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WONKŮV MOST PARDUBICE – VÝPLŇOVÉ INJEKTÁŽE 
 
1. Anotace 

 

V příspěvku autoři seznamují s netradičním použitím metody chemické injektáže při 

provedení sekundární ochrany kabelů volného předpětí v místě rozpletů Wonkova mostu 

v Pardubicích. 

 

 

2. Historie mostu a stávající stav 

 

Most byl vystavěn v letech 1956 až 1959 a v tehdejší době byl svým způsobem unikátní a 

průkopnický. Konstrukční technologie spadá do počátku zavádění předpjatého betonu u nás. 

V šedesátých a sedmdesátých letech byl již opravován a sanován. V lednu 2003 byl prováděn 

nový diagnostický průzkum, který ukázal na 

kritický stav konstrukce. Jednalo se zejména 

o nevyhovující stav hydroizolace mostovky a 

korozi předepnutých lan v rozpletech a 

ukotvení. Mostovky jsou tvořeny skupinou 

devíti železobetonových profilů. V každém 

profilu je umístěno na obou vnitřních bocích 

po sedmi párech nosných lan. Při 

předchozích rekonstrukcích byly tyto kabely zapěněny polyuretanovou pěnou. Zatékáním 

vody však docházelo ke korozi těchto lan v oblasti rozpletu a ukotvení.  

 

3. Rekonstrukce 

 

Během rekonstrukce, kdy byla celá nosná konstrukce mostu obnažena, zvednuta z ložisek 

byla napínací lana očištěna od původní polyuretanové pěny, dále byla lana odrezena a 

opatřena systémem nátěrů zajišťujících spolehlivou antikorozní úpravu.  
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 Naše firma byla vyzvána k realizaci sekundární ochrany kabelů volného předpětí 

v místech rozpletů metodou zalití těchto lan do nové PU pěny. 

Po konzultacích projektanta s technikem firmy Minova byl vybrán  organickominerální 

materiál typu WilkitFoam T. Tento materiál napěňuje bez účasti vody, dvaceti až 

čtyřicetinásobně, s vysokým procentem uzavřených pórů. Délka odkrytých kabelů se 

v jednotlivých mostovkách pohybovala od 1m až po 8m.  

Boční stěny s lany byly zabedněny překližkou, která byla povrchově zakryta PE folií. Poté 

byla provedena injektáž do prostoru za bednění injektážním pneumatickým čerpadlem 

GSF 35. Po odbednění zapěněných boků byly tyto plochy přestěrkovány izolační stěrkou. 

Realizace trvala cca 8 dnů. Vypěněno bylo cca 17 m3 prostoru a posléze bylo přestrkováno 57 

m2 ploch nových výplní.  

 

Obnažená lana Předepínací lana v antikorozní povrchové úpravě 

Montáž bednění pro injektáž Izolační stěrka 


