojení mezi obûma bﬁehy.
Most ev. ã. 2985-2 u obce Nûmãice pod
Kunûtickou horou je na staré trase spojující mûsta Pardubice a Hradec Králové.
Dal‰í most proti proudu je ve vzdálenosti
14 km a po proudu ve vzdálenosti 6 km.
V˘stavbu mostu si vyÏádalo narÛstající
tempo dopravy v 30. letech dvacátého
století. Most postavila v letech 1933
a 1934 firma Ing. Josef a Franti‰ek Novákovi z Hradce Králové podle projektu Ing.
Vrbického. Dílo je zapsáno jako nemovitá
kulturní památka technického charakteru

v Pardubickém kraji (v seznamu je uvedeno pod ã. 5168).
Most je tvoﬁen tﬁemi oblouky, kaÏd˘
o svûtlosti 30 m. Celková délka mostu je
113 m, celková ‰íﬁka 8,32 m. Dva oblouky mostu se klenou pﬁes stálé koryto ﬁeky,
tﬁetí oblouk je nad inundaãním územím.
Most byl vystavûn na svou dobu velmi
progresivnû a to jak sv˘m tvarov˘m uspoﬁádáním, tak pouÏitím velmi kvalitních
materiálÛ (obr. 1). Most byl v provozu
témûﬁ sedmdesát let bez zásadní opravy,
byl pouze bûÏnû udrÏován – ãetné vrstvy
asfaltové vozovky na kamenné dlaÏbû postupnû zcela pﬁekryly kamenné obrubníky
i odvodÀovaãe.

Obr. 2 OdtûÏení zásypu se ‰tûrkopískem
Fig. 2 Mining of aggregate filling
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Obr. 1 Stav mostu pﬁed rekonstrukcí
Fig. 1 Condition of the bridge before the
reconstruction

D I AG N O S T I K A S TAV U M O S T U
Podrobn˘ prÛzkum mostu byl svûﬁen
firmû Betondiagnostik. Na základû peãlivé
prohlídky mostu, odzkou‰ení betonÛ
z odebran˘ch jádrov˘ch v˘vrtÛ, chemického rozboru vzorkÛ betonu a pﬁedev‰ím
na základû rozsáhl˘ch zku‰eností Ing.
HrÛzy, kter˘ diagnostické práce ﬁídil, byl
s velkou pﬁesností stanoven stavební stav
konstrukce mostu. V‰echny zji‰tûné závady mûly spoleãného jmenovatele – zatékání vody do konstrukce, její opakované

Obr. 3 InjektáÏní „pakry“ na styku oblouku a parapetní zdi
Fig. 3 Grouting on the contact of the arch and the sill wall
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zamrzání v zimním období a pÛsobení
chemick˘ch látek ze zimního posypu.
S uspokojením bylo konstatováno, Ïe betonáﬁská v˘ztuÏ má, aÏ na v˘jimky, dostaãující krytí a není zkorodována. Na základû
v˘sledkÛ prÛzkumu a z údajÛ zji‰tûn˘ch
v nalezené historické dokumentaci byla
vypracována dokumentace pro stavební
povolení (DSP) firmou STRADA, v. o. s.,
z Hradce Králové.
R E KONSTR U KC E MOSTU
Pﬁi rekonstrukci mostu byl zvolen klasick˘
postup prací, pﬁi kterém v‰ak byl kladen
velk˘ dÛraz na vzájemnou koordinaci
zúãastnûn˘ch firem. Jednou ze zadávacích podmínek rekonstrukce bylo provádûní v‰ech prací bez pﬁeru‰ení provozu
pro pû‰í a cyklisty.
Vlastní rekonstrukãní práce zaãaly nelehk˘m úkolem – odstranûním asfaltov˘ch
vrstev velké tlou‰Èky, kter˘ zvládly speciální
frézy. Kamenné obrubníky byly pﬁi odstraÀování oznaãeny a odvezeny na skládku, aby na závûr rekonstrukce mohly b˘t
znovu osazeny v pÛvodním umístûní. Byly
odstranûny betony ﬁíms a podklad pod
vozovkou. K nepﬁíjemnému a neoãekávanému pﬁekvapení do‰lo pﬁi odstraÀování
‰tûrkopísku z horního líce betonové klenby mostního oblouku. Prostor nad obûma
pilíﬁi obsahoval pﬁíãná a podélná táhla,
která s konstrukcí zabudovaného zaﬁízení
pro destrukci znemoÏÀovala pouÏití v˘konné mechanizace pro vytûÏení zásypu (obr.
2). Bylo nutno postupovat velmi obezﬁetnû, aby nedo‰lo k po‰kození tûchto vloÏen˘ch konstrukcí, které kupodivu nebyly
uvedeny ani v historické dokumentaci. To
práce na rekonstrukci mostu v prvém
období ponûkud zpomalilo.

Provoz pû‰ích a cyklistÛ byl zaji‰tûn po
dﬁevûné lávce vybudované mezi pÛvodním zábradlím nad mohutnou parapetní
zdí. Pracné bylo i odstraÀování izolace
s ochrannou betonovou mazaninou.
I kdyÏ byla izolace viditelnû nefunkãní, její
celoplo‰né odstraÀování si vyÏádalo
namáhavou manuální práci za pouÏití
‰irok˘ch dlát.
Pro odstranûní zkorodovan˘ch povrchov˘ch vrstev betonu byly v‰echny plochy
na mostû oãi‰tûny vysokotlak˘m vodním
paprskem, kter˘ spolehlivû odstranil po‰kozen˘ beton. Na tuto práci se osvûdãilo
ãerpadlo Uraca 1200. Projektant poÏadoval tlak vodního paprsku od 800 do 1000
barÛ s rotaãní tryskou, coÏ uveden˘ stroj
splÀoval s rezervou. Pro zamezení zneãi‰tûní vodního toku pﬁi odstraÀování zbytkÛ
izolace byly odvodÀovaãe nad ﬁekou
ucpány a voda zneãi‰tûná zbytky asfaltové izolace byla odãerpávána do cisteren

Obr. 5 Sanování povrchu klenby pod izolaci a izolování na penetraãní nátûr
Fig. 5 Maintenance of the arch surface below insulation and application of
insulation on the filler coat
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Obr. 4 Zavû‰ené le‰ení pod cel˘m mostem
a ponton u pilíﬁe mostu
Fig. 4 Hanging scaffolding below the
whole bridge and a pontoon at the
bridge pier

a odváÏena mimo mostní objekt. Dunivá
místa byla ruãnû odsekána a horní líc oblouku mostu byl pﬁipraven pro naná‰ení
sanaãní malty. Pevnost obnaÏeného betonu, kontrolovaná akreditovan˘mi laboratoﬁemi, dostateãnû splÀovala poÏadovaná
kritéria.
ObnaÏená Ïelezobetonová konstrukce
vykazovala velké mnoÏství trhlin v parapetních zdech i v obloucích. Na odstranûní tûchto závad bylo uskuteãnûno více
neÏ 1750 m vrtÛ a osazeny tﬁi tisíce rozpínav˘ch koncovek s napojením na tlakovou injektáÏní hadici (tzv. pakrÛ – obr. 3).
Pro injektáÏ byly, pro své dobré vlastnosti,
vybrány materiály od firmy MC Bauche-

Obr. 6 Nástﬁik sanaãní omítky na oblouk mostu
Fig. 6 Spraying of sanitation plaster on the bridge arch
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Obr. 7 Sanaãní omítka na spodní stavbû,
naná‰ená z pontonu
Fig. 7 Sanitation plaster on the
substructure applied from the
pontoon

mie. Byly to epoxidové pryskyﬁice s rÛznou viskozitou a dobou vytvrzování volené v závislosti na ‰íﬁce injektované spáry.
Do spar, u kter˘ch se pﬁedpokládalo, Ïe
budou vlhké (od de‰tû nebo pﬁi prÛbûÏné práci s vysokotlak˘m paprskem), byla
aplikována polyuretanová kompozice.
InjektáÏní ãerpadlo vyvinulo tlak do 360
barÛ. I kdyÏ bylo provádûno uzavﬁení viditeln˘ch trhlin sanaãní maltou, bylo to
ãasto nedostateãné. InjektáÏní kompozice
vytékala na pﬁedem tûÏko odhadnuteln˘ch místech a ãasto vzdouvala izolaci na
vnitﬁní stûnû parapetní zdi. Proto bylo rozhodnuto volit ãetnûj‰í vrty tak, aby bylo
v maximální míﬁe dosaÏeno proinjektování a uzavﬁení pohledov˘ch ploch betonové konstrukce. Spotﬁeba injektáÏních
hmot v˘raznû pﬁev˘‰ila pﬁedpokládan˘
objem. Kontrolou na náhodnû vybran˘ch
v˘vrtech bylo potvrzeno dostateãné proinjektování trhlin.
Pro zabezpeãení pﬁístupu ke v‰em vnûj‰ím plochám mostu bylo rozhodnuto zﬁídit stabilní le‰ení. Toto rozhodnutí se ukázalo jako velmi prozíravé, zvlá‰tû za
nepﬁíznivého de‰tivého poãasí.
Na obloucích mostu bylo spu‰tûno zavû‰ené le‰ení a u opûr bylo zhotoveno
rozsáhlé trubkové le‰ení. U pilíﬁe ve vod-

ním korytû byl zakotven˘ rozpojen˘ ponton z pontonové mostní soupravy s le‰ením, u druhého pilíﬁe bylo kombinováno
le‰ení na kotven˘ch konzolách a trubkové
le‰ení (obr. 4).
Vnitﬁní povrch konstrukce byl pro natavení izolaãních pásÛ ruãnû vyspraven vtlaãením sanaãní malty do nerovností po
bourání a vodním paprsku (obr. 5). Byl
poÏadován minimální rozsah sanaãních
prací tak, aby bylo moÏné nalepit izolaãní
pás tl. 5 mm.
Úprava vnûj‰ího povrchu konstrukce
v pÛvodním návrhu DSP obsahovala po
klasické úpravû povrchu a o‰etﬁení zkorodované betonáﬁské v˘ztuÏe nûkolik technologick˘ch krokÛ: spojovací mÛstek,
sanaãní maltu s minimem chemick˘ch
pﬁísad a povrchovou stûrku. Po projednání s investorem, projektantem a odborn˘m garantem byl pﬁijat návrh zhotovitele na provedení (po vyrovnání) jedné
vrstvy v prÛmûrné tlou‰Èce cca 10 mm
bez mÛstku a stûrky, která v‰ak bude obsahovat zv˘‰ené mnoÏství vhodn˘ch chemick˘ch pﬁísad od v˘robce Lafarge Colbet, a. s. Tímto byly také splnûny poÏadavky na ochranu betonÛ poÏadované
pÛvodním návrhem. Schválená malta byla naná‰ena mokr˘m zpÛsobem ‰nekov˘m ãerpadlem se souãasn˘m pouÏitím
vzduchového kompresoru (obr. 6). Kinetická energie takového naná‰ení malty je
v˘raznû vy‰‰í neÏ u ruãního zpÛsobu, coÏ
má znaãn˘ vliv na hodnoty kontrolních
zkou‰ek. Navíc tuto maltu lze vyhladit
(„zatoãit“) v technologické dobû zpracování do pohledného povrchu, na kter˘ lze
pﬁímo naná‰et ochrann˘ nátûr (obr. 7).
Pod finální úpravou bylo provedeno vyplnûní vybouran˘ch lokálních hnízd a degradovan˘ch hran konstrukce oblouku
klasick˘m such˘m torkretem. Tlou‰Èka této vrstvy byla více jak 30 mm. Po hrubém
srovnání byla na vrstvu torkretu nanesena
malta v tlou‰Èce 10 mm, jak je uvedeno
v˘‰e.
âást mostního zábradlí nad pilíﬁi a opûObr. 8 Ukládání a hutnûní lehkého
mezerovitého betonu na podpûﬁe
Fig. 8 Laying and compacting of light,
gap-graded concrete on the support
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rami z betonu má omítku v podobû teraca (omítka s viditeln˘mi drobn˘m kamenivem). Dodavatel sanaãních malt navrhnul a dodal k odzkou‰ení nûkolik smûsí
z podobného drceného kameniva. Z nich
byla vybrána malta, která se nejvíce podobala pÛvodní omítce. Z té pak byly provedeny drobné vysprávky i celoplo‰né opravy betonového zábradlí.
V‰echny plochy na opravované konstrukci jsou natﬁené. Bylo pouÏito nûkolik
typÛ nátûrov˘ch hmot od firmy Sika podle
umístûní a s ohledem na maximální Ïivotnost. Spodní plochy, které nejsou vystaveny pﬁímému kontaktu s chemick˘mi látkami a mrazu, jsou natﬁeny dvouvrstv˘m
nátûrem (plasticko-elastická disperze) ve
dvou barevn˘ch odstínech pro zv˘raznûní
nosného oblouku. Sanované svislé a vodorovné plochy ﬁímsy jsou natﬁené tﬁívrstv˘m nátûrem – impregnací a dvûma krycími nátûry (akrylátová disperze). Dobetonované ﬁímsy mezi kamenn˘m obrubníkem a pÛvodním betonem na okraji mostu a zábradlí s omítkou byly opakovanû
natﬁeny vícevrstv˘m silikonov˘m nátûrem.
Tím byl zachován vzhled pÛvodního materiálu.
Technologicky byla vût‰ina nátûrÛ provedena bezvzduchov˘m stﬁíkáním hydraulick˘m ãerpadlem s v˘stupním tlakem na
trysce 220 barÛ, men‰í plochy ruãnû.
Bûhem rekonstrukce mostu se uskuteãnila ﬁada betonáÏí. Byly to bûÏné betonáÏe monolitické desky a stﬁední ãásti ﬁíms
mezi kamenn˘m obrubníkem a pÛvodní
ﬁímsou.
Nejvût‰í objem betonu, cca 640 m3, byl
uloÏen do konstrukce na izolovan˘ oblouk
mostu mezi parapetními zdmi – místo
pÛvodního ‰tûrkopísku. Projektant poÏadoval lehk˘ mezerovit˘ beton s pevností
nad 12 MPa a zejména s objemovou
hmotností do 1500 kg/m3. Na poptávku
nûkolika betonárkám na dodávku zavlhlé
smûsi reagovala kladnû pouze betonárka
spoleãnosti Readymix Bohemia v Hradci
Králové. Její technolog navrhl smûs s pouÏitím lehãeného kameniva Liapor.
Vlastní plnûní se uskuteãnilo nad kaÏd˘m obloukem samostatnû a soumûrnû
s pouÏitím pásov˘ch dopravníkÛ (obr. 8).
Lehk˘ beton byl hutnûn vibraãní deskou
max. dvûma pojezdy na v˘‰ku vrstvy betonu do 0,5 m. V‰echna tﬁi pole a obû
pﬁedpolí jsou vzájemnû oddilatována deskami z pûnového polystyrénu tlou‰Èky
50 mm. Tak se podaﬁilo vyplnit most materiálem s objemovou hmotností men‰í,
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Obr. 9 Îelezobetonová deska na lehkém mezerovitém betonu
Fig. 9 Reinforced concrete slab on light, gap-graded concrete

neÏ mûl pÛvodní ‰tûrkopísek. Kontrolní
zkou‰ky potvrdily hodnoty stanovené projektantem.
Most je izolován ve dvou úrovních.
Kompletní vnitﬁní plocha je zaizolována
asfaltov˘mi pásy tl. 5 mm nataven˘mi na
asfaltov˘ penetraãní nátûr. Horní Ïelezobetonová deska tl. do 300 mm, vsazená
mezi parapetní zdi a ãásteãnû uloÏená na
chodníkové konzoly je opût izolovaná nataven˘m asfaltov˘m pásem tl. 5 mm. ProtoÏe se jedná o pojíÏdûnou konstrukci, je
podklad z epoxidové peãetící vrstvy
(obr. 9). Ta je i na ãásti konzol, na kter˘ch
se obû izolace spojují. Tímto je lehk˘ mezerovit˘ beton „uzavﬁen“ mezi izolaãními
pásy. Izolace je ukonãena na vnitﬁní svislé
plo‰e pÛvodní ﬁímsy cca 30 aÏ 50 mm
pod horním okrajem. Pro dokonalé zatûsnûní tohoto choulostivého detailu byla
ãást izolace, svislá i vodorovná plocha pÛvodní sanované ﬁímsy pﬁetﬁena izolaãním
nátûrem na bázi epoxidov˘ch a polyuretanov˘ch pryskyﬁic odoln˘ch mechanickému i chemickému zatíÏení.
I po rekonstrukci odvodnûní mostu vyuÏívá pÛvodní prostupy s litinov˘mi prvky.
Vlastní odvodÀovaã atypicky upraven˘ pro
dané podmínky dodala firma Vlãek, s. r. o.
ProdlouÏení odvodÀovacích trub na spodním líci oblouku bylo provedeno z plastov˘ch trub.
U kovového zábradlí byla demontována
pÛvodní v˘plÀ. Stávající sloupky a madlo
byly doplnûny a srovnány do poÏadovaného tvaru. Povrch zábradlí byl zbaven rzi
a zbytkÛ nátûrÛ kﬁemiãit˘m pískem a na-

Obr. 10 Nové zábradlí a ﬁímsa
Fig. 10 New railing and cornice

metalizován. U v˘plní z pletiva v rámu bylo nutné najít konstrukãní systém tak, aby
byly eliminovány neãekané rozdíly v délce. Mezi nejkrat‰ím a nejdel‰ím polem byl
rozdíl 50 mm. Po osazení rámÛ tûsnû ke
sloupkÛm bylo zábradlí natﬁeno tﬁemi
vrstvami laku (obr. 10).
V kaÏdém chodníku jsou v mostû uloÏeny dvû chrániãky. Jedna z nich je obsazena kabelem pro dálkové spojení, kter˘ byl
v prÛbûhu rekonstrukce stále v provozu.
Ostatní chrániãky jsou rezervní. V krajním
poli je pod chodníkovou konzolou namontována trubka. Tu vyuÏije spoleãnost
Povodí Labe na uloÏení kabelu, kter˘ bude pﬁená‰et údaje z automatického snímání v˘‰ky hladiny ﬁeky.
Dilataci jednotliv˘ch polí pﬁená‰í ãtyﬁi
elastické mostní závûry nad pilíﬁi a nad
opûrami.

ka, byl opraven je‰tû ve stavu, kter˘
umoÏnil vrátit jej opûtovnû k plnohodnotnému vyuÏití (obr. 11). V prÛbûhu realizace, zejména pﬁi dokonãování, stavbu
provázela nepﬁízeÀ poãasí (de‰tû spojené
s kolísáním hladiny Labe a vichﬁice). Pﬁesto se podaﬁilo provést práce v poÏadované kvalitû, coÏ je doloÏeno kontrolními
zkou‰kami provádûn˘mi nûkolika akreditovan˘mi laboratoﬁemi.
Rekonstrukce byla realizována od konce
mûsíce dubna do konce ﬁíjna 2002.
V‰echny zúãastnûné firmy pﬁi opravû velmi dobﬁe spolupracovaly. Generálním dodavatelem byla firma Silnice Hradec
Králové, a. s.

Z ÁV ù R
Most u obce Nûmãice, technická památ-

Ing. Vlastimil Tyrala, Ing. Ivo Muthsam
MADOS MT, s. r. o.
Lupenice 6, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 544 524, fax: 494 544 554
e-mail: mados.lupenice@cmail.cz
www.madosmt.cz

Obr. 11 Celkov˘ pohled na most po
dokonãení rekonstrukce
Fig. 11 General view of the bridge after the
reconstruction completion
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