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1. ZÁKLADNÝ POPIS OBJEKTU
A. Celkové pôsobenie
Predmetný most sa nachádza na ul. Matice Slovenskej, Vlčince II, Žilina a premosťuje 1
poľom chodník pre peších, pričom vytvára podchod, obr. 1, 2. Mostný objekt tvoria 2
samostatné mosty – pravý most v smere ul. Košická a na ľavý most v smere na ul.
Vysokoškolákov.. Most bol pravdepodobne postavený v 80-tych rokoch, ale nedochovala sa
žiadna projektová dokumentácia. Uloženie mosta je na 2 krajných oporách, ktoré sú súčasťou
oporných múrov, ktoré tvoria podchod pod komunikáciou. Most má kolmé kríženie s prekážkou
( = 90°). Niveleta komunikácie na moste je v min. pozdĺžnom spáde asi 0,0 - 0,5%
a v priečnom smere je strechovitý sklon k rímsam cca 1 - 1,5%. Dĺžka premostenia oboch
mostov je 5,20m. Voľná šírka medzi zvýšenými obrubami ríms na pravom moste je 10,49m, na
ľavom moste 7,06m. Voľná výška v podchode je 2,30m, v podchode je zároveň vedený aj
odvodňovací žľab. Zakladanie mosta je pravdepodobne navrhnuté ako plošné.

Obr. 1 Celkový pohľad na pravý most
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Obr. 2 Celkový pohľad na ľavý most

Obr. 3a) Pozdĺžny rez – pravý most

Obr. 3b) Pozdĺžny rez – ľavý most
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Obr. 4 Pôdorys

Obr. 5a) Priečny rez – pravý most
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Obr. 5b) Priečny rez – ľavý most

B. Založenie, Spodná stavba
Krajná opora č. 1 a 2 je súčasťou železobetónového oporného múru tvoriaceho koridor
podchodu pre peších. Hrúbka opôr nie je známa nakoľko nie je dochovaná pôvodná PD a pre
presné určenie hrúbky by bol potrebný deštruktívny spôsob zamerania. Hrúbku predpokladáme
500 - 800mm. Na spodnej stavbe je z lícnych strán kamenný a styrodurový obklad - dosky v hr.
cca 20mm poznačený grafity. Zakladanie opôr je pravdepodobne plošné.

C. Nosná konštrukcia
Nosná konštrukcia (NK) oboch mostov je tvorená 1 proste uloženým poľom s efektívnym
rozpätím 5,40m, obr. 3. Šírka NK pravého mosta je 11,94m a šírka NK ľavého mosta je 8,51m.
Nosná konštrukcia oboch mostov je pravdepodobne celkovej hr. 400 – 500mm. Je v priečnom
reze tvorená systémom filigránových panelov šírky 1,0m a pravdepodobnej hr. 50 – 80mm
a zvyšná hrúbka je monolitický betón pravdepodobnej hr. 350 – 420mm, obr. 5. Pre presné
určenie rozmerov hr. NK je potrebné deštruktívne zameranie. Na pravom moste je cca v strede
mosta v priečnom smere vedená monolitická dobetonávka v šírke 920mm. Na ľavom moste sú
2 užšie dobetonávky v šírke 250mm po oboch okrajoch mosta, obr. 4. Uloženie NK je na
lepenku.

D. Mostný zvršok
Na lávke je navrhnutá asfaltová vrstva z AB celkovej hrúbky asi 100mm. Izolácia je
pravdepodobne celoplošná, z natavovaných asfaltových pásov. Krajné rímsy sú monolitické
železobetónové, na pravom moste aj ľavom moste šírky 770mm – vonkajšie rímsy a 680mm –
vnútorné rímsy. Rímsy priamo nadväzujú na bočné ŽB stienky tvoriace zvodidlo.
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E. Ložiská a kĺby
Nosná konštrukcia je uložená na krajné opory prostredníctvom uložených asfaltových
pásov.

F. Mostné závery
Mostné závery (MZ) nad oporami sú prekryté – zaliate vrstvou asfaltu.

G. Odvodnenie mosta
Odvodnenie mosta je realizované len veľmi miernym prirodzeným pozdĺžnym a priečnym
spádom mosta. Odvodňovače sa na mostoch nenachádzajú.

H. Ostatné príslušenstvo
Na nosnú konštrukciu oboch mostov priamo nadväzujú po okrajoch bočné ŽB stienky, ktoré
tvoria zábradlie proti možnému pádu do podchodu. Na pravom aj ľavom moste sú vonkajšie
stienky hr. 270mm a vnútorné stienky hr. 180mm. Ich výška je 1100mm na úrovňou zvýšených
ríms.

I. Cudzie zariadenia
Na moste sa nenachádzajú.

J. Okolie a úpravy pod mostom
Priestor pod mostom má charakter podchodu, nachádza sa tu chodník pre peších, okolitý
terén je prirodzene prispôsobený komunikácii podchodu, z jednej strany je prirodzene
spádovaný smerom k podchodu z druhej strany oporného múru je vedená ŽB stienka hr.
200mm vedené ako zabezpečenie priestoru podchodu proti možnému pádu osôb.

2. POPIS ZISTENÝCH PORÚCH
Označenie poruchy

Foto č.

A. Celkové pôsobenie
B. Založenie, spodná stavba
C. Nosná konštrukcia
Zdegradovaný betón na spodnej pohľadovej ploche NK od oboch okrajov mostov
Pôsobením rozmrazovacích prostriedkov zimnej údržby
Na pravom moste značná korózia nosnej výstuže hlavne krajných filigránov
Známky zatekania NK okolo krajných ríms ako aj v monolitických dobetonávkach
ľavého mosta
Na filigránoch sú priečne aj pozdĺžne trhlinky šírky do 0,30mm, ktoré kopírujú
nosnú výstuž – korózia výstuže
D. Mostný zvršok
Lokálne trhliny a nerovnosti vo vozovke

1
2
3
4

5
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Rozpad betónu krajných ríms, porastené okraje ríms uchytenou vegetáciou

6, 7

E. Ložiska a kĺby
F. Mostné závery
G. Odvodnenie mosta
H. Ostatné príslušenstvo mosta
Prakticky celoplošná degradácia betónu ŽB okrajových stienok
pôsobením rozmrazovacích prostriedkov
Korózia výstuže bočných stienok – hlavne vonkajšia stienka ľavého mosta
je v havarijnom stave
Hĺbkový lokálny rozpad betónu stienok – trhliny, možná strata ich stability

7
8, 9
10

I. Cudzie zariadenia
J. Okolie mosta - úpravy pod mostom
-

3. CELKOVÉ HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU
Predmetné mosty boli pravdepodobne postavené v 80-tych rokov, teda v súčasnosti majú
za sebou okolo 30 a viac rokov prevádzky. Mosty vykazujú známky prirodzeného opotrebenia
materiálov konštrukcie za dobu prevádzkovania, ale zistené poruchy sú aj dôsledkom
zanedbanej a nedostatočnej údržby. Prejavujú sa hlavne účinky pôsobenia rozmrazovacích solí
zo zimnej údržby ciest.
Hlavné problematické oblasti môžeme definovať nasledovne:
- NK v súčasnosti nevykazuje známky statických porúch, avšak je poznačená pôsobením
posypových solí na betón hlavne v okrajových častiach, kde konštrukcia zateká, čo
môže do budúcnosti negatívne poznačiť zaťažiteľnosť mosta. Trhliny statického
charakteru od vonkajšieho zaťaženia ani nadmerné priehyby pri prehliadke zistené
neboli. Pôsobenie rozmrazovacích prostriedkov na ceste sa prejavuje sa degradáciou
betónu, výkvetmi na NK, ako aj pomerne značnou koróziou hlavnej výstuže. Miestami
sú viditeľné aj priečne trhliny vo filigránoch ktoré kopírujú korodujúcu výstuž, čo je
známka nedodržania krycej hrúbky betónu a možného pretekania cez izoláciu. Izolácia
na oboch mostoch je pravdepodobne už lokálne porušená, čím neplní svoj účel. Treba
poznamenať, že pôvodný statický výpočet k dispozícii nebol, nie je teda známa
zaťažiteľnosť mostov, resp. miera ich spoľahlivosti.
- Na spodnej stavbe nie sú známky statického porušenia, hoci povrch betónu je
potiahnutý obkladom, nie sú viditeľné ani známky pretekania opôr.
- Ako najviac poškodené prvky zimnou údržbou ako aj nekvalitnou výrobou sú bočné
stienky v blízkosti vozovky. Sú tu známky jednak celoplošnej povrchovej degradácie
betónu, ďalej korózie nosnej výstuže ako aj značných zvislých deliacich trhlín šírky
niekoľko mm až cm. Vytvorené trhliny môžu ohroziť aj stabilitu stienok ako na pravom
tak aj na ľavom moste. Lokálne sú viditeľné známky hĺbkovej degradácie betónu, sú tu
vypadané kusy betónu a tým je významne oslabený celý prierez stienky, ktorá má
ochrannú funkciu zabezpečujúcu prípadný pád vozidla alebo pešej dopravy do priestoru
podchodu. Tieto poškodenia sú kumulované hlavne na vonkajšej stienke ľavého mosta.
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ŽB stienky majú na moste bezpečnostnú funkciu zvodidla. Poškodenie prierezu stienky
v rozsahu, ako bolo diagnostikované, výrazne znižuje bezpečnosť prevádzky na moste,
preto technický stav bočných stienok možno za havarijný. Navyše nie je podklad ako
boli stienky dimenzované na prípadný náraz vozidla, resp. je predpoklad, že sú
monoliticky spojené s NK mosta, teda nie je známe, či bol zohľadnený pri dimenzovaní
mosta aj tento zaťažovací účinok na nosnú konštrukciu.

4. ZÁVER A ODPORÚČANIA
Prehliadka na oboch mostoch bola vykonaná dňa 20.10.2014. Vizuálne boli prehliadnuté a
skontrolované všetky dostupné prvky konštrukcie. Na základe vyššie uvedených zistení
a porúch možno uviesť nasledovné odporúčania, ktoré by eliminovali príčiny nepriaznivého
pôsobenia negatívnych javov smerom do budúceho prevádzkovania mostov.
1. Zamedziť ďalší prístup a pretekanie a pôsobenia rozmrazovacích solí smerom do nosnej
konštrukcie. Z tohto pohľadu odporúčame znovuobnovenie izolácie a asfaltového krytu ako aj
krajných ríms. V rámci rekonštrukcie by bolo možné osadiť nové odvodňovače cez NK, vedené
po oboch stranách vozovky pri zvýšenej obrube a vyústiť rúrovým systémom do žľabu
v podchode. V prípade takejto úpravy je však potrebné zaistiť na konštrukcií min. pozdĺžny spád
0,5%.
2. Z pohľadu trvanlivosti NK odporúčame jej očistenie zo spodnej a bočnej strany na zdravý
betón, očistenie korodujúcej výstuže a následnú sanáciu a reprofiláciu poškodených miest.
Zaťažiteľnosť NK známa nie je, preto do budúcnosti odporúčame realizovať aj statický
prepočet NK.
3. Bočné ochranné stienky hlavne na ľavom moste sú v havarijnom stave. Z tohto
dôvodu navrhujeme ich úplnú náhradu za nové betónové stienky (v súbehu s rekonštrukciou
ríms), dimenzované podľa zásad aplikácie betónových zvodidiel (napr. TP 6/2010). Z hľadiska
mrazuvzdornosti a odolnosti voči pôsobeniu rozmrazovacích solí sa pre betónové zvodidlá
odporúča výroba z betónu min. pevnostnej triedy C35/45 – XF4, XC4, XD3, prípadne
so sekundárnym ochranným náterom v častiach priamo ostrekovaných chloridmi zo zimnej
údržby.

V Žiline, dňa

. . . 20.10.2014 . . . . . . . . . . .

Podpis: . .. . . . . .. . . . . .
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PRÍLOHA 1
Fotodokumentácia z prehliadky mostov na ul. Matice Slovenskej v Žiline,
Vlčince II

Foto. 1 Degradácia betónu NK – pravý most

Foto. 2 Korózia výstuže v okrajových častiach
NK – pravý most

Foto. 3 Zatekanie NK – ľavý most

Foto. 4 Trhliny od korózie výstuže – ľavý most

Foto. 5 Trhliny naprieč vozovkou – pravý most

Foto. 6 Degradácia betónu ríms, uchytená

vegetácia – ľavý most

Foto. 7 Celoplošná degradácia stienky – ľavý
most

Foto. 8 Korózia výstuže stienky – ľavý most

Foto. 9 Hĺbková degradácia stienky – ľavý
most

Foto. 10 Deliaca trhlina stienky – ľavý most

