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V ãlánku je popsána celková oprava betonového obloukového mostu pﬁes ﬁeku
Jihlavu v Tﬁebíãi, ﬁe‰ení nové izolace
a komplexního odvodnûní mostu, sanace povrchÛ z betonu a umûlého kamene.
This article describes the overhaul of the
concrete arch bridge across the Jihlava
River in Tﬁebíã, the solution of new insulation of the bridge and its drainage, and
repairs to surfaces made of concrete
and/or artificial stone.
Na jaﬁe roku 2002 byla firma COLAS CZ,
a. s., závod Jih, povûﬁena provedením
opravy Smetanova mostu pﬁes ﬁeku Jihlavu v Tﬁebíãi. Souãástí stavby byly dále
rekonstrukce komunikací na pﬁedpolích
a pﬁeloÏky dotãen˘ch inÏen˘rsk˘ch sítí.
Subdodavatelem vlastní rekonstrukce
mostu byla firma MADOS MT, s. r. o.
Stavba byla nároãná technicky i ãasovû.
Zejména první etapa, zahrnující rekonstrukci mostovky a umoÏÀující opûtovné
zprÛjezdnûní mostu, byla ãasovû omezena na pouh˘ch jedenáct t˘dnÛ, neboÈ
limitovala provádûní dal‰ích oprav komunikací v Tﬁebíãi, resp. s nimi spojen˘ch
uzavírek, naplánovan˘ch na rok 2002.
Zadávací dokumentaci zpracovala firma
Pontex, s. r. o., detailní realizaãní dokumentaci pak firma Dosting, spol. s r. o. Jak
Obr. 1 PÛvodní stav – degradovaná
konzola se sítûmi
Fig. 1 Initial state – degraded cantilever
with meshes
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b˘vá u rekonstrukcí zvykem, realizaãní dokumentace se pﬁipravovala „za pochodu“
dle pﬁesn˘ch skuteãností, zji‰tûn˘ch na
stavbû v prÛbûhu realizace.
SmetanÛv most, postaven˘ v roce
1924, pﬁevádí mûstskou komunikaci pﬁes
tok ﬁeky Jihlavy. Vzhledem ke konfiguraci
ﬁeãi‰tû se vlastnû jedná o dva samostatné
objekty. Hlavní vodoteã je pﬁemostûna
obloukovou Ïelezobetonovou konstrukcí
o dvou polích celkové délky cca 50 m.
SoubûÏn˘ náhon pﬁekraãuje komunikace
po jednopolovém Ïelezobetonovém trámovém mostu. Spojovací ãást mezi obûma objekty je sevﬁena v opûrn˘ch zdech.
Vrchní ãást konstrukcí (boãní konzoly, zábradlí, ozdobné prvky) jsou na v‰ech ãástech pﬁemostûní stejné, takÏe opticky pÛsobí konstrukce jako jeden celek.
Estetick˘m ne‰tûstím tohoto pûkného
mostu je dodateãné vybudování samostatné, tûsnû sousedící lávky pro pû‰í na
jeho návodní stranû. Ta sice ﬁe‰í bezkolizní
pﬁevedení chodcÛ pﬁes vodoteã mimo
velmi úzk˘ hlavní most, av‰ak zcela brání
pohledu na pÛvodní most z návodní strany. Estetisky ne‰Èastná byla i volba konstrukce lávky z prefabrikovan˘ch I nosníkÛ
uloÏen˘ch na monolitickou spodní stavbu.
Základními úkoly pro rekonstrukci mostu bylo provedení nového svr‰ku mostu
(s opravou zjevnû nefunkãní izolace mostu, nevhodnou rekonstrukcí zniãeného
odvodnûní a úpravou nevyhovujících ‰íﬁkov˘ch pomûrÛ), dále úprava vedení nezbytn˘ch inÏen˘rsk˘ch sítí po mostû
(obr. 1), oprava po‰kozeného betonového zábradlí s povrchem z umûlého kamene (obr. 2) a sanace betonov˘ch bokÛ

a podhledu mostu s úpravou detailÛ dilataãních spár mostu.
Vzhledem k existenci sousední lávky pro
pû‰í bylo moÏno provést roz‰íﬁení pÛvodnû úzké vozovky na vyhovující míru 6,5 m
mezi zv˘‰en˘mi obrubami, pﬁiãemÏ chodníkové prostory byla redukovány na zb˘vající ‰íﬁku cca 1 m, slouÏící nyní jako odrazn˘ pruh pro ochranu zábradlí a prostor
pro vedení kabelov˘ch sítí.
Po odbourání pÛvodních vozovkov˘ch
a chodníkov˘ch vrstev byla na pÛvodní
zásyp oblouku (ve vrcholové partii pﬁímo
na nosné oblouky pﬁes separaãní vrstvu)
provedena nová Ïelezobetonová spádovaná deska, zakotvená do horní ãásti parapetních zdí. Deska byla za opûrami
mostu protaÏena na pﬁedpolí formou pﬁechodov˘ch desek délky 3 m. Povrch
chodníkov˘ch konzol byl tenkovrstv˘mi
úpravami aktivovanou maltou pﬁespádován smûrem k vozovce, ãímÏ spolu s novou spádovou deskou vznikl kvalitní podklad pro celoplo‰nou izolaci, vytaÏenou
na bocích na svislé stûny zábradlí (obr. 3).
Tím vznikla jednolitá izolovaná vana, s odvodnûním podél obrub, která brání zatékání vody do prostoru zásypu oblouku.
Obdobnû byla provedena izolaãní vrstva
i na trámové ãásti pﬁemostûní.
Prostor na pﬁedpolích a mezi opûrn˘mi
zdmi mezi obûma mosty byl odvodnûn
systémem drenáÏí dostateãné kapacity.
Na celoplo‰nou izolaci pak byly nabetonovány monolitické chodníky s prostupy
pro kabelové sítû a mezi obrubami provedena jednovrstvá Ïiviãná vozovka na
ochranu izolace z litého asfaltu.
Pﬁíãné dilataãní spáry byly v celé ‰íﬁce

Obr. 2 Staãilo jen klepnout…
Fig. 2 All it took was to knock …

Obr. 3 Kladení izolace
Fig. 3 Applying insulation
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Obr. 4 „Divoká“ dilatace pﬁed opravou
Fig. 4 „Wild“ dilatation before the repair

mostu pﬁekryty elastick˘mi mostními závûry.
Odvodnûní mostu je ﬁe‰eno soustavou
klasick˘ch mostních odvodÀovaãÛ se svisl˘mi odpady pod most do vodoteãe.
Realizací popsan˘ch prací se podaﬁilo
v maximální moÏné míﬁe eliminovat hlavní zdroj závad mostních konstrukcí, tedy
pronikání vody do konstrukce. Most je
chránûn vanovou izolací, ve‰keré pﬁípadné cesty vody do konstrukce (kabelové
prostupy, dilataãní ãi pracovní spáry konstrukce apod.) leÏí nad rovinou izolace.
V následujícím období byla, jiÏ za provozu mostu, oprava dokonãena sanací boãních a pohledov˘ch ploch mostu.
Z boãní strany byly formou pﬁeloÏek odstranûny, historick˘m v˘vojem postupnû
na most zavû‰ené, inÏen˘rské sítû (plynovod, kabely VO apod.). Tím byly vytvoﬁeny
pﬁedpoklady pro kvalitní celoplo‰nou sanaci a odstranûny zdroje pﬁípadn˘ch lokálních závad. Nepominutelná je i otázka
zlep‰ení vzhledu mostní konstrukce, bez
„ovû‰ení“ spletí rÛzn˘ch vedení ve vût‰ím
ãi men‰ím stupni devastace.
V rámci sanace byly ﬁe‰eny i otázky
opravy a zcivilizování dilataãních spár
v konstrukci mostu (zejména v boãních
zdech), které na konstrukci byly od poãátku nebo pﬁípadnû vznikly Ïivelnû v prÛbûhu doby (obr. 4).
V jednotliv˘ch konkrétních pﬁípadech
bylo zvaÏováno, zda lze spáry ãi trhliny
uzavﬁít, nebo zda je naopak nutné respek-

Obr. 5 … a totéÏ po sanaci
Fig. 5 … and the same view after the
repair completion

Obr. 6 Most po opravû – detail podhledu
Fig. 6 Bridge after the overhaul – detail of
the soffit

tovat jejich pﬁirozen˘ vznik zpÛsoben˘ dilataãními pohyby konstrukce.
Zejména ve druhém pﬁípadû byla mnohdy divoce tvarovan˘m trhlinám vûnována
velká pozornost. Dotãené objemy byly do
velk˘ch hloubek vybourány, pﬁi zpûtném
doplÀování materiálu byly dilatace v maximálnû moÏné míﬁe srovnány (obr. 5),
a pro pﬁípad náhodného prÛniku vody,
z rubu opatﬁeny úãinnou hloubkovou drenáÏí, aby nemohlo docházet k prÛsakÛm
vody na líc konstrukcí s následnou devastací pohledov˘ch ploch.
Nároãná byla oprava po‰kozen˘ch
ploch omítky zábradlí a ozdobn˘ch prvkÛ
mostu z umûlého kamene se snahou dosáhnout co nejpodobnûj‰ího barevného
odstínu pohledové plochy (obr. 6).
Ve‰keré lícní plochy konstrukce byly
opatﬁeny uzavíracími nátûry. Beton byl natﬁen klasick˘mi povlakov˘mi pigmentovan˘mi nátûry, které kromû technick˘ch
uzavíracích vlastností dotváﬁejí vzhled
opraveného mostu. Na plochy s omítkou

z umûlého kamene byly pouÏity penetraãními nátûry a na silnû smáãené vodorovné horní povrchy (madlo zábradlí, ﬁímsa apod.) vysoce vodoodpudivé nátûry na
bázi silikonu.
Doufejme, Ïe v rámci rekonstrukce byly
úspû‰nû vyﬁe‰eny v‰echny letité problémy mostu, pÛvodnû otevﬁeného na poãest stého v˘roãí narození velikána ãeské
hudby, a ten bude po mnoho dal‰ích let
slouÏit provozu i pﬁispívat k pûknému
vzhledu mûsta Tﬁebíãe (obr. 7).
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Obr. 7 Most po opravû – celek
Fig. 7 Bridge after the overhaul – general
view
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