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kontrola plnění zápisu z jednání komise, hodnocení činnosti zkušební komise, personální záležitosti, plán činnosti na další období, kontrolní činnost komise, zhodnocení úrovně provádění
hlavních prohlídek předložených při žádostech, provedení kontroly databáze kontaktů.
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Zahájení zkoušek nových žadatelů - písemná část Test, ústní část - komise č. 1, prodloužení
Oprávnění - zkušební komise č. 2.
10:00 – 13:00 stav v udělování nových oprávnění, projednání prodloužení platnosti již udělených oprávnění, zkoušení nových žadatelů (seznam předá tajemník zkušební komise).
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Odborný program – 100 min
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1) Ing. Jiří Chládek, CSc. – Činnost KOMISE MD a zkušební komise.
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6) Doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D. – Současnosti a budoucnosti dřevěných mostních staveb

7) Ing. Michal Drahorád, Ph.D. – Vliv revize ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK na výkon HP mostních objektů
8) Ing. Jan Kůrka, Ph.D. – První hlavní prohlídky mostů v podmínkách ŘSD
9) Ing. Bogdan Kaleta – Geoportál ŘSD ČR data k 1.1.2022
10) Ing. Tomáš Míčka, – Patologické průzkumy předpjatých mostů pozemních komunikací
11) Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Michal Požár – Výsledky stabilizace železniční mostní klenby příčným předpětím
Diskuze

Pátek 1.4.2022 - Odborný seminář
7:00 – 8:30
8:30 – 10:10

Snídaně
Odborný program – 100 min

10:10 – 11:00
11:00 – 12:30

Přestávka, uvolnění pokojů
Odborný program – 90 min

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

Oběd
Diskuze, ukončení semináře

12) Ing. Petr Martínek – Migrující inhibitory koroze chrání železobetonové konstrukce
13) Mgr. Václav Škopek – Správa mostů v Jihočeském kraji (JčK) na silnicích II. a III. třídy
14) Věra Chládková – Evidence mostních objektů a jejich označení
15) Ing. Igor Suza, Ing. Ondřej Sedláček – Poodhalování nepřístupných dutin předpjatých nosníků
16) Ing. Jaromír Rušar, Ing. Květoslav Rušar – Konstrukce z předpjatého betonu-vývoj, poruchy, současný stav
17) Ing. Ludmila Černá – Vady mostů v souvislosti s jejich zařazením do klasifikačních stupňů.
Diskuze

18) Ing. Jan Horák, Ing. Pavel Hrůza – S tálé zařízení k ničení mostů PK
19) Ing. Jan Kryštof – Tajemství ukrytá v mostech
21) Ing. Jan Tomek – Info o elektronickém systému evidence, zkoušení a vydání oprávnění
22) Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. – Prohlídky mostních objektů na pozemních komunikacích v ČR
Diskuze
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Úvodní slovo
k odbornému semináři mostních inženýrů aktivně provádějících hlavní a mimořádné prohlídky mostů
na pozemních komunikacích.
Také v roce 2022 je třeba znovu zdůraznit, že jeho cílem je nejen ověření znalostí účastníků, ale samozřejmě také jejich rozšíření a získání poznatků nových, ať je to z přednášek, diskuse, ze vzájemných
konzultací, atd., potřebných k obhájení, nebo získání „OPRÁVNĚNÍ“, nebo problematika výkonu hlavních
prohlídek mostů, či zapracování nových ustanovení norem a TP. Seminář tak plně navazuje na školení
uskutečněná v předchozích letech.
V průběhu našeho již tradičního pracovního setkání, jehož nosným tématem jsou praktické zkušenosti
z výkonu hlavních prohlídek mostů, bude také dostatek příležitostí k projednání i výměně praktických
zkušeností z provádění prohlídek, seznámení se s novými a moderními materiály, vybavením a novými
technologiemi používanými jak v projekci, při realizaci oprav a sanaci mostních objektů, tak při jejich
údržbě. Pokládám za důležité, nejen při jednání tohoto letošního Semináře, umožnit a vytvořit možnost
odborných i běžných kontaktů těch mostařů, kteří jim rozumí a mají k nim co říci.
V České republice má průběžně výstavba mostů i jejich rekonstrukce svou historickou tradicí. U údržby
však musím bohužel uvést, že pravidelná a pečlivá údržba mostů na pozemních komunikacích v posledních
desetiletích „jen měla“ historickou tradici. Také musím objektivně uvést, že mostní stavitelství v České
republice drží krok se světovým trendem v projektování a ve výstavbě mostů.
Stav dopravní infrastruktury České republiky na úseku pozemních komunikací zatím stále neodpovídá ekonomickému rozvoji a narůstajícím intenzitám silniční dopravy. V posledních letech sice došlo ke
kýženému kladnému obratu ve výši jejího financování. Přesto stále nemůžeme být spokojeni se stavem
mostů na našich pozemních komunikacích, ať se jedná o dálnice a silnice I. třídy v majetku státu, nebo
o silnice II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví jednotlivých krajů a zejména, kdy se jedná o mostní objekty na místních, či účelových komunikacích.
Pro doložení uvedeného obratu uvádím vývoj financování pozemních komunikací z rozpočtu SFDI
v posledních letech (celkem/PK). Rok 2018: 75/42 mld Kč, rok 2019: 90/45 mld Kč, rok 2020: 111/54 mld
Kč. Na rok 2021 bylo k disposici 127,5/67,3 mld Kč. Investiční výdaje do celé dopravní infrastruktury ČR
tvořily loni 0,95 % HDP (s výjimkou výdajů do místních komunikací). Poměrně příznivá je i skutečnost
pro rok 2022, pro který je zatím navrhován rozpočet ve výši 130,6 mld. Kč, z toho 60,1 mld. Kč pro ŘSD
ČR a 5,6 mld. Kč pro kraje.
Chtěl bych ještě uvést několik informací týkající se vrcholového segmentu nového programového
období následujících let, které by se měly týkat nejen odstranění nedostatků naší dopravní infrastruktury. Jedná se například o Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ PK), který je uplatňován
v souladu se systémovými normami ČSN EN ISO, ČSN ISO a ČSN EN, právními předpisy, ČSN a oborovými
technickými předpisy. Dále se jedná o Centrální evidenci vad, celoplošně se týkající všech pozemních
komunikací ve správě ŘSD ČR rozšířenou o správu mostů, propustků, tunelů a dalších objektů, která
doufám. Důležitá je rovněž aktualizace BMS.
V České republice dlouhodobě existuje systém péče o mosty. Systém je propracovaný, je založen na
zákonné povinnosti vlastníků mostů, tj. vést evidenci mostů, zajišťovat prohlídky a zajišťovat údržbu
a opravy. Systém ale není důsledně dodržován. To je způsobeno jednak předchozím dlouhodobým nedostatkem finančních prostředků na údržbu a opravy, ale také nedostatečnou kontrolou plnění zákonných
povinností vlastníků mostů.
Významnou roli při zlepšování kvality našich mostů by měla mít na podnět vicepremiéra a minulého
ministra dopravy Karla Havlíčka i před rokem na MD vytvořená komise pro mosty. Jejím vrcholovým cílem
je zlepšení stavu mostních objektů pozemních komunikací i železniční dopravní cesty.
Pouhé vytvoření právně – technického prostředí pro provádění a následnou údržbu mostních objektů
není dostačující. Chybí fyzická kontrola a zejména následná vymahatelnost nastaveného systému stabilním technickým managementem jak na MD, tak ve vedení investorských organizací, zejména ŘSD ČR.
Obdobné se týká ve větší, či menší míře i jednotlivých krajů a zejména většiny měst a obcí. Nutností je
zvýšení kvality a frekvenci péče o všechny mosty na pozemních komunikacích, zejména o mosty ve stavu
stupně V až VII a zásadně zvýšit preventivní péči – údržbu na všech mostech. Jednoznačnou nutnosti je
také důsledné zajišťování kontroly realizace opatření vyplývajících ze závěrů mostních prohlídek.
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O to více je zde nutno podtrhnout význam důkladnosti a pečlivosti při prováděných hlavních a mimořádných prohlídkách mostních objektů na všech kategoriích pozemních komunikací. V budoucnu budeme
pečovat, tj. spravovat a udržovat rozsáhlejší síť pozemních komunikací, zahrnujících další mosty, mnohdy
i větších rozpětí i náročnějších konstrukcí.
Znovu bych chtěl při této příležitosti připomenout, že zejména hlavní a mimořádné prohlídky mostů,
mají velikou a zásadní důležitost vedoucí a zajišťující dosažení a udržení potřebné kvality a životnosti
mostních objektů.
Apeluji proto znovu a žádám všechny držitele OPRÁVNĚNÍ o větší aktivitu a důraznost při projednávání
závěrů mostních prohlídek se správci mostů a v některých případech i se svými nadřízenými. Žádám
vás o trpělivé vysvětlování nutnosti běžné údržby mostů a o důslednou následnou kontrolu prováděné
údržby a odstranění zjištěných závad a nedostatků mostních objektů. Mostaři vždy drželi dohromady
a musí držet spolu i v současnosti.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem přednášejícím a autorům odborných příspěvků, všem aktivním
účastníkům letošního semináře mostních inženýrů a zejména doc. Ing. Janu Tomkovi, Ing. Janu Tomkovi
a jejich spolupracovníkům za přípravu a organizaci tohoto semináře v rámci pověření MD ČR. Samotnému
semináři přeji úspěšný průběh a co nejvíce realizovatelných výsledků.
Ing. Jiří Chládek, CSc.
Předseda komise MD
pro udělování „Oprávnění“

Přípravný výbor:
Ing. Jiří Chládek, CSc. - předseda,
doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno - místopředseda,
Ing. Jan Tomek, Divyp, spol. s r. o., - tajemník komise,
Věra Chládková - zapisovatelka komise,
Ing. Ľudmila Černá, Infram, a. s.,
Ing. Miroslav Hekele, ŘSD ČR,
Ing. Jan Hromádko, ŘSD ČR,
Ing. Pavel Hrůza, Beton Diagnostik,
Ing. Petr Jedlinský, S-most,
Ing. Martin Krejcar, CSc., Inset, s. r. o.,
Ing. Jan Kryštof, Silniční vývoj, s. r. o.,
Ing. Zora Kubíčková,
Ing. Tomáš Míčka, Pontex, s. r. o.,
Ing. Jaromír Rušar, Ing. Jaromír Rušar- mosty,
Ing. Antonín Semecký, TSK Praha,
Ing. Josef Sláma, CSc.,
Ing. Igor Suza, Mostní a silniční, s. r. o.,
Ing. Michael Šmucr, Inbest, s. r. o.,
Ing. Luboš Vaner, Projektová, inženýrská a konzultační kancelář Vaner,
Ing. Vladislav Vodička, Pontex, s. r. o.,
Ing. Jan Zemánek, TSK Praha.
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Ohlédnutí za odborným seminářem
mostních inženýrů 2019
autor:

Ing. Jan Tomek

organizace: DIVYP spol. s r.o., Hlavní 156/80, 624 00 Brno
Tel.: 776 614 664, E-mail: divypbrno@divypbrno.cz
člen UMČR, tajemník Komise MD
Ve dnech 28.–29. 11. 2019 se uskutečnil ve Žďáru nad Sázavou odborný seminář mostních inženýrů.
Program přednášek, společenských akcí a diskusí byl realizován v prostorách hotelu Jehla.
Pozvánku na seminář obdrželi zástupci Ministerstva dopravy ČR, pracovníci ŘSD ČR, Městské úřady, Technické služby a firmy, v jejichž působnosti je správa a údržba mostů na místních komunikacích
a všichni držitelé Oprávnění.
Na SMI 2019 bylo přítomno celkem 200 účastníků
Na nosné téma " Vliv výkonu hlavní prohlídky na bezpečnost a životnost mostu“ vystoupilo 24. přednášejících a seminář zabezpečovalo 7 pořadatelů.
V příspěvcích přednášejících se hovořilo zejména o zkušenostech a požadavcích při provádění hlavních
prohlídek mostů, o mimořádných prohlídkách předpjatých mostů a následných okamžitých opatřeních,
mostním vybavení, technickém dozoru, využití dynamiky při posuzování skutečného stavu mostů a experimentálním ověřování konstrukcí.
Ke všem předneseným tématům proběhly mezi přednášejícími a účastníky semináře odborné diskuse
a vzájemné konzultace.
Oficiálnímu zahájení semináře předcházela pracovní porada „Komise pro udělování Oprávnění
a Osvědčení k provádění prohlídek mostů na pozemních komunikacích“.
Na jednání KOMISE MD byly projednány žádosti o prodloužení platnosti Oprávnění (17), nové žádosti
Oprávnění(5) a žádosti Osvědčení v mimořádném termínu (1).
Na pracovní poradě bylo projednáno:
• kontrola plnění zápisů z jednání komise, obsazení komise,
• vyhodnocení aktivity členů, včetně zhodnocení úrovně provádění hlavních prohlídek,
• kontrola databáze kontaktů,
• prodloužení platnosti již udělených oprávnění,
• stav v udělování nových oprávnění,
• zkoušky žadatelů o získání nového oprávnění,
• způsob sjednocení výkonu hlavních prohlídek v ČR.
Úvodním slovem zahájil Odborný seminář mostních inženýrů 2019 Ing. Jiří Chládek, CSc., předseda
přípravného výboru a předseda KOMISE MD.
Zdůraznil význam důkladnosti a pečlivosti při prováděných hlavních a mimořádných prohlídkách
mostních objektů na všech kategoriích pozemních komunikací.
Požádal všechny držitele OPRÁVNĚNÍ o větší aktivitu a důraznost při projednávání závěrů mostních
prohlídek s jejich správci.
Na semináři mostních inženýrů byl opět aktualizován a doplněn přehled předpisů pro mostní objekty.
Připravený seminář mostních inženýrů 2020 byl z důvodu opatření covid-19 bez náhrady zrušen.
V krátkém čase před termínem konání, kdy již nebylo možné přejít na jiný způsob uskutečnění SMI 2020.
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METODICKÝ POKYN
OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU PROHLÍDEK
MOSTNÍCH OBJEKTŮ
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD – OPK č. j. 130/2016‐120‐TN/8, ze dne 22. 11. 2016,
s účinností od 24. 11. 2016 se současným zrušením znění tohoto Metodického pokynu
schváleného MD – č. j. 61/2009‐120‐SS/2 ze dne 24. 8. 2009

Praha, listopad 2016
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Metodický pokyn oprávnění k výkonu
prohlídek mostních objektů pozemních
komunikací
1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Všeobecně

1.1.1 Metodické pokyny jsou vydávány pouze elektronicky v zabezpečeném formátu .pdf (Portable Document Format) ke stažení na www.pjpk.cz a na elektronickém nosiči CD – ROM (ČKAIT). V tištěné podobě
jsou vydány pouze pro schvalovací řízení Ministerstva dopravy a pro řešení případných sporů, přičemž
jeden zapečetěný výtisk je uložen na Ministerstvu dopravy a dva na Ředitelství silnic a dálnic ČR. V případě náhodných odlišností platí ustanovení tištěného vydání.
1.1.2 Metodický pokyn „Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací“ (dále jen
„Metodický pokyn“) obsahuje ustanovení pro výkon prohlídek mostních objektů pozemních komunikacích,
zahrnuje specifikaci povinností při zabezpečení provozu a údržby mostních objektů pozemních komunikací.
1.2

Vymezení předmětu a platnosti Metodického pokynu

1.2.1 Metodický pokyn platí pro provádění prohlídek trvalých i zatimních mostních objektů pozemních
komunikací (dálnic, silnic, místních a účelových komunikací) ve smyslu ČSN 73 6221 a TP 216.
1.2.2 Metodický pokyn stanovuje:
a)
požadavky na výkon prohlídek mostních objektů pozemních komunikací ve smyslu ČSN 73 6221;
b)
podmínky pro udělení/vydání „Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních
objektů pozemních komunikací“ ve smyslu ČSN 73 6221;
c)
podmínky pro udělení/vydání „Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů pozemních
komunikací“ ve smyslu ČSN 73 6221;
d)
požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících prohlídky mostních objektů pozemních
komunikací.
1.2.3 Metodický pokyn navazuje na ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze
dne 23. 4. 1997, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací a týká se oblasti kontroly stavebně-technického stavu mostů. Metodický pokyn je určen fyzickým a právnickým osobám, které na základě
„Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací“ a “Oprávnění k výkonu
hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací“ budou zajišťovat/vykonávat tyto prohlídky mostních objektů pozemních komunikací, dále silničním správním úřadům, správcům
mostních objektů, investorům a projektantům.
1.2.4 Metodický pokyn je rovněž určen silničním správním úřadům, orgánům a subjektům, které provozují,
spravují, udržují mostní objekty pozemních komunikací a jsou zodpovědné za bezpečnost provozu přes
mostní objekty na pozemních komunikacích.
Stav aktualizace Metodického pokynu
V současné době probíhá aktualizace Metodického pokynu s ohledem na platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a součinnost s ČSN 73 6221-Prohlídky mostů pozemních
komunikací z roku 2017.
Návrh bude projednávat na svém zasedání Komise pro udělování Oprávnění a Osvědčení k provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích (dále jen “KOMISE MD”) . Současné znění
Metodického pokynu je ke stažení na www.pjpk.cz a www.divypbrno.cz.
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Předpisy pro mostní objekty
pozemních komunikací
autor:

Ing. Josef Sláma, CSc.
tel.: 257 923 021, mobil: 725 810 988
e-mail: slamajos@email.cz
člen UMČR

Anotace:
Příspěvek obsahuje přehled předpisů souvisejících s projektováním, výstavbou, rekonstrukcemi,
opravami, údržbou, provozováním a správou mostních objektů pozemních komunikací a jejich součástí
a vybavení.
Úvod
Obecně se činnost při projektování, výstavbě, rekonstrukcích, opravách, údržbě a provozování a správě mostních objektů pozemních komunikací řídí předpisy veřejnoprávními (zákony, vládními nařízeními,
vyhláškami) a předpisy technickými (českými normami, základními rezortními předpisy, rezortními
technickými podmínkami a dalšími rezortními předpisy).
Významnou činností na poli technických předpisů je v současnosti přejímání schválených evropských
norem, které jako členská země evropských organizací CEN a CENELEX musíme zavádět do naší soustavy
norem (jako normy ČSN EN). Evropské normy zahrnují především normy výrobkové, zkušební, normy
pro provádění a zvláštní skupinou jsou normy pro navrhování staveb (Eurokódy). Dále se přejímají také
mezinárodní normy ISO.
Výše uvedené veřejnoprávní a technické předpisy byly zařazeny do seznamu předpisů podle jednotlivých druhů, přičemž vzhledem k rozsahu předpisů byly do některých skupin zařazeny pouze vybrané
předpisy (např. viz české technické normy).
Některé předpisy dosud nebyly schváleny, probíhá jejich revize nebo zpracování změny, na což je
upozorněno v jejich názvu poznámkou. Vysvětlení k některým změnám jednotlivých technických předpisů
bude provedeno v rámci přednášky.
Vybrané právní předpisy
zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích (PK), ve znění pozdějších předpisů.
vyhl. č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o PK, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
vyhl. č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
nař. vl. č.163/2002 Sb., ve znění nař. vl. č.312/2005 a nař. vl. č.215/2016, kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky
zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek
zákon č. 266/94 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
vyhl. č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů
10

-

zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 185/01 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a přísl. prováděcí vyhlášky, ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 86/02 Sb., o ochraně ovzduší a přísl. prováděcí vyhláška (č. 355/02 Sb.), ve znění pozdějších
předpisů
vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů
nař. vl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 362/2005 Sb. o zajištění bezpečnosti při práce ve výškách a nad volnou hloubkou, ve znění
pozdějších předpisů
vyhl. č. 48/1982 Sb. k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
nař. vl. č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů
nař. vl. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
nař. vl. č. 264/2009 Sb. o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delších
než 500 m, ve znění pozdějších předpisů
vyhl. MD č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vybrané České technické normy
ČSN 01 3467 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná žebírková betonářská ocel – Všeobecně + Změna 1
ČSN 72 3149 Navrhovanie betónových rúr
ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd (informativní)
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí (informativně)
ČSN 73 1322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu
ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace
ČSN 73 2603 Ocelové mostní konstrukce – Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality
a prohlídky
ČSN 73 3050 Zemní práce
ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací, část 1 Základní názvosloví, část 2 Projektování
pozemních komunikací a část 3 Vybavení pozemních komunikací
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6109 Projektování polních cest
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
ČSN 73 6200 Mosty - terminologie a třídění
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ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, změna 1/11
ČSN 73 6203 Zatížení mostů (informativně)
ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostních konstrukcí. (informativně)
ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí (informativně)
ČSN 73 6207 Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu (informativně
ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů
ČSN P 73 6213 Navrhování zděných mostních konstrukcí
ČSN 73 6220 Evidence mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům
výfukových plynů na objektech nad kolejemi celostátních drah a vleček, změna 2009
ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech PK
ČSN 73 6244 Přechody mostů PK, změna 2009
ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace, změna 2009
ČSN 73 6530 Názvosloví hydrologie
ČSN 73 6503 Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem, vč. změny a
ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací
ČSN 75 0101 Vodní hospodářství - Základní terminologie
ČSN 75 0102 Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice
ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod
ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků
ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
ČSN 75 4210 Hydromeliorace, odvodňovací kanály
TNV 75 2102 Úpravy potoků
TNV 75 2103 Úpravy řek
ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality - Požadavky
ČSN EN 15050 (72 3063) Betonové prefabrikáty – Mostní prvky
ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí
ČSN EN 1504 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice,
požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 1 až 10:
ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 1337 (73 6270) Stavební ložiska – Část 1 až 11 (1999 – 2006)
ČSN EN 1090-2 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Požadavky na ocelové konstrukce
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu
ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní vstupní šachty, požadavky k označování, zkoušení a hodnocení shody
ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu
ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení
ČSN EN 1794-1 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 1:
Mechanické vlastnosti
ČSN EN 1794-2 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 2:
Obecné požadavky
ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 10025 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – část 1: Všeobecné technické
dodací podmínky
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně

-

ČSN EN ISO 17660-1 Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nosné svařované spoje
ČSN EN ISO 17660-2 Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 2: Nenosné svařované spoje
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, včetně oprav 1, 2 a 3 a změn A1, Z1, Z2 a Z3
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní
tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí
vystavených účinkům požáru
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou
ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění
ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení
ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou, včetně změn Z1,
Z2, Z3 a Z4
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla
pro pozemní stavby
ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty - Navrhování
a konstrukční zásady
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-2 Eurokód 2: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty
ČSN EN 1994-2 Eurokód 2: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 2: Obecná
pravidla a pravidla pro mosty
ČSN EN 1995-2 Eurokód 2: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 2: Mosty
ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení
základové půdy
ČSN EN 639 Společné požadavky na betonové tlakové trouby, včetně spojů a tvarovek
ČSN EN 640 Železobetonové tlakové trouby a tlakové trouby s rozptýlenou výztuží (bez plechové
válcové vložky), včetně spojů a tvarovek
ČSN EN 641 Železobetonové tlakové trouby s plechovou válcovou vložkou, včetně spojů a tvarovek
ČSN EN 642 Tlakové trouby z předpjatého betonu s plechovou válcovou vložkou a bez plechové
válcové vložky, včetně spojů a tvarovek a zvláštní požadavky na předpínací výztuž pro trouby
ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění
ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu
ČSN EN 14844 +A1 Betonové prefabrikáty – Prostorové prvky pro inženýrské sítě
ČSN EN 1295-1 Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1:
Všeobecné požadavky
ČSN EN 15528 Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly
ČSN EN 15050 Betonové prefabrikáty – Mostní prvky
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby- Část 1-Specifikace
ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu – Všechny části
ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu – Všechny části
ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení- Část 1: Ochranná opatření vztahující se
na elektrickou bezpečnost a uzemňování
ČSN EN 13391 (74 2871) Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání, změna 2010
ČSN EN ISO 1461 Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích
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ČSN EN ISO 2063 Žárové stříkání – kovové a jiné anorganické povlaky
ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební
metody
ČSN EN 1317-2 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla a mostní svodidla – Funkční třídy, kriteria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN EN 1317-3 Silniční záchytné systémy – Část 3: Tlumiče nárazu – Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN EN 1317-5 +A2 Silniční záchytné systémy – Část 5: Požadavky na výrobek, trvanlivost a posouzení shody
DIN 18218 Zatížení vahou betonu během stavby (zpracovává se převod na ČSN)

Základní rezortní předpisy MD
Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK (TKP-D), 11 kapitol, Pragoprojekt, (CD)
- kap. 1 Všeobecně 10/05
- kap. 2 Umístění a prostorové uspořádání PK 10/05
- kap. 3 Zemní těleso 10/05
- kap. 4 Vozovky, krajnice, chodníky, dopravní plochy 10/06
- kap. 5 Odvodnění PK 10/06
- kap. 6 Mostní objekty a konstrukce 10/06
- kap. 7 Tunely, podzemní stavby a galerie 4/16
- kap. 8 Vybavení PK 10/05
- kap. 9 Obslužná zařízení PK 10/05
- kap. 10 Cizí zařízení na PK 5/07
- kap. 11 Životní prostředí 10/06
Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK (Všeobecné
OP-D, Zvláštní OP-D, Přílohy A, B, C, Vzor smlouvy o dílo) - (dle FIDIC), 2/15
Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK (4 části) – (dle FIDIC),
2/15
Metodický pokyn k sestavení zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci
stavby PK, 5/08, PGP, (CD)
Technické kvalitativní podmínky staveb PK (TKP)
- kap. 1 Všeobecně (vč. příloh 1 – 9) 2/17 a změna č. 1, 5/21
- kap. 2 Příprava staveniště 1/17
- kap. 3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 4/09 a dodatek č. 1, 4/17
- kap. 4 Zemní práce 8/17
- kap. 5 Podkladní vrstvy 2/15
- kap. 6 Cementobetonový kryt 2/15
- kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy 5/08, v revizi
- kap. 8 Litý asfalt 5/08, v revizi
- kap. 9 Kryty z dlažeb a dílců 9/10
- kap. 10 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy 9/10
- kap. 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 4/10 a změna č. 1, 4/18, v revizi
- kap. 12 Trvalé oplocení 4/08, v revizi
- kap. 13 Vegetační úpravy 10/06
- kap. 14 Dopravní značky a dopravní zařízení 4/15
- kap. 15 Osvětlení PK 2/15
- kap. 16 Piloty a podzemní stěny 5/20
- kap. 18 Beton pro konstrukce (vč. 10 příloh) 1/16 a oprava č., 1, 7/20
- kap. 19 - část A: Ocelové mosty a konstrukce, 4/15
- část B: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí, 9/18
- část C: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích, 3/21
- kap. 20 Pylony a mostní závěsy 5/08
- kap. 21 Izolace proti vodě 5/20
- kap. 22 Mostní ložiska 6/18
- kap. 23 Mostní závěry 9/07, v revizi
- kap. 24 Tunely 5/07, v revizi
- kap. 25 Protihlukové clony 4/09
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- kap. 26 Postřiky a nátěry vozovek 2/15
- kap. 27 Emulzní kalové zákryty 12/16
- kap. 29 Zvláštní zakládání 1/11, v revizi
- kap. 30 Speciální zemní konstrukce 8/20
- kap. 31 Opravy betonových konstrukcí 3/21
Kapitoly aktualizované od roku 1999 obsahují i Přílohu pro opravy a údržbu.
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem –
Obecné podmínky (na základě červené knihy FIDIC), 10/16
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem –
Zvláštní podmínky (na základě červené knihy FIDIC), 7/20
Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně
- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných dodavatelem – Obecné
podmínky (na základě žluté knihy FIDIC), 12/16
Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně
- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných dodavatelem – Zvláštní
podmínky (na základě žluté knihy FIDIC), 9/21
Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky (na základě zelené knihy FIDIC),
6/17
Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (na základě zelené knihy FIDIC),
5/20
Obecné podmínky pro poskytování služeb mezi objednatelem a konzultantem (na základě bílé
knihy FIDIC), 5/21
Zvláštní podmínky pro projektové práce – Rámcové dohody (na základě bílé knihy FIDIC), 5/21
Zvláštní podmínky pro projektové práce (na základě bílé knihy FIDIC), 5/21
Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK, více aktuálních informací na stránkách
SFDI
Směrnice pro dokumentaci staveb PK, 8/2017, dodatek č. 1, 4/2018 a dodatek č. 2, 5/2019, v revizi
Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách PK, 2017, v revizi
Metodický pokyn Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů PK, Divyp, 11/16, www.pjpk.cz,
www.divypbrno.cz, http:// bms.vars.cz/
Metodický pokyn Oprávnění k výkonu prohlídek tunelů PK, Věstník dopravy 19/2009, www.pjpk.cz,
www.divypbrno.cz, http:// bms.vars.cz/
Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) - Věstník dopravy 9/01 + 1/02 + 4/03 + 9/05 +
18/08 + 25/10 + úplné znění 5/13, úplné znění VD 13/19, www.pjpk.cz, (CD)
(Zásady + Metodické pokyny k jednotlivým 6 oblastem SJ-PK: projektové práce, průzkumné a diagnostické práce, zkušebnictví, provádění silničních a stavebních prací, ostatní výrobky, zavedení
nové technologie)

Z technického hlediska jsou nejdůležitější TKP, které jsou souborem požadavků objednatele stavby
na způsob provádění stavby, kontrolu kvality provedení stavby a převzetí provedených prací. TKP jsou
součástí Zadávací dokumentace stavby a SoD; odvolávají se na technické normy a předpisy, upřesňují
je a uzavřením SoD se stávají normy a předpisy pro stavbu závaznými. V případě požadavků prací v TKP
neuvedených nebo když charakter staveniště, kvalitativní parametry prací nebo materiálů, ojedinělé
technické řešení nebo část prací se odchyluje od TKP, objednatel zajistí vypracování Zvláštních TKP
(podle zásad v TKP uvedených). Zadávací dokumentaci stavby (zákon č. 134/2016 Sb.) pak tvoří zejména:
VOP+ZOP+TKP+ZTKP+projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS (stavební zákon č. 183/2006
Sb.; vyhl. Č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) + soupis prací
SP (podle OTSKP SPK). Zadávací dokumentaci (a součást SoD) na zhotovení dokumentace stavby tvoří
zejména: VOP-D+ZOP-D+TKP-D+ZTKP-D+dokumentace předchozího stupně+příp. TKP ad.
Technické podmínky MD
TP 37 Provádění prefabrikovaných a monolitických čel silničních propustků, IMOS, 1990,
TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu, IMOS, 1990
TP 42 Opravy, obnovy a přestavby ocelových mostních konstrukcí mostů, PONTEX, 2021
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TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními materiály, IMOS,
l990
TP 53 Protierozní opatření na svazích PK, ASPK, 2003, oprava 2005, v revizi
TP 54 Železobetonové desky spřažené s prefa nosníky mostů PK, PONTEX, 2014
TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na PK – únikové zóny, PGP, 2008
TP 58 Směrové sloupky a odrazky – Zásady pro používání, SV Brno, 2016
TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem, CDV, 2010
TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK, Ing. Antonín Seidl, 2013, v revizi
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK, CDV, 2015
TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na PK, SV Brno, 2013
TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, PONTEX, 2009
TP 73 Zesilování betonových mostů externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou železobetonovou
deskou. Pokyny pro výpočet, IMOS, l996
TP 74 Zesilování betonových mostů externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou železobetonovou
deskou. Technické podmínky, IMOS, l996
TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů PK, PGP, 2006
TP 76 A Geotechnický průzkum pro PK, Zásady geotechnického průzkumu, Arcadis Geotechnika,
2009, v revizi
TP 76 B Geotechnický průzkum pro PK, Provádění geotechnického průzkumu, Arcadis Geotechnika,
2009, v revizi
TP 76 C Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů PK, Arcadis Geotechnika, 2007,
v revizi
TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů PK, PONTEX, 2015
TP 80 Elastický mostní závěr, PGP, 2013
TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na PK, EDIP, 2015, dodatek
1, Ing. arch. Tomáš Cach, 9/2018
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, Pavex, 2010, v revizi
TP 83 Odvodnění PK, PGP, 2014
TP 85 Zpomalovací prahy, SV Brno+VUT Brno, 2013
TP 86 Mostní závěry, PGP, 2009, Změna 1, ŘSD, 2/2019, v revizi
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek, VUT, 2010, v revizi
TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích, IMOS, l997
TP 90 Používání provizorních mostů MS, PONTEX, l997, Dodatek 1 – PGP, 2010
TP 91 Rekonstrukce vozovek s CB krytem, CDV, 2014
TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem, CDV, 2011
TP 93 Návrh a provádění staveb PK s využitím popílků a popelů, Arcadis Geotechnika, 2011, Změna
1 - 2011
TP 94 Úprava zemin, Arcadis Geotechnika, 2009
TP 96 Vysprávky vozovek tryskovou metodou, IMOS, 2011, Změna 1-2020
TP 97 Geosyntetika v zemním tělese PK, Arcadis Geotechnika, 2013
TP 98 Technologické vybavení tunelů PK, ELTODO, 2003, Změna 1- 2010
TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace, SV Brno, 1998, dodatek 1 – ASPK, 2005
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na PK, Ing. Antonín Seidl (D.I.A.S), 11/2017
TP 101 Výpočet svodidel, Dopravoprojekt, l998
TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, EDIP, 2008
TP 104 Protihlukové clony PK, Skanska, 2016
TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě PK, Roadconsult, 2011
TP 107 Odvodnění mostů PK, PGP, 2009, v revizi
TP 110 Používání provizorních mostů systému Mabey Univerzal, PONTEX, l998
TP 112 Studené pěnoasfaltové vrstvy, IMOS, 2007

-

TP 113 Značky a symboly pro výkresy PK, l999, TSK-ÚDI Praha
TP 114 Svodidla na PK, Dopravoprojekt, 2015, Dodatek 1, ŘSD, 4/2016 a Dodatek 2, ŘSD, 4/2018,
Dodatek 3, MDČR OPK, 11/2018, MDČR, 7/2020, konsolidované znění 7/2020, v revizi
TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem, Nievelt Labor Praha, 2009
TP 116 Chemické rozmrazovací a posypové materiály, nakládání s biologickým odpadem ze silničních pozemků, IMOS, 2015
TP 119 Odrazová zrcadla, SV Brno, 2013
TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK, 2010, PONTEX
TP 123 Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí, City Plan, 1999
TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní
betonové konstrukce PK, JEKU Praha, 2009,
TP 127 Přezkoušení dávkování sypačů chemických materiálů s automatikou dávkování, IMOS, 2015
TP 130 Odrazky proti zvěři – Optické zařízení bránící zvěři ke vstupu na komunikaci, SV Brno, 2013
TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi, City Plan, 2000
TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, Roadconsult, 2000
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK, Ing. Antonín Seidl, 2013, v revizi
TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích, 2017
TP 136 Povlakovaná výztuž do betonu, SVÚOM, 2000
TP 137 Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách PK, KÚ ČVUT, 2016
TP 138 Užití struskového kameniva do PK, 2001, VUT Brno, 2011
TP 139 Betonové svodidlo, Dopravoprojekt, 2015
TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné informace
na PK, City Plan, 2000
TP 142 Parkovací zařízení, SV Brno, 2013
TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek, SV Brno, 2013
TP 144 Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK, PGP, 2010
TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, CDV Brno, 2001
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK, 2020
TP 147 Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky, VUT Brno, 2010
TP 148 Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem z pneumatik,
VUT Brno, 2009, v revizi
TP 150 Údržba a opravy vozovek PK obsahujících dehtová pojiva, Roadconsult, 2011
TP 151 Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti, VUT Brno, 2010
TP 152 Štěrbinové žlaby na PK, VPÚ-DECO, 2001
TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště, ASPK, 2002
TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů PK, ELTODO, 2009
TP 156 Vodicí stěny a ukazatele směru, Dopravoprojekt, 2015
TP 157 Mostní objekty PK s použitím ocelových trub z vlnitého plechu, PGP, 2004
TP 158 Tlumiče nárazu + dodatek č.1 Dopravoprojekt, 2014, 2016
TP 159 Dočasná svodidla, Dopravoprojekt, 2015
TP 161 Používání provizorních mostů MMT-100, PONTEX, 2003
TP 164 Izolační systémy mostů PK (polyuretany), PGP, 2014
TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace, SV Brno, 2004
TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na PK, CDV, 2005
TP 170 Navrhování vozovek PK (všeobecná část, katalog, návrhová metoda), 2004, 2006, VUT, Roadconsult, Dodatek 1- 2010
TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků PK, CDV, 2005
TP 172 Dopravní informační centra – požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací,
SDT, 2005
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TP 174 Zásady pro používání dopravních majáčků, Ing. Antonín Seidl, 2013, oprava 1, ŘSD, 2016
TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů PK, SVÚOM, 2006, Změna 1 – 2009 (Příloha C)
TP 176 Hlušinová sypanina v tělese PK, Arcadis Geotechnika, 2011
TP 177 Mostní objekty PK s použitím korugovaných plastových trub, PGP, 2005
TP 178 Izolační systémy mostů PK (polymetylmetakryláty), PGP, 2014
TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, 2017
TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, EVERNIA,
2006
TP 181 Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby, EVERNIA, 2006
TP 182 Dopravní telematika na PK, ELTODO, 2006
TP 183 Diagnostický průzkum mostů PK postupy monitorování a vyhodnocení koroze výztuží v betonu metodou akustické emise, CDV Brno, 2007
TP 184 Systém hospodaření s pozemními komunikacemi, CDV, 2007
TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích, PGP, 2007
TP 187 Samozhutnitelný beton pro mostní objekty PK, ČBS, 2007
TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek, EDIP, 9/2018
TP 189 Stanovení intenzit dopravy na PK, EDIP, 11/2018
TP 192 Dlažby pro konstrukce PK, STÚ-K, 2008
TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů, MMD, 2008
TP 194 Kompozitní materiály pro vybavení objektů PK, PGP, 2008
TP 197 Mosty a konstrukce PK z patinujících ocelí, MMD, 2008
TP 198 Vylehčené násypy PK, Arcadis Geotechnika, 2008
TP 199 Zatížitelnost zděných klenbových mostů, 2008, PGP, Dodatek 1 - 2010
TP 200 Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN, PGP, 2008
TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích, PGP, 2008
TP 202 Monitorování srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních silnic, VÚV, 2008
TP 203 Ocelová svodidla (svodnicového typu), Dopravoprojekt, 2015
TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích, VÚV, 2008
TP 205 Zásady pro proměnné dopravní značení na PK, CDV, 2009
TP 207 Experiment přesnosti - zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů
vozovek PK, 2017, Dodatek 1-2019
TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena, APT servis Olomouc, 2009
TP 209 Recyklace asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za horka, Nievelt Labor Praha,
2009
TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do PK, VUT, 2011
TP 211 Izolační systémy mostů PK - přímopojížděné systémy, Metrostav), 2010
TP 212 Vozovky s cementobetonovým krytem na mostech PK, 2017
TP 213 Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek, IMOS, 2009
TP 215 Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů PK,
PGP, 2010
TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů PK, PGP, 2010
TP 217 Zvýrazňující optické prvky na PK – zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodicí trvale
svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky – zásady pro používání, 2017
TP 218 Navrhování zón 30, CDV, 2010
TP 219 Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí,
EDIP, 2019
TP 220 Používání provizorních mostů TMS, PGP, 2010

-

TP 221 Používání provizorních mostů MMS, PGP, 2010
TP 222 Mostní provizorium z plnostěnných nosníků - Používání provizorních mostů PN, PGP, 2011
TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, EDIP, 9/2018, Oprava 1, EDIP, 11/2018
TP 226 Vysokohodnotné betony pro mosty PK, PONTEX, 2010
TP 229 Bezpečnost v tunelech PK, ELTODO, 2010, dodatek č. 1, ČVUT FD, 2016
TP 231 Ošetřování betonu, PGP, 2011
TP 232 Propustky a mosty malých rozpětí, Divyp Brno, 2012
TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací, ARCADIS, Geotechnika, 2011
TP 237 Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací, 2011
TP 238 Nízkoteplotní asfaltové směsi, ČVUT a Roadconsult, 2012
TP 253 Modulární lávky ML 18, Ing. Pavel Simon, 2014
TP 254 Modulární lávky ML 36, Ing. Pavel Simon, 2014
TP 258 Mostní zábradlí, Dopravoprojekt, 2015
TP 259 Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností, ČVUT, 2017
TP 260 Přímo pojížděné mosty pozemních komunikací, 2017
TP 261 Integrované mosty + oprava č. 1, 2017
TP 262 Ložiska mostů pozemních komunikací, MD, 6/2018

Technické podmínky (TP) výrobců svodidel a tlumičů nárazu nejsou již schvalovány MD a proto byly
po přechodném období, které trvalo do 31. 3. 2018, vyřazeny z evidence TP a byly a jsou nahrazovány
Technickými podmínkami výrobců (TPV), které jsou uvedeny na www.pjpk.cz v přehledu schválených
svodidel a tlumičů nárazu.
Technické podmínky (TP) MD jsou součástí rezortních technických předpisů; jsou prakticky na úrovni
dřívějších oborových norem. TP umožňují v porovnání s nově koncipovanými českými technickými normami rychlejší a pružnější zavádění nových poznatků do praxe, a detailnější a komplexnější zpracování
podle potřeb oboru PK, a tak jsou nezbytným a vhodným doplněním ČSN.
Vzorové listy staveb pozemních komunikací
VL 1 Vozovky a krajnice, 12/05, Dopravoprojekt, v revizi
VL 2 Silniční těleso, 04/95, Dopravoprojekt, v revizi
VL 2.2 Odvodnění 7/08, Dopravoprojekt, v revizi
VL 3 Křižovatky, 04/12, Dopravoprojekt
VL 4 Mosty, 03/21, PONTEX
VL 5 Tunely, 05/08, PGP, v revizi
VL 6.1 Svislé dopravní značky, 08/19, DISK
VL 6.2 Vodorovné dopravní značky, 02/17, CDV
VL 6.3 Dopravní značení, 02/17, CDV
VL 7 Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy, 12/00
VL-O Vzorové listy oprav mostních objektů PK, 02/10, PONTEX
Vzorové listy (VL) staveb PK obsahují souhrn konstrukčních zásad a vzorových detailů, které mají
přispět k vytváření základních předpokladů pro zajištění jakosti, hospodárnosti a životnosti staveb PK.
VL shrnují zásadní a významem důležité předpoklady technických řešení objektů staveb PK, zejména
z hlediska jejich uživatelů zastoupených státní správou k zabezpečení kvalitativních parametrů a zásad
při navrhování a zhotovení staveb PK. VL určují v grafické podobě se stručnými texty celospolečenské
technické požadavky a rozpracovávají ustanovení ČSN a TP pro projektování objektů staveb PK na požadované technické úrovni. VL předpokládají příp. dopracování řešení podle stupně dokumentace pro
konkrétní aplikaci a tvoří otevřený systém s možností dopracování a změn.
Další technické předpisy MD
MP Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostních objektů a ostatních
betonových konstrukcí PK, 2008, JEKU Praha
MP Provozování systému hospodaření s mosty, 2008, CD, PONTEX, http:// bms.vars.cz/
19

20

Sm pro používání provizorních mostů BB v civilním sektoru, 1992, PONTEX
Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních objektů 11 kapitol, l997,IMOS
Katalog závad mostních objektů PK, 2008, CD, PONTEX, http:// bms.vars.cz/, Dodatek – 2009
Pokyny pro jednorázové zvýšení zatížitelnosti silničních mostů, 1990, PGP, PONTEX
Pokyny pro posuzování technického stavu a pro zvýšení trvalé zatížitelnosti betonových silničních
mostů, 1990, PGP, PONTEX
MP Zabezpečení objektů pozemních komunikací před odcizením nebo úmyslným poškozením, PGP,
2011 a část II., 2012
Prováděcí pokyny ke stanovení zatížitelnosti mostů dle změny a) ON 73 6220 – jen tabulky zatížitelností mostů z prefabrikátů a desek, 1985; doplněk: pomůcka pro určování zatížitelnosti starších
mostů, 1989, ŘSD
Vzorové projekty údržby a oprav silničních mostů, 5 sv., 1985-87, IMOS
TSm Silniční železobetonové mosty z monolitických konstrukcí dl. 3,6-9,0 m, 1990, PONTEX
Typové podklady a směrnice pro mostní konstrukce prefabrikované (nosníky spřaženy s železobetonovou monolitickou deskou): ŽMP 62/88,89,90, IZM, (MJ), KU-M, VST-88, 92, VSTI 2000, I-9O, T-93,
AMOS l.0, I-DZ, TT-DZ, ocelové I - nosníky
TyP Rámové mosty, propustky a podchody IZM (1989), Dopravoprojekt
TyP Trubní propustky PK (1991), Dopravoprojekt
TSm Vysoké mezilehlé podpěry pro mosty rozpětí nad 30 m + TP 50 pro provádění a údržbu, 1991,
Dopravoprojekt
Spodní stavby mostů SVB-82 (1987), SVB-84 (1985), SVB-88 (1988) Dopravoprojekt
TSm Monolitické zdi pro silniční stavby, 1990, Dopravoprojekt
TyP pro 4 typy opěrných zdí (stěnové prefa, krabicové dílce U, prefa T, dílce SVB-KK-85), 1988-90,
Dopravoprojekt
MP Technickoekonomické hodnocení tunelů PK, 2001, ILF Praha, změna 2010, Eltodo
MP Školení obsluh tunelů, 2009, Eltodo
MP Zkoušky požárně bezpečnostních zařízení v tunelech PK, 2010, Eltodo
MP Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem,11/08, vydalo ŘSD
MP Zásady pro hodnocení výhod a nevýhod asfaltových a cementobetonových technologií z hlediska jejich použití na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy, 2009, CDV
Technické podklady pro zajištění údržby silnic, I., II. a III. část =34 TPO, 2005, IMOS, vydalo ŘSD
(revize odpovídajících TePo pro údržbu a opravy silnic a MK (1992-93))
TyP Železobetonové panely pro provizorní vozovky, 1992, STÚ-K,
MP Vedení evidence o silnicích ČR, 1998, ŘSD –SDB Ostrava
MP Hospodárné využívání recyklovatelného asfaltového materiálu, 2003, IMOS, rev. 2010
MP Zásady pro použití obrusných vrstev vozovek z hlediska protismykových vlastností, 2006, Měření
PVV- L. Nekula
Sm Podchody vedení technického vybavení pod PK, 1993, STÚ-K
Zásady bezpečného utváření PK, 2001, CDV Brno
Utváření bezpečných PK, 2008, CDV Brno
Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod, 2001, CDV
MP Hodnocení variant tras PK z technického, dopravního a ekonomického hlediska, 1995, MD
MP Pomůcka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, 2002,
CDV
MP Pomůcka pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích v obci, 2002, CDV
MP Pomůcka pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obce, 2003, CDV
MP Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích, Věstník dopravy 25/04, MD,
www.mdcr.cz, www.rsd.cz
TyP Portály pro svislé dopravní značení, 1985, 1989, PÚDIS
Dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích, 2007, CDV Brno
TyP Svodidlo NHKG, 1988

-

MP k zásadám pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů EU, fondů NATO
a úvěrů se státní zárukou, 2000, MD
MP Hodnocení přínosů silniční dopravy pro společnost, 2009, SBP
Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních záměrech
(programem HDM-4), Věstník dopravy 26/03+změna VD 9/07

Starší typové podklady a směrnice lze využít po konstrukčních úpravách vyvolaných novými ČSN,
předpisy a jejich změnami a požadavky objednatele.
Závěr
Uvedený seznam předpisů pro pozemní komunikace odpovídá jejich stavu v říjnu 2021. Vzhledem
k pokračujícímu vývoji a zvyšování úrovně poznání dochází stále k potřebě zpracování změn nebo revize
předpisů, případně vypracování předpisů nových.
Závaznost platných technických norem a technických předpisů je dána jejich uvedením v rozhodnutích, povoleních, smlouvách o dílo, posuzování dokumentace, výběrovém řízení a dozoru na stavbách.
Dodržování ČSN a technických předpisů MD se považuje za splnění požadavků vyhlášky č. 04/97 Sb.
a zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích. Posloupnost závaznosti technických podmínek je ZTKP-TKP-ČSN-TP-VL.
Souhlas s odchylným řešením od ustanovení platných norem je možno získat v odůvodněných případech na základě žádosti od ŘSD ČR – GŘ Praha, které bylo touto činností Ministerstvem dopravy pověřeno.
Starší typové podklady, směrnice, sborníky a další předpisy lze využít v přiměřeném rozsahu v souladu
s jejich úpravou vyvolanou novými ČSN, předpisy a jejich změnami a požadavky objednatele.
Oznámení o vydání technických předpisů MD jsou uveřejňována ve Věstníku dopravy; aktuálně platný
seznam předpisů je uveden na www.pjpk.cz (odkaz na tyto stránky je na stránkách www.mdcr.cz). Většina
předpisů je zde ke stažení v elektronické podobě. Na základě dohody mezi ČKAIT a MD jsou základní
rezortní předpisy MD, technické podmínky MD a vzorové listy vydány souborně v elektronické formě
na CD „Dopravní stavby - Systém jakosti.“, ČKAIT, 2019. Zpracovatelské organizace jsou jako distributoři
zejména starších předpisů uvedeny v následujícím seznamu a na www.pjpk.cz.
Distributoři předpisů MD:
APT servis – Ing. Zajíček, Jaromírova 19, 779 00 Olomouc, tel.: 602515105
Arcadis Geotechnika, Geologická 4, 152 00 Praha 5, tel.: 234654210
ArcelorMittal Ostrava, záv. 16, Vratimovská 689, 707 02 Ostrava, tel.: 595687114
ASPK, Jílkova 76, 615 00 Brno, tel.: 548424213
CDV, Líšeňská 33a, 636 00 Brno, tel.:548423711
City Plan, Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, tel.: 221184304
ČBS, Samcova 1, 110 00 Praha 1, tel.: 222316173
ČKAIT – Informační centrum, Sokolská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 227090211
DIVYP Brno, Hlavní 156/80, 624 00 Brno – Komín, tel.: 511115170
Dopravoprojekt Brno, Kounicova l3, 658 30 Brno, tel.: 549123133
Doprastav Bratislava, Drieňová78/27, 821 01 Bratislava – Ružinov, Slovensko, tel.: +421248271568
Edip, Pařížská 1230/1, Východní předměstí, 301 00 Plzeň
ELTODO, Novodvorská 14, 142 OO Praha 4, tel.:261343703
Eurovia services, Národní lO, 113 19 Praha l, tel.: 241712742
Eurovia SOK, Tovární 164, 289 12 Třebestovice, tel.: 325510124
EVERNIA, 1. máje 97, 460 01 Liberec, tel.: 485228272
FLOP – dopravní značení, Sulkov 666, 330 21 Líně, tel. 377220551
HRADIL CZ, Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem, tel.: 731602060
IBR Consulting, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, tel.: 485103336
ILF Noc. Eng, Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8, tel.: 281015111
IMOS Brno, Olomoucká 174, 627 00 Brno, tel.: 548129342
JEKU, Limuzská 8, 100 00 Praha 10, tel.: 272702597
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KLS Mierová 2012, 821 05 Bratislava, Slovensko tel.: +421243421278
Koura publishing, Tyršova 648, 353 01 Mariánské Lázně, tel.: 354621788
MABA Prefa spol. s.r.o., Čtvrť J. Hybeše 549, Veselí nad Lužnicí, tel.: 381207020
Měření PVV – Leoš Nekula, Hybešova 36, 682 01 Vyškov, tel.: 603473054
Mott Mac Donald, Národní 15, 110 00 Praha 1, tel.: 221412800
Nievelt Labor Praha, Houdova 18, 158 00 Praha 5, tel.: 267193402
ODS-DSO, Starobělská 56, 704 16 Ostrava, tel.: 595135502
OMO, Velká 24, 753 01 Hranice, tel.: 581603726
PASS+CO, Sokolovská třída1615/50, 702 00 Ostrava, tel.: 596956601
PavEx Consulting, Srbská 53, 612 00 Brno, tel.: 541589243
PONTEX, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel.: 244462277
PPS, Mašovická 202/8, 142 00 Praha 4, tel. 466335280
Pragoprojekt, K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4, tel.: 226066243
PÚDIS, Nad vodovodem 169, 100 00 Praha 10, tel.:267004287
REBLOC, Hattalova 12/B, 831 01 Bratislava, Slovensko tel.: 0911724601
RENA NOVA? Budova Obecního úřadu 28, 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem, tel.:775957059
Roadconsult, Trávníčkova 11, 150 00 Praha 5, tel.: 224354420
ŘSD, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, tel.: 284009349
SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, tel.: 487520698
SDT ČR, Novodvorská 14, 142 OO Praha 4, tel.:261343738
Skanska, Bohunická 133/50, 619 00 Brno, tel.: 547138111
Skanska Prefa, Kubánské nám. 11, 100 05 Praha 10, tel.: 267095755
SV - Silniční vývoj - ZDZ Jílkova 76, 615 OO Brno, tel.: 548424212
SOMARO CZ, Bystrá 761, 193 00 Praha 9, tel.: 286583783
STRADIS, tř. kpt. Jaroše 39a, 602 00 Brno, tel.: 602786197
STÚ-K, Saveljevova 18, 147 00 Praha 4, tel.: 244461614
SVÚOM, U měšťanského pivovaru 4, 170 00 Praha 7, tel.: 235355851
TSK-ÚDI, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1, tel.: 257015178
Vesiba, Sokolovská 84, 186 00 Praha 8, tel. 222324482
Věstník dopravy - ČD, Zásobovací centrum Praha, J. Želivského 2, 130 73 Praha 3, tel.: 972225233
V-projekt, Na Kamenci 5, 710 00 Slezská Ostrava, tel.: 596241984
VPÚ-DECO, Podbabská 20, 160 00 Praha 6, tel.: 220188301
VUT- fak. stavební, ústav pozemních komunikací, Veveří 95, 662 37 Brno, tel.: 541147341
VÚV, Podbabská 30, 160 00 Praha 6, tel.:220197313
Značky Plzeň, Drahotínská 411, 331 51 Kaznějov, tel.: 602326324
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Vybraná statistická data odboru silniční
databanky a NDIC, ŘSD ČR k 1. 1. 2022
autor:

Ing. Bogdan Kaleta

organizace: ŘSD ČR, odbor silniční databanky a NDIC
bogdan.kaleta@rsd.cz
Vybranáe-mail:
statistická data
odboru silniční databanky a NDIC, ŘSD ČR k 1.1.2022

autor: Ing. Bogdan Kaleta
organizace: ŘSD ČR, odbor silniční databanky a NDIC, e-mail: bogdan.kaleta@rsd.cz
Anotace: Příspěvek obsahuje vybrané statistiky z Informačního systému o silniční a dálniční
Příspěvek
statistiky
z Informačního
systému
o silniční
dálniční síti ČR
sítiobsahuje
ČR (ISSDS),vybrané
který spravuje
Odbor silniční
databanky a NDIC,
ŘSD ČR.
Statistikyajsou
(ISSDS), který
spravuje
Odbor
silniční
databanky
a
NDIC,
ŘSD
ČR.
Statistiky
jsou
dostupné
rovněž na
dostupné rovněž na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Silnicni-databanka v sekci
Přehledy z ISSDS ČR.
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Silnicni-databanka
v sekci Přehledy z ISSDS ČR.

Anotace

Dálnice
1 346

Dálnice
1 871

1
Bezvadný
2 576
(14,5%)

Silnice
I.třídy
5 800

Délky silnic a dálnic (km)
Silnice
II.třídy
14 632

Silnice
III.třídy
34 060

Celkem
55 838

Počty mostů na silnicích a dálnicích (ks)

Silnice
I.třídy
3 270

2
Velmi dobrý
3 402
(19,1%)

Silnice
II.třídy
4 542

Silnice
III.třídy
8 083

Počty mostů dle stavebního stavu (ks)
3
Dobrý
3 626
(20,4%)

4
Uspokojivý
4 735
(26,7%)

5
Špatný
2 348
(13,2%)

Celkem
17 766

6
Velmi špatný
919
(5,2%)

*do statistik nejsou zahrnuty mosty na komunikacích TSK Praha
**do počtu mostů dle stavebního stavu nejsou zahrnuty mosty s nevyplněným stavebním stavem

7
Havarijní
63
(0,4%)
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Vývoj stavebního stavu mostů
v letech 2007 až 2022 na
dálnicích a silnicích I. třídy

Vývoj stavebního stavu
mostů v letech 2007 až 2022
na silnicích II. a III. třídy

* počty mostů jsou vztaženy vždy k 1.1. daného roku
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Stav mostů ve správě ŘSD ČR – příklady
častých závad, které je třeba zachytit,
vyhodnotit a dokumentovat při 1. HMP,
běžných a hlavních prohlídkách
segmentových mostů pozemních
komunikací
autor:

Ing. Jan Hromádko

organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Provozní úsek GŘ
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4
tel.: +420 606 711 837, e-mail: jan.hromadko@rsd.cz
Anotace:
Příspěvek je zaměřen na příklady některých častých i méně častých závad a poruch segmentových
mostů. Jedná se o závady, které mohou vznikat v časovém intervalu mezi hlavními prohlídkami a je třeba
na ně podle závažnosti reagovat opatřením, které zajistí předpokládanou životnost části konstrukce
a také zabrání dalším škodám nebo provozním poruchám s vlivem na bezpečnost dopravy. Nejčastěji se
však jedná o vady z výstavby. Nejsou většinou uváděny vady typické pro prefabrikaci obecně (např. olámané hrany dílců, kaverny v pohledovém betonu a podobně). Popisy závady mají pomoci pracovníkům,
kteří provádějí první hlavní, běžné a hlavní mostní prohlídky segmentových mostů a správcům mostů,
ve vyhodnocování příčin poruch, jejich závažnosti a ke vhodnému návrhu opatření. Příspěvek je doplňkem ke katalogu poruch mostů. Příspěvek je i vhodnou zpětnou vazbou pro projektanty segmentových
mostů staveb pozemních komunikací, tvůrce norem a vzorových listů, ale i technické dozory při výstavbě
segmentových mostů (asistenty správce stavby).
Ve verzi pro prezentaci je součástí příspěvku i fotodokumentace.

Obr. č. 1 - Příklad segmentové nosné mostní konstrukce – příčný řez
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Prohlídkou (BMP, HMP) zjistitelné závady segmentových mostů
1.	
Průsaky spárami v příčně dělených prefabrikovaných segmentových předpjatých konstrukcích.
Nezbytné je plánování opravy v rozsahu nové izolace mostovky, podle rozsahu korozního poškození
výztuže stanovaného diagnostickým průzkumem. Při každé BMP a HMP je nutno stav dokumentovat
a popsat rozsah.
2.	
Nekonstrukční smykové trhliny v prefabrikovaných segmentových nosných konstrukcích, zejména
ve stěnách segmentů běžných i pilířových. Vhodným opatřením je provedení mimořádné prohlídky
zaměřené na stabilitu a zatížitelnost NK, s ev. dočasným omezením dopravy, s příslušným přepočtem zatížitelnosti mostu. Dalším opatřením může být diagnostický průzkum a návrh opravy formou
realizační dokumentace (např. zesílení NK), nebo při menším rozsahu návrh (projekt) sledování
mostu – monitoring trhlin.
3.	
Nekonstrukční smykové trhliny v ozubech spár prefabrikovaných segmentových nosných konstrukcí,
jako důsledek chyby návrhu nebo technologické nekázně (chyby při nanášení tmelu spár a podobně). Může se jednat o vadu z výstavby, ale i o poruchu za provozu (závažná porucha ovlivňující
stupeň stavebního stavu NK, resp. stabilitu NK).
4.	
Nekonstrukční smršťovací trhliny v prefabrikovaných segmentových nosných konstrukcích, vzniklé
nevhodným ošetřováním segmentů ve výrobně, často v souběhu s chybným složením betonu (nadměrné množství cementu v receptuře). Týká se stěn i desek segmentů. Jedná se o vadu z výstavby.
5.	
Nekonstrukční smršťovací trhlina v pracovní spáře pilířového (opěrového) segmentu. Jedná se
o vadu z výstavby.
6.	
Deformace horního povrchu betonu dolní desky segmentu. Vada vzniklá při betonáži vytlačením
betonu nad projektovanou úroveň, pokud není použito zabednění podlahy komory ve formě segmentu. Jedná se o vadu z výstavby.
7.	
Nezatvrdlý epoxidový tmel spár v prefabrikovaných segmentových nosných konstrukcích, jako
důsledek technologické nekázně při montáži segmentové NK. Jedná se o vadu z výstavby.
8.	
Chybějící epoxidový tmel spár v prefabrikovaných segmentových nosných konstrukcích, jako důsledek technologické nekázně při montáži segmentové NK. Jedná se o vadu z výstavby.
9.	
Nadměrné průhyby (často i zvedání středů polí) v prefabrikovaných segmentových nosných konstrukcích, jako důsledek technologické nekázně (vnesení větší předpínací síly do horních montážních
kabelů konzol vahadel při montáži segmentové NK). Jedná se o vadu z výstavby.
10.	 Nevstřícnost jednotlivých segmentů v prefabrikovaných segmentových nosných konstrukcích,
jako důsledek technologické nekázně a vad při výrobě segmentů (např. schodovitost, viditelná na
hranách NK v místě příčných spár, na podhledu NK i na mostovce před pokládkou izolace). Jedná
se o vadu z výstavby.
11.	 Anomální vysunutí posuvného např. hrncového ložiska na podpěře segmentové NK při záporné
teplotě. Vhodným opatřením je provedení mimořádné prohlídky zaměřené na stabilitu mostu a stanovení příčiny poruchy. Příčinou může být nadměrné dotvarování a smrštění betonu segmentů,
popř. chybné nastavení ložisek při montáži vahadel segmentové NK.
12.	 Chybné nadbetonování ložisek pod pilířovými segmenty. Jedná se o vadu z výstavby.
13.	 Smyková trhlina mezi nedbetonováním ložisek a dolní deskou NK (pod pilířovými segmenty) –
provozní porucha v důsledku chybného nastavení popř. funkce ložisek NK.
14.	 Trhliny popř. destrukce stěn segmentů v místě vnitřních stěnových kotev, viditelné na vnějším
povrchu NK nebo na vnitřním povrchu při prohlídce tubusu NK. Vznikají po montáži NK, někdy
i po několika letech po výstavbě, v důsledku tlaku ledu v nezainjektovaných kotevních stěnových
kapsách, pokud zůstala po výstavbě v kapsách voda, nebo do kapes vniká voda při poruše izolace
mostovky. Jedná se o vadu z výstavby.
15.	 Trhliny (nejčastěji v horní desce segmentové NK) vznikající při montáži nebo brzo po ní v důsledku působení radiálních sil od napnutých kabelů v úsecích kabelových kanálků se změnou směru.
Jde o vadu návrhu vyztužení segmentu, někdy v souběhu s technologickou nekázní při ukládání
betonářské výztuže do formy. Jedná se o vadu z výstavby.
16.	 Konstrukční ohybové trhliny v železobetonové části horní a dolní desky segmentové NK, nejčastěji
podélné, jako důsledek chyby návrhu vyztužení segmentu. Jedná se nejčastěji o vadu z výstavby.
Porucha je obvyklá i u monolitických NK mostů.
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17.	
18.	
19.	

20.	
21.	

22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	

Nekonstrukční štěpné trhliny v kotevních nálitcích segmentů. Jedná se nejčastěji o vadu z výstavby (nedostatečné vyztužení podkotevní oblasti, chyba uložení výztuže atd.). Porucha je obvyklá
i u monolitických NK mostů.
Poškození bloků deviátorů volných kabelů v důsledku radiálních sil vyvozovaných napnutým kabelem na části deviátoru. Jedná se o vadu z výstavby (chybné uložení ocelových průchodek kabelů
do formy segmentu popř. chyba návrhu ve výrobní dokumentaci segmentu – ve VTD.
Zatékání do segmentové konstrukce mostu netěsnostmi odvodnění srážkových vod. Porucha
obvykle nevyžaduje MPM nebo diagnostický průzkum, nutná je rychlá oprava poruchových míst.
Jedná se o prostupy svodů mostovkou pod odvodňovači, o spoje trub svodů, napojení odvodňovacích trubiček izolace, spoje se šrouby a stahovacími páskami atd.
Nedostatečné zainjektování kabelových kanálků, patrné v kotevních oblastech (prázdné injektážní
trubičky atd.). Jedná se o vadu z výstavby.
Nedostatečné zainjektování kabelových kanálků, patrné v místech příčných spár mezi segmenty,
pouze jen jako náznaky a stopy po vytékání injektážní cementové malty ze spár. Jde o technologickou nekázeň (chybějící tmel ve spárách mezi segmenty), popř. absenci těsnících manžet kabelových
kanálků (součást systému předpětí segmentových NK). Jedná se o vadu z výstavby.
Chybné nebo poškozené pospojování vývodů z kotev systému předpětí (opatření proti působení
bludných proudů na ocel v NK).
Chybějící označení segmentů (např. na povrchu v komoře – štítky, popisy). Jedná se nejčastěji
o vadu z výstavby.
Chybějící geodetické body pro trvalé provozní ledování NK, vkládané při výrobě segmentů. Jedná
se o vadu z výstavby.
Ponechané vyčnívající ocelové (nejčastěji montážní) prvky bez dostatečné PKO, na NK nebo podpěrách.
Odtržení mostní římsy od segmentové NK v důsledku selhání kotevních přípravků, zabetonovaných
již při výrobě segmentů.
Poruchy a vady obetonování kotev v komoře segmentové NK.
Poruchy a vady zabetonování monolitické dobetonávky středů polí mezi konci vahadel (prostorová
spára) – trhliny, kaverny, úniky injektáže atd. Jedná se o vadu z výstavby.
Nedostatečné krytí výztuže segmentu, patrné jako pravidelný rastr na povrchu segmentu, kopírující
vložky armokoše. Jedná se o vadu z výstavby.
Zabetonované nečistoty v povrchu (nejčastěji podhledu) segmentu, jako důsledek technologické
nekázně (nedostatečné vyčištění dna formy před betonáží). Jedná se o vadu z výstavby.
Skvrny a výluhy na povrchu segmentů v důsledku stékání vodního kondenzátu při ošetřování segmentů zakrytím plachtami. Jde o pouze estetickou závadu, která po čase vymizí. Jedná se o vadu
z výstavby.
Hnědé popř. rezavé skvrny na povrchu (nejčastěji podhledu) segmentu, jako důsledek nevyčištěného
dna a stěn formy segmentu od odpadlých korozních produktů zkorodované betonářské výztuže
(často směs okují s odformovacím olejem). Jde o estetickou závadu, která již nikdy nezmizí. Jedná
se o vadu z výstavby.

27

Zajištění provozu na mostech ŘSD
autor:

Ing. Pavel Řehoř

organizace: ŘSD ČR - provozní úsek, Mosty a inženýrské konstrukce
Práčská 3338/2, CZ-10600 PRAHA 10
mobil: 702 245 754, e-mail: pavel.rehor@rsd.cz
Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD) je největším správcem silničních mostů v ČR, ve své správě
má více než 5000 mostů na dálnicích a silnicích I. třídy.
ŘSD vytvořilo rámcové dohody na provádění běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostů tak,
aby bylo ŘSD schopno zajistit v souladu s předpisy prohlídky na všech mostech a znalo jejich skutečný
stav. Na základě těchto prohlídek jsou následně připravovány plány údržby a oprav mostů. Do oprav
mostů se vkládají rostoucí finanční prostředky a zjišťujeme, že v posledním roce dochází k zastavení
zhoršování stavu. Došlo k obratu mezi počtem zhoršujících se mostů a počtem mostů opravených. Při
dodržení financování mostů na této úrovni po delší dobu předpokládáme, že dojde k postupnému odstranění podfinancování, které vzniklo v předchozích obdobích.
ŘSD zřídilo v roce 2020 pracovní skupinu pro mosty, která se zabývá komplexním řešením problematiky mostů. Pracovní skupina pro mosty, jako platforma odborníků (zástupci Ředitelství silnic a dálnic,
vysokých škol, projektantů, laboratoří, diagnostických pracovišť apod.), která diskutuje a navrhuje řešení
v oblastech stavu mostů, jejich životnosti, navrhování nových mostů a realizace.
Struktura spravovaných mostů je velmi různorodá, jak z hlediska materiálů, tak z hlediska doby výstavby mostů.

Graf ukazuje počty mostů připadající na příslušné období výstavby. Mostů postavených před rokem
1850 máme ve své správě 33. Všechny tyto mosty již prošly řadou rekonstrukcí.
Mezi nejdelší spravované mosty patří estakáda na okruhu D0 okolo Prahy v Radotíně s délkou 2 291 m.
Vzhledem k pokračující výstavbě silniční a dálniční sítě přibývají každým rokem do správy další a další
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mosty. Největším dokončovaným mostem je estakáda přes řeku Labe u Opatovic, s délkou přes 1 000 m
na stavbě D35 Opatovice – Časy.
Stavební stav mostů se hodnotí podle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací. Klíčovým
ukazatelem pro správce mostu je mimo stavebního stavu, především zatížitelnost mostu.
Z pohledu stáří konstrukcí a stavebního stavu je rozhodující období mezi 20-50 rokem stáří mostu.
V současné době se nejvíce řeší mostní konstrukce z prefabrikovaných nosníků typu KA a typu I, které
byly postaveny ve zmiňovaném období.

Na uvedeném grafu je vidět na závislost mezi stářím mostu a stavebním stavem. Z našich více než
5000 mostů, se nejvyšší podíl mostů ve stavebním stavu V vyskytuje u 91 mostů postavených v období
1981- 1990. Velmi špatný stav – stupeň VI, je nejvíce zastoupen u mostů postavených v období 1970 -1980.
Porovnání hodnot mezi jednotlivými prohlídkami uvedenými v CEV – mosty vyplývá, že zhoršování
stavebního stavu mostů dle ČSN 73 6221, se většinou projevuje postupně, většinou o jeden stupeň - 79
% o dva stupně - 18 % o tři stupně - 3 %.
Výjimečně dochází ke skokovému zhoršení.
Závažným problémem, je zajištění plynulosti dopravy při opravách a rekonstrukcích mostů.
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Pro zajištění provozu 2+2 se počítá s provizorním rozšířením staré nosné konstrukce, která bude
následně zdemolována. Jedná se především o mostní konstrukce na připravovaném zkapacitnění okolo
Brna. Druhým případem je postupné ubourávání nosné konstrukce, avšak na části nosné konstrukce je
veden provoz.

Stavební stavy a zatížitelnost požadujeme i u mostů, které procházejí přestavbou a jsou v dané
chvíli v provozu buď jejich část. Z tohoto důvodu do směrnice 1/21 na požadavky na projekt DIO vložena
relativně mostařsky významná podmínka „Při zásahu do nosné konstrukce a zároveň změně zatěžovací
šířky (volné šířky) provozovaného mostu v etapě DIO je nutný nový mostní list s určením zatížitelnosti
„nového“ mostu.“
Závěr
Ředitelství silnic a dálnic věnuje problematice mostů zvýšenou pozornost a díky prostředkům investovaným do oprav mostů se podařilo zastavit trend zhoršujícího se stavu mostů.

DIVYP Brno, s. r. o.
Hlavní 156/80, 624 00 Brno
e-mail: divypbrno@divypbrno.cz
www.divypbrno.cz

DIAGNOSTIKA * VÝPOČTY * PROJEKTY
JEDNATEL SPOLEČNOSTI: doc. Ing. Jan TOMEK, CSc.
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:
• PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
• ČINNOST ORGANIZAČNÍCH A EKONOMICKÝCH PORADCŮ VE STAVEBNICTVÍ
• DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
• SOUDNÍ ZNALEC V OBORU STAVEBNICTVÍ
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Vliv revize ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací na výkon
hlavních prohlídek mostních objektů
autor:

Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

organizace: Mott MacDonald CZ, Národní 984/15, 110 00 Praha 1
Tel: 221 412 820, Fax: 221 412 810
e-mail: michal.drahorad@mottmac.com
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 - Dejvice
Tel: 224 354 677, Fax: 233 335 797
e-mail: michal.drahorad@fsv.cvut.cz
Anotace
Před více než dvěma lety byla vydána kompletní revize české technické normy pro prohlídky mostů
pozemních komunikací ČSN 73 6221. Předmětem provedené revize bylo uvést tuto technickou normu do
souladu s platnými technickými a právními předpisy, upřesnit a doplnit zásady, postupy a termíny pro
provádění prohlídek.
Cílem tohoto příspěvku je poukázat na zásadní změny technické normy ve vztahu k provádění hlavních
a mimořádných prohlídek mostů, osvětlit jejich důvody a případně poskytnout vysvětlení k jejich aplikaci.
Účel hlavních prohlídek
Hlavními prohlídkami se provádí podrobný dozor nad stavem, spolehlivostí a bezpečností mostních
objektů (mostů a propustků) na síti pozemních komunikací, jakožto veřejně přístupnými místy. Hlavní
prohlídky slouží jako základní podklad pro plánování stavební údržby a oprav mostních objektů a jako
komplexní podklad pro výkon a kontrolu provádění jejich správy. Za provádění prohlídek zodpovídá
vlastník mostu, v případě potřeby může tuto povinnost smluvně přenést na správce mostu.
Základním posláním hlavních prohlídek je zejména podrobná kontrola stavu mostu, jeho částí a prvků
ve vztahu k zajištění spolehlivosti (dostatečné odolnosti) mostu a bezpečnosti provozu na převáděné
a/nebo přemosťované komunikaci. To vyplývá z právní odpovědnosti (občansko-právní i trestně-právní)
vlastníka/správce mostního objektu za jeho bezpečnost. Při jakémkoliv incidentu souvisícím s mostním
objektem (nehoda na mostě, porucha nebo dokonce pád části mostu do prostoru pod mostem apod.) lze
totiž v současné době očekávat okamžitý požadavek a zvýšený tlak na kontrolu plnění povinností vlastníka/správce objektu, mezi něž patří také řádné provádění hlavních prohlídek a dodržování navržených
opatření (viz zákony č. 13/1997, 361/2000 Sb. a souvisící vyhlášky, zejména 104/1997). Na ŘSD například
proběhla, i když z jiných důvodů, hloubková kontrola NKÚ zaměřená na provádění prohlídek a správu
mostů v letech 2019 a 2020. Výsledky této formální kontroly byly i přes vysokou úroveň provádění správy
mostů ze strany ŘSD poměrně tristní a přinesly řadu formálních problémů.
Z hlediska správy a údržby mostních objektů spočívá role hlavních prohlídek v dohledu nad (kontrole) aktuálním stavem mostu a návrhu takových opatření, která zajistí jeho spolehlivost (požadovanou
odolnost mostu při definované zatížitelnosti) a bezpečný provoz na mostě i pod ním (poruchy zádržného
systému, poruchy vozovky apod.) a ve stanovení požadavků na veškeré druhy údržby a opravy mostního
objektu. Z hlediska běžné a nestavební údržby je rovněž úlohou zhotovitele hlavní prohlídky kontrola
provedení opatření z předchozích hlavních a běžných prohlídek. Z pohledu stavební údržby a oprav mostu je úlohou hlavní prohlídky principiální návrh opatření, rozhodně není úlohou zpracovatele prohlídky
definovat podrobné postupy opravy.
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Rozsah provádění hlavních prohlídek
Rozsah hlavní prohlídky je odvislý od jejího účelu uvedeného v předchozím odstavci. Při hlavní prohlídce se provádí kompletní vizuální kontrola mostu, jeho částí a prvků z hlediska jejich všeobecného
stavu, stability, odolnosti, spolehlivosti, použitelnosti a zajištění bezpečnosti provozu na mostě i pod
ním. Zejména se v rámci hlavní prohlídky provádí:
- kontrola stavu a funkčnosti záchytného systému (svodidla, zábradlí, odrazné proužky a obrubníky);
- kontrola stavu a bezpečnosti vozovky na mostním objektu a předpolích (výtluky, koleje, propady
vozovky, známky tvorby kaluží na mostě apod.);
- kontrola osazeného dopravního značení na objektu a jeho porovnání s údaji v mostním listu
(správné vyznačení zatížitelnosti mostu, omezení rychlosti z důvodu osazeného záchytného
systému, vyznačení snížené podjezdné výšky apod.);
- kontrola stavu a funkčnosti odvodnění (funkčnost mostních odvodňovačů, těsnost svodů odvodnění, stav a funkčnost dalších prvků odvodnění - vývařiště, skluzy apod.);
- kontrola mostních ložisek a mostních závěrů (funkčnost, bezpečnost provozu, zajištění dostatečného rozsahu pohybů mostu apod.);
- podrobná kontrola stavu mostního objektu (stav mostu jako celku i jeho jednotlivých částí
z hlediska stability, odolnosti, spolehlivosti, použitelnosti mostu a zajištění bezpečnosti provozu
na mostě i pod ním, např. poškození nosné konstrukce a spodní stavby, zatékání, odpadávání
materiálu nebo celých prvků z mostu apod.);
- kontrola míst a stavu mostu, jeho částí nebo prvků předepsaná předchozími hlavními nebo
mimořádnými prohlídkami (např. kontrola konkrétních míst nebo stavu a rozvoje dříve zjištěných
poruch, sledování vybraných trhlin apod.) a kontrola, případně provedení, činností v souladu
s plánem sledování a údržby;
- kontrola provádění údržby a plnění opatření navržených předchozími prohlídkami, včetně
záznamu do zprávy z prohlídky.
Při hlavní prohlídce se vizuálně kontrolují a hodnotí všechny nezakryté části a prvky mostu. Části
mostu zakryté (např. založení, horní líc nosné konstrukce) a nepřístupné bez zásahů do konstrukce
mostu (např. vnitřní nepřístupné dutiny) se hodnotí nepřímo, na základě závad a poruch zjištěných na
přístupných částech mostu (např. zatékání, trhliny apod.). Pro provedení hlavní prohlídky je v některých
případech nutno zajistit specifické zpřístupnění objektu, např. mostní prohlížečkou nebo plošinami.
Součástí hlavní prohlídky je rovněž kontrola mostního listu a dopravního značení omezujícího zatížitelnost mostu nebo jiné provozní charakteristiky (omezení maximální dovolené rychlosti apod.).
Z formálního hlediska lze osazení dopravního značení na mostě opět považovat za velmi důležité, a to
z hlediska řešení potenciálních incidentů na převáděné/přemosťované komunikaci ve vztahu ke správě
mostu (např. z důvodu absence svodidel na mostě).
Intervaly provádění hlavních prohlídek
Intervaly provádění hlavních prohlídek mostů se, na rozdíl od prohlídek propustků, revizí technické
normy nezměnily. Intervaly provádění prohlídek se primárně řídí stavem mostu uvedeným v poslední
hlavní prohlídce mostu a požadavky plynoucími z povinnosti zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci.
Obecně lze konstatovat, že hlavní prohlídky se provádějí pravidelně, optimálně v obdobích vegetačního
klidu, kdy konstrukci zakrývá vegetace jen v minimálním rozsahu.
Požadované intervaly hlavních prohlídek definuje ČSN 73 6221 takto:
Trvalé mosty betonové, ocelové, ocelobetonové a zděné:
- při klasifikačním stupni stavebního stavu I–III nejméně jedenkrát za 6 let;
- při klasifikačním stupni stavebního stavu IV nejméně jedenkrát za 4 roky;
- při klasifikačním stupni stavebního stavu V–VII nejméně jedenkrát za 2 roky;
Mosty dřevěné a zatímní:
- nejméně jedenkrát za 2 roky;
Mosty sdružené, tramvajové a mosty metra:
- nejméně jedenkrát za 3 roky (v souladu s drážními předpisy)
Propustky a konstrukce mostům podobné:
- na základě požadavku uvedeného ve zprávě o běžné prohlídce;
- při klasifikačním stupni stavebního stavu I–III nejméně jedenkrát za 10 let;
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- při klasifikačním stupni stavebního stavu IV–V nejméně jedenkrát za 4 roky;
- při klasifikačním stupni stavebního stavu VI–VII nejméně jedenkrát za 2 roky.
Intervaly hlavních prohlídek se přiměřeně zkrátí:
- zhorší-li se stavební stav mostu nebo jeho části na klasifikační stupeň stavebního stavu IV – VII
(v závislosti na typu, předpokládaném vývoji a možných následcích závad a poruch zjištěných
při prohlídce);
- podle závěrů/doporučení diagnostického průzkumu;
- podle předpokladů výpočtu zatížitelnosti, např. podle informativní zbytkové životnosti mostu;
- dojde-li při provozu k opakovanému poškození již dříve opravených nosných částí mostu.
Opatření v rámci hlavní prohlídky
V rámci provedení a vyhodnocení hlavní prohlídky mostního objektu se stanoví požadavky na zajištění
spolehlivosti a odolnosti mostu a jeho údržbu plynoucí ze zjištěných závad nebo poruch. V návaznosti
na tyto požadavky se navrhnou příslušná konkrétní opatření. Z pohledu zpracovatele hlavní prohlídky
mostu to znamená navrhnout základní způsob a stanovit naléhavost odstranění závad a poruch zjištěných při provádění prohlídky mostu.
Spektrum možných opatření je dáno povahou prohlídky a zahrnuje kompletní spektrum od provedení
prací běžné údržby až po návrh opravy mostu s celou škálou naléhavostí odstranění. Primárně by se ale
hlavní prohlídka neměla věnovat opatřením založeným na běžné a nestavební údržbě mostu, které jsou
předmětem běžných prohlídek. Zde by měla proběhnout pouze kontrola, zda jsou tato opatření zahrnuta
v běžné prohlídce, a v prohlídce hlavní by se měla objevit pouze v případě, že v běžné prohlídce nejsou.
Pokud jsou při prohlídce zjištěny závady a poruchy vyžadující podrobnější posouzení stavu konstrukce
(významné deformace, trhliny, kmitání mostu, apod.), nebo vyžadují zpřístupnění běžně nepřístupných
částí mostu, navrhne se v rámci opatření provedení diagnostického průzkumu, případně zatěžovací
zkoušky.
Zpráva z prohlídky
Obsah zprávy
Zpráva z hlavní prohlídky je základním výstupem prohlídky a dokladem o jejím provedení. Z formálního hlediska je zpráva oficiálním dokumentem, který musí obsahovat všechny náležitosti uvedené
v ČSN 73 6221. Zpráva se proto zpravidla zpracovává v systému používaném pro evidenci a správu mostních
konstrukcí, v ČSN 73 6221 jsou v informativní příloze B uvedeny vzory formulářů pro zpracování hlavní
prohlídky. Nedílnou, ne-li dokonce základní, součástí prohlídky je fotodokumentace objektu. Zpráva
z prohlídky a navržená opatření musejí být projednány s vlastníkem/správcem objektu.
Zpráva z hlavní prohlídky musí obsahovat:
- popis okolností a podmínek při provádění prohlídky;
- základní údaje o mostu převzaté z mostního listu;
- základní popis mostu a jeho částí;
- popis závad a poruch zjištěných při prohlídce, včetně podrobné lokalizace a rozsahu, případně
hodnocení jejich vývoje proti stavu zjištěnému předchozími prohlídkami;
- hodnocení prováděné údržby mostu a plnění opatření navržených předchozími prohlídkami;
- návrh opatření;
- hodnocení mostu a jeho částí, včetně identifikace rozhodujících částí a prvků mostu ovlivňujících
hodnocení a vyhodnocení změn stavu mostu od poslední hlavní nebo mimořádné prohlídky;
- potvrzení stávající zatížitelnosti (uvedené v mostním listu) nebo nové stanovení zatížitelnosti
mostu;
- stanovení termínu další hlavní prohlídky, případně termínů výkonu běžných prohlídek.
Přílohou zprávy o hlavní prohlídce se uvede rovněž případná dokumentace z průzkumů a dalších
měření provedených v rozsahu podle dohodnutého zadání prohlídky (např. zpráva z diagnostického průzkumu, výsledky provedené zatěžovací zkoušky, protokoly o prohlídce a pasportizaci ložisek podle ČSN EN
1337-10, pasportizace mostních závěrů, pasportizace trhlin, průzkum stavu protikorozní ochrany apod.).
Obsah a rozsah některých částí je odvislý od uspořádání mostu a stavu mostu zjištěného hlavní
prohlídkou (popis stavu a závad, návrh opatření), u ostatních částí je obsah pevně dán.
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Fotodokumentace
Fotodokumentace z prohlídky je z pohledu správce a navazujících prací (provádění opatření, navazující prohlídky apod.) zcela zásadní součástí prohlídky. Fotodokumentace musí v dostatečně podrobném
rozsahu dokumentovat stav mostu, jeho částí a prvků v době provádění prohlídky. Fotodokumentace
slouží mimo jiné k hodnocení vývoje stavu mostu během dalších prohlídek mostu, a měla by proto zachycovat všechny rozhodující části a prvky mostu a jejich souvislosti. Obvyklý rozsah fotodokumentace
je následující:
- Celkové uspořádání mostu (boční pohledy na most)
- Prostorové uspořádání na mostě
- Prostorové uspořádání pod mostem
- Pohledy na jednotlivé podpěry mostu
- Pohledy na křídla krajních opěr
- Podhled nosné konstrukce v jednotlivých polích
- Dokumentace mostních závěrů (pohled shora)
- Dokumentace zjištěných závad a poruch
Jednotlivé uvedené části fotodokumentace lze rovněž zachytit a popsat na společných snímcích
(např. podhled nosné konstrukce a pohled na spodní stavbu, případně sloučení přehledných fotografií
s dokumentací zjištěných závad). Cílem je stručné zachycení skutečného stavu mostu v době provádění
prohlídky, včetně dokumentace a identifikace rozhodujících závad a poruch. V případě, že je předepsáno
sledování konkrétních závad je nutno rozsah fotodokumentace odpovídajícím způsobem upravit a případně doplnit vhodnými záznamy.
Zodpovědnost zpracovatele prohlídky
Zodpovědnost zpracovatele prohlídky se zakládá na pracovně-právním vztahu se zadavatelem prohlídky mostu, který je definován smlouvou o dílo, případně pracovní smlouvou. Zpracovatel prohlídky
zodpovídá v rozsahu své činnosti (prohlídky) za správnost a úplnost prohlídky a navržená opatření (jejich
dostatečnost a přiměřenost).
Naopak vlastník/správce mostu se má při správě a údržbě objektu závěry prohlídky a navrženými
opatřeními řídit tak, aby zodpovědně vykonával svěřenou povinnost (chování řádného hospodáře).
Závěr
V článku jsou shrnuty základní informace k provádění a rozsahu hlavních prohlídek mostních objektů
ve vztahu ke změně ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací, která je platná od ledna 2018.
Literatura
ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, leden 2018
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Anotace
Rozdělení BMS na mosty ve správě ŘSD a na mosty ostatní, provoz nového systému CEV- mosty a z toho
plynoucí problémy. SHV příprava na evidenci a prohlídky zdí.
1. BMS - CEV
V minulém roce se ŘSD rozhodlo převést mosty ve správě ŘSD ČR do vlastního systému nezávislého
na systému BMS, který je od 04. 01. 2021 provozován na serveru ŘSD a je plně ve správě ŘSD pod názvem
CEV - mosty. I když se jedná v mnoha ohledech (funkčně i vzhledem) o velmi podobný systém, je potřeba
si uvědomit, že mezi oběma systémy je řada rozdílů.
Systém CEV je v některých věcech jednostranně orientován na novostavby a provádění přejímek staveb. V současné době intenzivně jednáme na možnosti provedení úprav v CEV, tak aby byly odstraněny
všechny dále uvedené problémy.
Systém CEV - mosty vznikl kompletním překopírováním BMS, ale byly v něm provedeny další úpravy,
které zásadním způsobem zkomplikovaly možné převody dat.
Vlastní systém hospodaření - BMS zůstává pro všechny ostatní správce mostů beze změn a jeho
provoz je nadále zajištěn jak pro správce, tak i pro externí uživatele.
2. CEV mosty
CEV – centrální evidence vad je v základu kopie BMS. Nicméně došlo zde ke kompletní změně členění
částí mostu a musel být vytvořen převodník pro možnost převodu dat z BMS do CEV.
Členění částí mostu v CEV není provedeno podle ČSN 736200 Mosty – terminologie a třídění, ale vytváří
odchylný systém členění, navázaný na interní dokumenty ŘSD, a tak není zajištěna úplná návaznost na
data z evidence a prohlídek v BMS.
Propustky zůstaly beze změn, tak jak byly v BMS.
Nový číselník CEV zavedl ještě čtvrtou úroveň členění částí mostu, do které jsou ale v řadě případů
posunuty druhy materiálu. Proto při zadávání údajů do evidence mostu, nebo prohlídky, se zobrazuje
při zadání části mostu poněkud nepřehledný sloupec částí.
Další potíže jsou s tiskem mostních listů a protokolů prohlídek, kde se v některých případech nezobrazují data u správné části mostu, naopak se objevují v jiných částech.
Rozdělení databází (oddělení CEV od BMS) dále neumožňuje v CEV přímý náhled na mostní objekty
cizích správců navázané na podjezdy a pro detailní data se musí přejít do BMS.
Změna číselníku bohužel také neumožňuje jednoduchý převod dat z CEV do BMS, takže most realizovaný v rámci stavby ŘSD není možné snadno převést do evidence následnému správci.
Veškerá editace dat a zpracování všech typů prohlídek se nyní pro mosty a propustky ŘSD provádí
pouze v CEV. Je zde možný i tisk dříve zpracovaných prohlídek, které byly zadány ještě prostřednictvím
systému BMS, ale s dříve popsanými dopady provedené změny členění mostů (nepřesné zobrazování
některých částí).
Tisky přehledů z databáze, termíny prohlídek a další výstupy zůstaly v nezměněné podobě.
Nastavení nových uživatelů do CEV zajišťují pracovníci ŘSD, my jsme schopni zajistit zpřístupnění
jednotlivých mostů, úpravu nastavení práv, nebo vložení nových mostů do CEV.
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3. BMS
Ve vlastním BMS nedošlo k žádným podstatným změnám a vše zde probíhá beze změn.
Data mostů ŘSD v BMS zůstávají, ale neměla by zde být již aktualizována a pravděpodobně se tak
budou v budoucnu lišit oproti datům, která jsou aktualizována v CEV.
Tím, že se v BMS již nebudou zobrazovat aktualizace mostů ve správě ŘSD platí výše popsaný problém s navázáním podjezdů na mosty, zde je to pro podjezdy pod mosty ŘSD, kde nebudou vidět nově
provedené změny a nově provedené prohlídky těchto mostů.
Uživatel si musí nové prohlídky těchto mostů dohledat v CEV. Problém je s nově evidovanými podjezdy, zatím se snažíme údaje o nových podjezdech a referenčních mostech ŘSD aktualizovat i v BMS.
V BMS zůstal všem uživatelům přístup na čtení a tisky dat u mostů ŘSD, tak jak zůstala ke dni jejich
převodu do CEV.
4. Běžné prohlídky v CEV-mosty
Zpracování prohlídek a jejich tisky je téměř shodné se zpracováním prohlídek v BMS. Je zde ale několik
odlišných úprav:
- při zadání závady u základů chybí položka základy, ale je možné zadat pouze plošné založení
nebo hlubinné založení, nebo je možné vybrat položku 1. 3. základ,
- u podpěr je to obdobné, chybí zde položka podpěry a je zde uvedena pouze položka opěra,
křídlo, mezilehlá podpěra,
- křídlo je vyčleněno samostatně mimo opěry,
- u spodní stavby není položka zemní těleso, ale pouze přechodová oblast, ochrana spodní stavby
a svahový kužel,
- do přechodové oblasti byl zařazen ledolam, který patří do vybavení mostu - zábrany,
- u nosné konstrukce došlo pouze na změnu názvu horní stavba,
- ložiska a mostní závěry jsou bez úprav,
- svršek mostu, položka vozovka není a byla nahrazena položkou konstrukční vrstvy vozovky,
- položkami hydroizolace mostovky a konstrukční vrstvy vozovky je nutno postupně komplikovaně projít, protože přibyly položky, které spíše patří do druhu materiálu,
- odvodnění mostu bylo přesunuto do vybavení kap. 4.9,
- do vybavení přibyla řada dalších položek, které by patřily spíše jinam,
- na závěr jsou ve vybavení i zdi, jedná se ale o drobné zdi, které byly provedeny jako součást
mostu, např. podchycení svahu, v žádném případě tato část neslouží pro evidenci zdí.
Obdobné odlišnosti (místy poněkud zmatečné) jsou i u zadávání částí mostu do evidenčního modulu,
zde byly navíc přesunuty podrobné tabulky k zadání údajů o spodní stavbě:
- údaje ke způsobu založení jsou u položky 1.3 Základ,
- údaje ke spodní stavbě jsou u položky 1.6 Podpěra mezilehlá, kde se zadávají i údaje o krajních
opěrách,
- u nosné konstrukce zůstaly podrobné údaje u pol. 2.1 Nosná konstrukce,
- u vozovky je to v kap. 3. 3. 2 Obrusná vrstva
- samostatně mimo oddíl vybavení mostu je dopravní značení, cizí zařízení a zvláštní zařízení.
Po dokončení prohlídky označí zpracovatel prohlídku jako dokončenou, toto označení může ještě
zpracovatel vzít zpět a text prohlídky opravit. Ale pozor pokud je prohlídka označena jako schválená,
není již možné vzít tento krok zpět a provést v rámci projednání ještě dodatečné opravy.
V CEV zůstala zachována možnost vytvoření kopie předcházející běžné prohlídky a její doplnění podle
nově zjištěných závad.
5. Hlavní prohlídky – CEV mosty
Pro zpracování hlavních a mimořádných prohlídek platí totéž, co bylo výše uvedeno pro běžné prohlídky.
V návaznosti na SHV (Systém hospodaření s vozovkou) je zde jedna novinka, při prohlídkách by se
u popisu závad měl uvádět i stav hodnocené části mostu. Je to z důvodu následného plánování oprav,
které je součástí SHV a bez hodnocení jednotlivých částí by nebylo možné tyto opravy plánovat.
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Je zde ale jedna problém, stav části mostu je možné zadat u popisu části a také u popisu závady části
a to ještě v rozdílných hodnotách. Stav by se měl zadávat pouze u popisu závady části.
V SHV se hodnotí vývoj stavu mostu a jeho částí a na základě vyhodnocení pravděpodobného dalšího
vývoje se sestavuje plán oprav.
Důležitá je též informace o uvedení mostu do provozu, nebo o provedené poslední rekonstrukci,
nebo výměně některé části mostu (vozovka, izolace, mostní závěry), tak aby bylo možné stanovit stáří
hodnocené části. Výše uvedené požadavky vyvolávají nutnost dalších sw úprav v CEV/BMS.
6. SHV – evidence zdí
V rámci zpracování SHV (systém hospodaření s vozovkou) vznikl požadavek na zajištění evidence zdí
(opěrné, zárubní). Pro sběr dat byl proveden návrh základního členění pro evidenci. Zatím ale nebyl tento
požadavek zapracován ani do CEV ani BMS.
Zároveň byl proveden návrh na zadávání evidenčních čísel zdí, který je prakticky shodný se způsobem
číslování propustků podle ČSN 736220:
Evidenční číslo zdi se skládá z čísla silnice (znaky na pozici 1 až 6) indexu – na pozici 7 a čísla zdi (znaky
na pozici 8 až 13). Na pozici 13 (3. index) je označení Z – propustek.
Při tvorbě základního pasportu předpokládáme, že poř.č.= Km liniového staničení (orientačně). Případné další objekty v daném úseku mají index a, b, c… stejně jako mosty nebo propustky.
pozice

1

2

3

4

5

6

číslo komunikace

7

-

index

-

číslo silničního tahu

8

9

10

pořadové číslo objektu

-

11

12

13

1.index

2.index

3.index

12

13

číslo objektu

evidenční číslo objektu
Příklad:
pozice

1

2

3

4

5

6

42
číslo silničního tahu

7

-

8

-

9
005

-

10

11
a

Z

číslo objektu

evidenční číslo objektu
Důležitý je atribut poloha zdi vzhledem k ose komunikace, protože zdi jsou zpravidla v mimoúrovňových
křižovatkách často na hlavní trase i rampách souběžné. Zdi mají v tomto případě shodné pořadové číslo
a liší se indexem a, b, c… a pro každou zeď musí být označena její poloha vzhledem k ose komunikace.
Atribut poloha zdi - větev vlevo, vlevo, střed vlevo, střed vpravo, vpravo, větev vpravo.
Orientace je vždy ve směru staničení komunikace.
V BMS byl pro TSK Praha zprovozněn k 01. 10. 20121 modul zdi, který umožňuje vedení evidence a provádění prohlídek všech druhů zdí a to včetně PHS.
V evidenci TSK je pouze zaveden odlišný způsob členění evidenčních čísel zdí.
7. Prohlídky zdí
Prohlídky zdí na pozemních komunikacích by se měly provádět podle ČSN 736221 – Prohlídky mostů
PK, zde bude nutné tato nová doporučení zpracovat jako dodatek k této ČSN.
Tato technická norma platí pro prohlídky trvalých i zatímních mostních objektů, po nichž nebo pod
nimiž je vedena pozemní komunikace a/nebo tramvajová, trolejbusová nebo jiná speciální dráha (např.
metro nebo lanová dráha), nebo je na nich zřízeno jiné prostranství sloužící jako pozemní komunikace
(např. parkoviště).
Tato technická norma se přiměřeně použije na prohlídky objektů s konstrukcí mostům podobnou
provedené na pozemních komunikacích, např. stavební části tunelů, migrační objekty, galerie, opěrné
zdi, protihlukové stěny, portály dopravního značení, mýtné brány, a konstrukcí zasahující do prostoru
vyhrazeného pozemním komunikacím, např. technologické mosty, návěstní lávky, ochranná zařízení pod
lanovkami, městské brány apod.
37

Termíny pro provádění prohlídek by měly být shodné s termíny pro provádění prohlídek mostů. Upravuje se pouze termín pro provádění běžných prohlídek, který je jedenkrát ročně pro všechny stavy zdí.
9. BMS katalog závad mostů
V současné době je projednávána nová verze katalogu závad, předpokládáme jeho dokončení a schválení do konce roku. Následně by měl být katalog zapracován do CEV i BMS.
V novém katalogu bylo výrazně zjednodušeno třídění závad a byl rozšířen o další závady.

DIVYP Brno, s. r. o.
Hlavní 156/80, 624 00 Brno
e-mail: divypbrno@divypbrno.cz
www.divypbrno.cz

DIAGNOSTIKA * VÝPOČTY * PROJEKTY
JEDNATEL SPOLEČNOSTI: doc. Ing. Jan TOMEK, CSc.
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:
• PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
• ČINNOST ORGANIZAČNÍCH A EKONOMICKÝCH PORADCŮ VE STAVEBNICTVÍ
• DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
• SOUDNÍ ZNALEC V OBORU STAVEBNICTVÍ

38

Výsledky stabilizace železniční mostní
klenby příčným předpětím
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The paper describes results of the measuring of the collaboration verification of parts of the railway
bridge vault. There was achieved the verification using the measuring of the middle cross section by standard service loading. The stabilization was made by transversal post- tensioning. The achieved results
taken at firs on the existing structure and seconds after the transversal post-tensioning was finished
lead to proof of the stiffening of the vault structure.
1. ÚVOD
V příspěvku je popsáno srovnání měření poměrných přetvoření oddělených částí zděné mostní klenby
porušené podélnými trhlinami před (rok 2013) a po provedené sanaci v roce 2014. Most převádí dvojkolejovou železniční trať Brno – Česká Třebová. Dlouhodobými vlivy provozu byla klenba mostu oddělená
podélnými trhlinami na dvě samostatně působící části pod jednotlivými kolejemi a na krajní třetí klenební
pás šířky cca 1,2 m, který hrozil zřícením. První část sanace byla provedená v roce 2014 novými čelními
stěnami staticky zajištěnými příčným předpětím. Měření bylo provedeno pomocí technologie pro ověření
spolupůsobení soustavou ramenátových zesilovačů umístěných v osách koleje č. 1 a č. 2.

Obr. 1 – Sledovaná mostní klenba, nové monolitické čelní zdi
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2. POPIS MOSTU
Nosná konstrukce železničního klenbového mostu je tvořena segmentovou cihelnou klenbou o světlosti 7,540 m a světlém vzepětí 1,970 m. Výška paty klenby nad chodníkem je 2,100 m a výška vrcholu nad
vozovkou 4,220 m. Tloušťka klenby je cca 0,840 m s tím, že tato hodnota v dolní části zahrnuje cca 35–60
mm torkretu. Obě čela klenby jsou po sanaci tvořena novou železobetonovou čelní stěnou (Obr. 1), která
roznáší vnesené příčné předpětí do celého průřezu klenby. Stabilizace oddělených částí segmentové
klenby byla provedená vnesením předpětí v příčném směru za pomocí čtyř napínacích lan. V rámci sanace,
bylo zdivo celé klenby injektováno cementovou injektážní maltou v rastru 600x600 mm.
3. STAV MOSTU PŘED SANACÍ
Na spodním líci klenby (torkretu) byly před sanací viditelné stopy po zamáčení. Akustickým průzkumem při poklepu bylo zjištěno, že cca 50 % torkretu není spojeno s cihelnou klenbou pravděpodobně
v důsledku vlhkosti zdiva. Byla zjevná celá řada trhlin především kopírujících směr rozpětí klenby (podélný směr). Podélné trhliny měly šířku od tzv. vlasové trhlinky až po šířku 12 mm, většinou ale od 0,3
do 1,3 mm. Významnější trhliny rozdělovaly klenbu na 3 samostatné pásy (Obr. 2), což jistě mělo vliv na
spolupůsobení celého konstrukce. U krajního odděleného pásu byl navíc viditelný výškový pokles oproti
ostatním částím klenby. Při diagnostice byly provedeny sondy, které potvrdily, že trhliny zasahují i do
zdiva a také, že toto zdivo je vlhké. Trhliny byly zjištěny i na obou opěrách. Tyto trhliny měly většinou
přibližně svislý směr. Na opěře 1 měly vlasový charakter a vyskytovaly se především pod patou klenby,
kdežto u opěry 2 měly šířku až 2,0 mm a zasahovaly až do ¾ výšky od paty klenby. Ostatní závady mostní
konstrukce odpovídaly stáří mostu. Na obou čelních zdech byla viditelná povrchová porušení především
pod nefunkčními vyústěními odvodňovačů.

Obr. 2 – Polohy trhlin a rozdělení klenby na 3 samostatné pásy
4. ZPŮSOB ZESILENÍ A SANACE KONSTRUKCE
Zásadním předpokladem sanace bylo stabilizovat konstrukci a odstranit nespojitost utržených
částí klenby v příčném směru. Logicky se tak nabízela stabilizace oddělených částí segmentové klenby
vnesením předpětí v příčném směru. Po injektování trhlin v celé klenbě bylo do konstrukce vneseno
předpětí za pomocí čtyř předpínacích lan prostřednictvím nových čelních zdí. Příčné sepnutí by mimo
jiné mělo významně zvýšit tuhost celé konstrukce a tím i spolupůsobení klenby v příčném směru pro
přenos proměnného zatížení.
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5. PRINCIP MĚŘENÍ
5.1 Technologie měření
Měření deformací na mostě probíhalo na třech místech podél osy klenby stejně jako měření před
sanací klenby (Obr. 3) [1]. Pro měření byla opět využita soustava ramenátových zesilovačů umístěných
na stejných kotevních bodech. Pro účely článku byly dále vyhodnoceny data z ramenátových zesilovačů
pod osami kolejí (RZ1 a RZ2).

Obr. 3 – Polohy ramenátových zesilovačů (RZ)
5.2 Sběr dat pro měření
Pro měření deformací resp. poměrných přetvoření od přejezdu byla využita osobní vlaková souprava
tažená lokomotivou řady 560 „Pantograf“ (Obr. 4) s hmotností 37 t (přesněji hodnoty zachycené první
nápravou lokomotivy ve směru jízdy). Naměřených a zaznamenaných přejezdů vlakové soupravy s lokomotivou řady 560 „Pantograf“ bylo v roce 2013 celkem 8 a v roce 2014 přejezdy 4. V rámci měření byl
sledován i směr a pojížděná kolej. Frekvence vzorkování zápisu dat byla v roce 2013 20 Hz a v roce 2014
50 Hz (Obr. 5). Frekvence 50 Hz přitom dostatečně zachycuje veškeré vibrace mostní klenby při přejezdech vlakových souprav.

Obr. 4 – Vyhodnocovaná vlaková souprava s lokomotivou řady 560 „Pantograf“
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Obr. 5 – Přejezd lokomotivy - vzorkovací frekvence 50 Hz
6. VYHODNOCENÍ SROVNÁVACÍHO MĚŘENÍ
Byly srovnávané vždy přejezdy ve stejném směru a na stejné koleji, přičemž srovnání bylo provedeno u veličin měřených ramenátovými zesilovači RZ1 a RZ2. Naměřené hodnoty byly dále převedené na
poměrné přetvoření ve vrcholu klenby, a to na lícové (RZx-D) a rubové (RZx-H) straně klenby. Hodnoty
poměrných přetvoření jsou přehledně uvedeny v následující tabulce (Tab. 1).
Rok

Vlak

Čas

Pojížděný RZ

RZ1-H

RZ1-D

RZ2-H

RZ2-D

2014

Pantograf

1540

1

-63.54

-10.59

-30.19

8.15

2014

Pantograf

3155

2

-12.33

2.59

-79.33

8.28

2014

Pantograf

5100

1

-68.36

-8.98

-27.87

6.69

2014

Pantograf

6780

2

-10.77

3.15

-89.53

10.51

2013

Pantograf

1435

1

-174.10

-33.48

-81.79

8.26

2013

Pantograf

2600

1

-151.13

-25.76

-76.47

7.13

2013

Pantograf

3620

1

-167.67

-32.68

-79.96

7.76

2013

Pantograf

4720

1

-154.67

-34.38

-79.34

7.82

2013

Pantograf

5850

2

-14.86

10.94

430.57

-48.95

2013

Pantograf

6450

1

-141.52

-30.96

-83.98

8.67

2013

Pantograf

7875

2

-28.59

10.16

428.45

-51.61

2013

Pantograf

8125

1

-155.67

-30.77

-86.31

6.09

Tab. 1 – Hodnoty poměrných přetvoření
Přejezdy po koleji 2 nad RZ1 (Obr. 6):
Z naměřených veličin je při přejezdu po koleji 2 nad osazeným ramenátovým zesilovačem RZ1 patrné,
že klenba byla před i po sanaci plně tlačená. Ovšem po sanaci se poměrné přetvoření snížilo na rubové
straně z naměřeného minima -167,67 µm/m na -68,36 µm/m a na lícové straně z naměřeného minima
-34,68 µm/m na -10,59 µm/m. Poměrově lze zvýšení tuhosti klenby v příčném směru před a po sanaci
uvést pro rub klenby 2,45:1 a líc klenby 3,27:1. Obecně lze konstatovat, že tuhost klenby v místě koleje 2
nad osazeným RZ1 se zvýšila cca 3 násobně.
Podobně v místě koleje 1 nad osazeným RZ2 se při přejezdu po koleji 2 na líci klenby přetvoření téměř
neměnilo (vznikaly tahové síly) a na rubu klenby se snížilo z naměřeného minima -86,31 µm/m na -30,19
µm/m, tj. v poměru 2,86:1.
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Obr. 6 – Poměrné přetvoření klenby v místě osazení RZ1 a RZ2 při přejezdu nad RZ1
Přejezdy po koleji 1 nad RZ2 (Obr. 7):
Z naměřených veličin je při přejezdu po koleji 1 nad osazeným ramenátovým zesilovačem RZ2 patrné,
že klenba v místě osazeného RZ1 byla před i po sanaci na rubu tlačená a na líci tažená. Po sanaci se
poměrné přetvoření na rubu klenby snížilo z naměřeného minima -28,59 µm/m na -12,33 µm/m. Poměrné
přetvoření na líci klenby se snížilo z naměřeného maxima 10,94 µm/m na 3,15 µm/m. Poměrově lze zvýšení
tuhosti klenby v příčném směru před a po sanaci uvést pro rub klenby 2,32:1 a líc klenby 3,47:1. Obecně
lze konstatovat, že tuhost klenby v místě osazeného RZ1 se zvýšila cca 3 násobně.
V místě koleje 1 nad osazeným RZ2 se při přejezdu po koleji 1 na líci klenby přetvoření snížilo z naměřeného maxima 51,61 µm/m na 10,51 µm/m, tj. v poměru 4,91:1. Na rubu klenby se poměrné přetvoření
snížilo z naměřeného minima -430,57 µm/m na -89,53 µm/m, tj. v poměru 4,81:1.

Obr. 7 – Poměrné přetvoření klenby v místě osazení RZ1 a RZ2 při přejezdu nad RZ2
7. ZÁVĚR
Provedené měření potvrdilo vysokou účinnost sanace za pomocí vnesení předpětí do mostní klenby.
Vnesením předpětí v příčném směru se prokazatelně zvýšila tuhost a oddělené části mostní klenby opět
působí jako jeden celek – spojitě a navzájem na sobě závisle. Sanací se výrazně snížilo přetvoření ve
vrcholu klenby při přejezdech vlakových souprav na cca 1/2 až 1/5 což má za následek zvýšení životnosti
konstrukce.
8. LITERATURA
[1] KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M., Ověření spolupůsobení oddělených částí mostních
kleneb, příspěvek na konferenci, Sborník příspěvků 19. mezinárodního sympozia MOSTY/BRIDGES2014,
ISBN 978-80-86604-62-6, Sekurkon s.r.o., Brno, 2014
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Anotace
Článek popisuje možnost nedestruktivní ochrany výztuže v betonu v případě nízké krycí vrstvy betonu
a vysokého obsahu chloridů pomocí migrujících inhibitorů koroze. Jsou představeny principy fungování
i v betonu s trhlinami a předloženy výsledky laboratorních zkoušek měření účinnosti migrujících inhibitorů koroze.
Během provozu a někdy už i během výstavby železobetonových konstrukcí se začnou objevovat
první problémy, které častokrát již není tak jednoduché řešit běžně dostupnými metodami. Právě zde
se otevírají možnosti pro aplikace speciální stavební chemie – migrujících inhibitorů koroze od Master
Builders Solutions, které dokážou dlouhodobě stabilizovat betonové konstrukce a zvýšit jejich životnost.
Koroze ocelové výztuže
Koroze může být definována jako přeměna čistého kovu (zde oceli) na jeho stabilnější oxidy, za účasti
kyslíku a vody. Tyto elektrochemické reakce probíhají na dvou odlišných místech na kovovém prvku,
anodě a katodě.
Anodická reakce
Fe → Fe2+ + 2e-

Katodická reakce
2e- + H2O + ½O2 → 2OH ̄

Beton, resp. cementový tmel, poskytuje přirozený štít, který chrání ocelovou výztuž před korozí. Vysoce
alkalické prostředí vytvářené cementovým tmelem kolem výztuže vede k vytvoření pasivní vrstvy na
povrchu oceli. Tato pasivní vrstva je tvořena nepropustnými oxidy a zabraňuje dalším korozním reakcím
udržováním kyslíku a vody mimo povrch výztuže. Tento způsob ochrany je funkční tak dlouho, dokud
přetrvává vysoce alkalické prostředí. Avšak tento pasivní stav nemůže být v průběhu času zachován
v důsledku procesů, které se v betonu přirozeně vyskytují. Karbonatace betonu, způsobená reakcí betonu s atmosférickým oxidem uhličitým, snižuje alkalitu cementového tmelu. Chloridové ionty, nejčastěji
z posypových solí, pronikají difúzí skrz beton k povrchu oceli. Chloridy narušují pasivní vrstvu, což vede
ke korozi. Jakmile dojde k porušení pasivní vrstvy, iniciují se korozní reakce, které způsobují rychlé poškození výztuže. Vlhkost betonu a přítomnost kyslíku jsou předpoklady pro pokračování elektrochemických
reakcí. V závislosti na rychlosti koroze ztrácejí výztužné pruty soudržnost s betonem. Ztráta soudržnosti
a průřezové plochy výztuže ohrožují integritu konstrukce.
Přestože nelze korozi výztuže zcela zabránit, existují metody, jak korozi zpomalit nebo ji oddálit.
Jedním ze způsobů jsou inhibitory koroze, což jsou chemické sloučeniny, které potlačují korozi výztuže.
Inhibitory koroze mohou být jednak přidány ve formě přísad do čerstvého betonu. Tato metoda je však
omezena pouze pro nové konstrukce. Tzv. migrující inhibitory koroze lze aplikovat na povrch starého
betonu, do kterého se penetrují. Toho se využívá především v rámci sanací železobetonových konstrukcí.
MasterProtect 8500 CI: nejpokročilejší ochrana ocelové výztuže
MasterProtect 8500 CI je zcela nový migrující inhibitor koroze, který se používá na povrch starých
i nových železobetonových konstrukcí a který je dle průkazních zkoušek účinný i v případě budoucího
rozvoje trhlin v betonu. Tento dvoufázový inhibitor koroze je založen na revoluční kombinaci vysoce
účinných silanů a speciálních latentních inhibitorů, které zůstávají ukotveny v betonu a k jejichž aktivaci
dochází až v případě průniku vlhkosti, např. při vzniku trhlin nebo postupném zvětrávání betonu.
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Princip dvoufázové ochrany výztuže
Běžné migrující inhibitory koroze vyžadují hlubokou penetrační schopnost, aby promigrovaly až k výztuži a tu následně pasivovaly a ochránily proti korozi. MasterProtect 8500 CI posunul tuto technologii
o krok dál a poskytuje tzv. dvoufázovou ochranu.
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CI před vznikem trhliny, po vzniku trhliny a kontrolní těleso. Šířka trhliny cca 0,3 mm.
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Závěr
Migrující inhibitor koroze MasterProtect 8500 CI představuje nejpokročilejší technologii pro efektivní

Závěr
Migrující inhibitor koroze MasterProtect 8500 CI představuje nejpokročilejší technologii pro efektivní
zastavení nebo prevenci koroze výztuže v železobetonových konstrukcích. Koncept dvoufázové ochrany
byl ověřen při mnoha laboratorních studiích a prokázán během měření koroze na exponovaných průmyslových a dopravních stavbách po celém světě. Schopnost potlačit korozi i při následném rozvoji trhlin
v betonu je zcela revoluční. MasterProtect 8500 CI tak představuje jednoduchý, nízkonákladový a efektivní způsob prodloužení životnosti železobetonových konstrukcí, zvláště když se použije jako součást
sanačního systému v rámci oprav staveb.

DIVYP Brno, s. r. o.
Hlavní 156/80, 624 00 Brno
e-mail: divypbrno@divypbrno.cz
www.divypbrno.cz

DIAGNOSTIKA * VÝPOČTY * PROJEKTY
JEDNATEL SPOLEČNOSTI: doc. Ing. Jan TOMEK, CSc.
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:
• PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
• ČINNOST ORGANIZAČNÍCH A EKONOMICKÝCH PORADCŮ VE STAVEBNICTVÍ
• DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
• SOUDNÍ ZNALEC V OBORU STAVEBNICTVÍ
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Patologické průzkumy předpjatých
mostů pozemních komunikací
autor:

Ing. Tomáš Míčka

organizace: Pontex s.r.o., oddělení diagnostiky
e-mail: micka@pontex.cz, tel.: 606 644 442
Anotace
Patologie je lékařská věda zabývající se studiem a diagnostikou nemocí živých systémů
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Patologie).
V oblasti správy a údržby mostních objektů využíváme termín „patologický“ pro diagnostický průzkum demolovaných mostů, v daném případě mostů pozemních komunikací. Níže uvedený text se zabývá
významem patologických průzkumů na praktických příkladech.
Patologie mostů pozemních komunikací je na rozdíl od zmíněné lékařské vědy velmi mladým oborem.
Zatímco lékaři z analýzy ostatků lidských těl již staletí čerpají vědomosti (první pitva doktora Jána Jesenského v Praze proběhla někdy mezi 8. až 12. červnem 1600), první patologické průzkumy bouraných
mostů jsou staré pár let. V minulosti byly prováděny např. zatěžovací zkoušky na vybouraných nosnících
či videozáznamy z bourání jednotlivých konstrukcí, jejichž význam byl však velmi omezený. Nutně byl
takový průzkum proveden i na Trojské lávce po jejím pádu či na Nymburské lávce v rámci její demolice.
Společnost Pontex spol. s r.o. zajistila pro různé zadavatele v posledních dvou letech v rámci 4 zakázek
patologické průzkumy bouraných mostů pozemních komunikací, resp. jejich částí.
Most X-518, U Hostivařského nádraží
zadavatel:

TSK hl.m. Prahy, a.s.

typ demolované konstrukce: nosníky I-67
rozsah průzkumu:

vizuální hodnocení konstrukce během bourání, odběr vzorků betonu,
výztuže a injektážní malty a laboratorní zkoušky na odebraných vzorcích

poznámka:

v rámci opravy mostu byl demontován a patologickým průzkumem posouzen pouze jeden nosník na odloučeném místě demolice

foto:
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Mosty ev.č. D1-207 a D1-209, dálniční nadjezdy na dálnicí D1
zadavatel:

ŘSD ČR,

typ demolované konstrukce: nosníky KA-61, segmenty dvoukomorového průřezu
rozsah průzkumu:

vizuální hodnocení konstrukce během bourání, odběr vzorků betonu,
výztuže a injektážní malty a laboratorní zkoušky na odebraných vzorcích

poznámka:

patologický průzkum byl proveden ve spolupráci s doc. Ing. Pavlem Ryjáčkem, PhD.
Patologický průzkum byl proveden na mostech před zahájením bouracích prací.
Vizuální hodnocení konstrukcí během bourání bylo zásadním způsobem
podřízeno možnostem zhotovitele bouracích prací (omezený časový
prostor, bourací práce probíhaly v nočních hodinách)

foto:
Mosty ev.č. 35-036.1 a 35-036.2, Rádelský mlýn
zadavatel:

ŘSD ČR,

typ demolované konstrukce: nosníky polské výroby typu WBS
rozsah průzkumu:

vizuální hodnocení konstrukce během bourání, odběr vzorků betonu,
výztuže a injektážní malty a laboratorní zkoušky na odebraných vzorcích

poznámka:

Vizuální hodnocení konstrukcí během bourání bylo významně podřízeno
možnostem zhotovitele bouracích prací ve třech etapách

foto:
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Most ev.č. 10-077, Mýto
zadavatel:

ŘSD ČR,

typ demolované konstrukce: nosníky MPD 5 a 6
rozsah průzkumu:

vizuální hodnocení konstrukce během bourání, odběr vzorků betonu,
výztuže a injektážní malty a laboratorní zkoušky na odebraných vzorcích

poznámka:

Vizuální hodnocení konstrukcí během bourání bylo významně podřízeno
možnostem zhotovitele bouracích prací v jedné etapě

foto:
Naše poznatky z provedených patologických průzkumů se dají shrnout pod následujícími body:
a) Prvním problémem je zadávání patologických průzkumů. Jasná a jednoznačná definice rozsahu
patologického průzkumu je značně potřebná. Toho lze však dosáhnout pouze za předpokladu,
že zadavatel patologického průzkumu rozumí dané problematice, popř. je ochoten se s danou
problematikou obeznámit.
b) Výkon průzkumu je vždy podřízen možnosti a ochotou zhotovitele bouracích prací. Není jednoznačně dané, zdali je lepší, jestli průzkum zadává zhotovitel nebo zadavatel. Je nutné zajistit
bezkonfliktní provedení patologického průzkumu, nicméně je zřejmé, že výkon průzkumu nemůže
vyžadovat neúměrné finanční náklady, resp. časové nároky na prodloužení doby demolice. Je
nezbytné si uvědomit, jakými prostředky je zhotovitel schopen demolici zajistit.
c) Základním cílem všech průzkumů musí být poznání daného typu konstrukce zejména nepřístupných a skrytých oblastech. Jedná se v zásadě o validaci diagnostického průzkumu, na základě
jehož bylo rozhodnuto o demolici.
d) Pokud nebudou výsledky patologických průzkumů sdíleny a všeobecně známy, pak jsou patologické průzkumy bezcenné. Zásadní význam mají zejména pro zhotovitele předcházejících
diagnostických průzkumů, projektanty a zadavatele rekonstrukcí spojených s demolicí původních
mostů.
e) Nejvýznamnější částí patologických průzkumů se jeví vizuální hodnocení bouraných konstrukcí
v kritických oblastech (podkotevní oblasti, oblasti příčných pracovních spar mezi segmenty
či dílci nosníku, nadpodporové oblasti, aj.). Laboratorní zkoušky na odebraných vzorcích jistě
není nutno donekonečna opakovat. Nutné je pouze validovat zjištění předcházejícího průzkumu
v nepřístupných oblastech.
f) Výstupy patologických průzkumů se nutně musí zabývat doporučením pro zpracovatele statických výpočtů, diagnostických průzkumů i projektů oprav daného typu konstrukce.
g) Nezbytným výstupem musí být zároveň i doporučení pro zadávání diagnostických a patologických průzkumů daného typu konstrukce.
h) Vedlejším výstupem pak mohou být doporučení pro postup demolic daného typu konstrukce.
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Historický cihlový most
autor:

doc. Ing. Jan Tomek, CSc.

organizace: DIVYP Brno s.r.o.
e-mail: tomek@divypbrno.cz, mobil: 776 614 664
člen UMČR
Úvod
Nedaleko Mikulova mezi obcí Sedlec a rakouským Drasenhofenem proběhla obnova unikátního historického mostu.
Historický cihlový most nechal postavit kolem roku 1629 kníže kardinál František z Ditrichsteina za
účelem spojení letohrádku Portz stojící na vyvýšenině Tichý ostrov s pevninou. Po roce 1855 ztratil cihlový most svou funkci, protože Nový rybník, přes který se most klenul, byl vysušen.
Vzhledem k tomu, že oblast byla součástí hraničního pásma, most byl nepřístupný, zanášel se a dále
chátral.

Obr. 1949–89 oblast nepřístupná (hraniční pásmo)
Krásný počin je projekt tří partnerů: Mikulov, Sedlec, Drasenhofen, odboru památkové péče mikulovské
radnice, dohlížela projektová manažerka Kateřina Korandová.
Příprava projektu započala již v roce 2016, kdy proběhla řada jednání s dotčenými vlastníky pozemků
a dotčenými orgány státní správy a byly učiněny další přípravné kroky. V roce 2018 byla schválena dotace pro realizaci projektu z programu INTERREG V-A, spolupráce Rakousko – Česká republika 2014–2020.
Přípravné práce začaly tím, že se vyčistily náletové dřeviny a odbagrovaly všechny nánosy „Pod oblouky bylo minimálně metr a půl“.
Historie

Historický plán mostu zachycující jeho původní podobu ještě s dřevěným padacím polem. Zdroj: MZA
v Brně, fond F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově, Historický plán mostu zachycující jeho
původní podobu ještě s dřevěným padacím polem, nedatováno, mapa 107.
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Desáté pole mostu od jihu bylo původně tvořeno dřevěnou zvedací mostovkou; její existence je doložena ještě zobrazením na mapách z první třetiny 19. století, někdy brzy poté byla zrušena a prázdné
pole bylo vyzděno v podobné formě jako ostatní části mostu.

Kamenná deska nalezená v průběhu opravy mostu pod
dodatečně dozděným obloukem mostu po zrušeném dřevěném
padacím poli. Letopočet 1780 je doplněn písmeny C.F.V.D., které
znamenají Carl Fürst von Dietrichstein. Jsou to tedy iniciály
tehdy vládnoucího knížete Karla Maxmiliána z Dietrichsteina
(1702 – 1784).

Spodní stavba
„Dříve se většinou na stavbu mostů používalo kamenné zdivo, které bylo trvanlivější, a také dražší,
V tomto případě se použilo převážně zdivo cihelné.

Na obrázku je zachycen výřez z celkového 3D modelu mostu za pomoci laserového skenování mostu
provedeného v rámci archeologického průzkumu v roce 2019. Skenování bylo prováděno z důvodu zmapování rozsahu dochování původních konstrukcí mostu. Na prvním oblouku zleva je viditelná dodatečná
úprava mostu dozděním klenby po původním dřevěném padacím mostu. Zdroj: Ing. Miloš Tejkal
Při obnově spodní části mostu byla snaha o použití co
nejvíce původních cihel nalezených při opatrném skrývání
zeminy v okolí mostu. Tyto cihly pocházející z první poloviny
17. století byly zhotoveny přímo pro stavbu mostu a jsou
opravdu velmi kvalitní. Většina z nich byla označena otiskem písmene N (jako Nikolsburg).
V podhledovém líci kleneb mostu byly zjištěny četné
trhliny, které bylo nutné staticky zajistit. Výrazněji oproti
původnímu předpokladu byly rovněž poškozeny kamenné
pilíře mostu, proto bylo nutné chybějící opracované vápencové kameny nově zhotovit a doplnit.
Nosná konstrukce
Most byl situován do nejužšího místa původního rybníka, přesto dosáhl úctyhodné délky 100 m. Šířka
mostu je 3,70 m. Nosnou konstrukci tvoří patnáct segmentových cihelných kleneb, podepřených pilíři
s oboustrannými jehlancovými břity.
Konstrukční řešení mostu bylo velmi promyšlené. Základy pilířů dosahují mírně nad vodní hladinu, jsou
provedeny z opracovaných kamenných bloků, nadvodní část pilíře byla vyzděna z cihel. Samotné mostní
klenby se směrem k patám dvakrát rozšiřují. Nad vrcholech kleneb jsou před líc vysazené oboustranně
cihelné dekorativní řádky. Rovněž jehlancový tvar břitů byl získán finálním přitesáním cihelného zdiva.
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Doplnění chybějícího zděného zábradlí mostu bylo z důvodu nedostatku původních cihel realizováno
z jiných starších cihel, a které pochází až z pol. 19. století.
Horní stavba
Mostovku lemovala plná, cca 75 cm vysoká parapetní zídka. Krajní plně zděné úseky mostu zakončovala krátká rozevřená křídla s dekorativně tvarovanými nákolníky na koncích. I úsek mostovky v původně
nevyplněném poli byl po zaklenutí opatřen vápencovou dlažbou. Během současné rekonstrukce, kdy
byl také proveden archeologický výzkum, bylo zjištěno, že na kamennou dlažbu navazovala vrstva cca
5–10 cm drobného štěrku z vápenců.

V průběhu prací se objevila také celá řada překvapení. Zajímavostí například bylo, že při očištění
mostovky vozovky od nánosu zeminy, která místy činila až půl metru, byla nalezena původní vápencová
dlažba pocházející z doby vzniku mostu (1. polovina 17. století). Tato dlažba byla tedy opravena (byly doplněny chybějící místa dláždění), avšak z důvodu její ochrany je skryta pod novým mlatovým povrchem.

52

Zděné zábradlí bylo zpět obnoveno do jeho původní historické výšky a část chybějící do výšky 110
cm, byla doplněna kovářsky pojatým zábradlím. Jde o konstrukčně jednoduché ocelové zábradlí, které
přiznává, že je ze současnosti. Při pohledu na most je tak i pro laika patrné, že zábradlí nepatří k původnímu mostu. Toto řešení tedy naplnilo podmínky současné legislativy na bezpečný provoz této stavby
a také požadavek památkářů na jeho současné provedení.

Jedinečně zachované zůstalo i řešení odvodnění
mostovky skrze odpadní otvory vyložené korýtkovými střešními krytinami – chrliče.
Závěr
V současnosti již rekonstrukce mostu proběhla
a most je zpřístupněn veřejnosti.
Jedná se o úspěšný příklad obnovy historické
mostní stavby.

Jako podkladový materiál byla použita osobní prohlídka mostu v době rekonstrukce a pořízena fotodokumentace.
Dále se čerpalo: odkazy
www.hrady.czbrno.rozhlas.czwww.pamatkovykatalog.cz,
Cihlový most (Mikulov) - Wikipedie
http://www.mikulov.cz/turistika/pamatky-a-prohlidkove-objekty/portz-insel/cihlovy-most/vznik-akonstrukce-mostu/
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Konstrukce z předpjatého betonu
Vývoj, poruchy konstrukcí, současný
stav
autor:

Ing. Jaromír Rušar, Ing. Květoslav Rušar

organizace: Rušar mosty, s.r.o.
Tel.: +420 602 791 886, e-mail: rusar@rusar.cz
členové UMČR
Anotace
Příspěvek se zabývá mostními konstrukcemi z předpjatého betonu. V prvé části je souhrn základních
pojmů, které jsou všeobecně známy, ale není od věci jimi začít. Dále je něco z historie zavádění tohoto
konstrukčního materiálu jak v cizině, tak u nás. Protože nás předpjatý beton v mostním stavitelství provází už 70 let, je jasné, že se vyskytly jisté systémové poruchy, a o tom je další kapitola. Z minulých chyb
vyplývají další inovace a změny technologických postupů-přehled v další části. V závěru je shrnutí předchozích tezí a něco z normotvorné činnosti, zejména z oblasti přechodu na evropské normy v roce 2010.
1. Základní pojmy
- Předpětí betonových konstrukcí má za cíl eliminovat malou tahovou pevnost betonu vnesením
externí síly. Tato se snaží snížit či zcela eliminovat tahová napětí, vzniklá pro jednodušší představu u prutového modelu axiální silou, posouvající silou, ohybovým či kroutícím momentem.
Dalším přínosem je vyrovnání deformací, vzniklých od gravitačních zatížení
- Předem přepjatý beton (strunobeton) se týká nosníkových prefabrikovaných prvků, kdy po
napětí předpínacích jednotek a vybetonování prvků jsou tyto přerušeny, kotvení je zaručeno
převážně soudržností s betonem a kromě „vnašeče napětí“ se stávají součástí průřezů jako
pasivní betonářská ocel
- Dodatečně předpjatý beton (kabelobeton) je technologie, kdy jsou do betonové konstrukce
vloženy do vhodných poloh a drah trubky, kterými se se protáhnou předpínací kabely z drátů
či lan, a tyto se v čelech prvků zakotví pomocí samosvorných kotev. Poté jsou kabely zainjektovány maltou, většinou na bázi cementu. Poté se kabel stává součástí betonového průřezu.
- Co do soudržnosti s betonem, je možno navrhnout předpínací kabely jako soudržné (viz výše)
a nesoudržné, volné. Kabely jdou mimo průřez, změna dráhy je prostřednictvím „měničů směru“ – deviátorů. Kabel nespolupůsobí s betonem, je nutno s ním počítat jen jako se zatížením,
stejným jako třeba gravitačním (vlastní tíha NK, dlouhodobé či krátkodobé nahodilé zatížení)
- Co do mocnosti, velikosti předpětí je teoreticky možné předpětí nulové (železobeton), částečné, omezené či plné (zde zjednodušeně řečeno nevzniknou nikdy tahy). Mezi těmito ostrými,
skokovými hranicemi je samozřejmě možné plynule přecházet.
2. Historie
Za přední osobnost („otec“ předpjatého betonu) je považován
francouzský inženýr Eugéne Freyssinet (1869-1962), první předseda
mezinárodní společnosti FIP (v současnosti v rozšířené podobě FIB).
Všimněte si, prosím, jisté houževnatosti, odvahy až bojovnosti
v jeho tváři
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Jeho základní světově uznávané patenty
- Strunobeton 1928
- Ploché talířové lisy na kabelobeton, v roce 1943 kabelobeton uveden v život
- Podání patentu na kabelobeton 1947
Je zajímavé i v kontextu našich i světových současných problémů mostů z dodatečně předpjatého
betonu (kabelobetonu) zamyšlení se nad časovou posloupností. Kabelobeton je používán až 20 let po
předem předpjatém betonu (strunobetonu). Tato časová souslednost vývoje PB je odražena i ve světovém, tedy i československém inženýrském stavitelství.
Pro pořádek je třeba uvést, že tento pán se nevěnoval jen předpjatému betonu, ale je autorem projektů i klasických železobetonových mostů deskových, trámových, rámových obloukových i konstrukcí
pozemního, průmyslového a vodního stavitelství
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V roce 1928-1931 provozoval Fréyssinet výrobnu strunobetonových prefabrikátů, typu nosníků či
stožárů elektrického vedení, trub, pilot, pražců
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Ploché talířové lisy z roku 1943

Model dodatečně předpjatého nosníku-patentováno v roce 1947

3. Předpjatý beton v naší zemi
Je nutno říci, že československé inženýrské stavitelství šlo i navzdory společenským poměrům s dobou
- vývoj předpjatého betonu u nás je spojen s výrobnou tyčových prvků v prefě Litice nad Orlicí
(dnes ŽPSV), kde je těženo kvalitní žulové kamenivo a v horském údolí Divoké Orlice jsou zajištěny ideální klimatické podmínky pro zrání betonu
- již v roce 1947 byl postaven most ze strunobetonových prefabrikátů na dálnici D1 v Koberovicích u Humpolce. Most byl pak zbořen v rámci nové, jiné nivelety dálnice. Návrh pochází z ruky
Ing. Pacholíka, jenž byl tehdejším šéfem mostního oddělení Ministerstva dopravy
- rok 1949-most přes řeku Teplou na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech. Nosníky byly z kabelobetonu, délky 19,0 m. Nosníky jsou svým tvarem podobné dnešním SKA-PP, dříve PPD
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-

v 50. letech bylo vyrobeno v prefách i ambulantně do forem na stavbě několik typů nosníků,
nejznámějšími prvky jsou MPN (tzv. „fousáče“), MPT ve tvaru „T“, MPD „I“ (předchůdce I 62, 67,
73) či uzavřených truhlíků, předchůdců později vyrábených nosníků KA 61, 67, 73
nosníky NPN

-

nosníky MPT, podélné i příčné předpětí

-

nosníky „KA“ MPD- podélné i příčné předpětí

-

nosníky „I“ MPD- podélné i příčné předpětí

-

Od roku 1960 se vyrábějí monopolně nosníky KA 61, 67, 73 („Klimeš) v „délkách“ 9-21 m

-

v délkách 21-30 m se po dobu 30 let (1960-1990) vyrábějí nosník I („Ševčík“)

-

zároveň se kromě tyčových prvků už v 50. letech minulého století stavěly mosty technologií
letmé montáže (podélně dělené NK se segmentů dl. cca 3 m), letmou betonáží (betonářské vozíky, takty 3-6 m), stavěly se mosty monolitické vysouvané, betonované na pevné či přesuvné
skruži.

4. Problémy s prvky z dodatečně předpjatého betonu (kabelobetonu)
- základní problém tkví v tom, že není jistota v zainjektovanosti kabelových kanálků
- vlivem špatné izolace dochází k zatékání slané vody na čela nosníků s kotvami, do dutin komůrkových NK, obé se může odrazit do zatékání do kabelových kanálků
- vlivem smrštění injektážní malty a odloučení vody dochází ke vzniku nezainjektovaných částí
zvedaných kabelů pod kotvami (dle diagnostik u 80 % mostů)
- zamáčení nosných konstrukcí z podélně dělených NK se projevuje degradací betonu spár, jimiž
procházejí jen předpínací kabely
- vše výše uvedené se projevuje kromě degradace betonu korozí předpínací výztuže, jež vede ke
ztrátě únosnosti mostu, v extrému až k havárii
- pozůstatek z pionýrských let při zavádění technologie předpjatého betonu se projevil vírou ve
všemocnost předpětí, proto byly zejména tyčové prvky podélně málo armovány betonářskou
výztuží. Tedy skoro 100 % konstrukcí se navrhovalo na plné předpětí
- nevýhoda výše uvedené skutečnosti se prakticky projevuje tak, že nosníky mají malou houževnatost, redundatnost, při přetížení konstrukce havarují náhle křehkým lomem bez předchozího
varování vznikem širokých trhlin a velkých trvalých deformací, jako je tomu u železobetonových
konstrukcí
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-

-

-

dobové předpisy dovolovaly malé krytí výztuže, a to 10 mm, u prefabrikátů 5 mm. V praxi se
při výkonu HP setkáváme s tím, že krytí bylo už z výrobny nula
izolace mostů byly z lepenek z křehkých oxidovaných asfaltů, často docházelo k porušení izolace. Choulostivými detaily jsou hlavně napojení izolace na prvky mostního příslušenství typu
odvodňovačů či mostních závěrů. U závěrů jsou čela nosníků s kotvami-proto je toto místo
potenciální hrozbou stran koroze kotev a vlastních předpínacích kabelů
i když jsou u nosníkových k-cích v obecném slova smyslu předurčena místa zatékání a potenciálního korozního napadení výztuže, není možná taková „plošná“ nedestruktivní diagnostika,
která by zjistila, že nade vší pochybnost je zaručena kvalita předpínací výztuže a její silové
působení, jak bylo předpokládáno v původní PD
dělají se tedy destruktivní sondy v místech, kde jsou dle zkušeností možné největší problémy.
Na základě těchto se dělají závěry stran spolehlivosti mostů

Praktická ukázka poruch konstrukcí z kabelobetonu
- poškození čela nosníků vinou zatékání na čelo s kotvami, které nebyly chráněny obetonováním,
podrcení betonu pod kotvami
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-

přerezivění předpínacích drátů za kotvou, nedoijektované kanálky, odpadlé či uvolněné kotvy

-

poškození předpínacích kabelů vinou malého krytí v dutinách mezi nosníky „I“

-

Koroze předpínacích patentovaných drátů ve vnější stěně komůrkového nosníku

-

přerezivělé předpínací dráty Φ 4,5 mm v příčné spáře nosníku, spínaného na stavbě ze tří kusů

-

přerušení kabelu dodatečnou instalací trouby odvodňovače do spáry mezi segmenty

-

poškození horní desky komůrkového nosníku průnikem vody skrz špatnou izolaci. Došlo k rozpadu betonu. Dále jsou vidět korodující třmínky vinou nulového krytí betonářské výztuže

Po havárii montovaného segmentového městského viaduktu ve Velké Británii v 80. letech minulého
století zde byl na 2 roky zakázán dodatečně předpjatý beton. Tudy ale cesta nevede, protože deskové
betonové mosty nad rozpětí 17 m a trámové nad rozpětí 25 m už nelze vydimenzovat jako železobetonové.
Mosty složitých geometrií nelze technicky, ekonomicky i architektonicky vzato nahradit mosty ocelovými
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či ocelobetonovými spřaženými. Proto jsou dále zdokonalovány a vyvíjeny mostní konstrukce z dodatečně
předpjatého betonu. I počet havárií a zjištění nedostatků předpjatých mostů v poslední době nenabyl
takového rozsahu, že by bylo na místě provedení nějakých striktních fatálních nařízení stran omezení či
zákazu užití dodatečně předpjatého betonu. Mluvíme o tzv. společensky únosném riziku (letadla padají,
ale cestuje se jimi dál).
5. Odraz 70-letých zkušeností s dodatečně předpjatým betonem
Po letech zkušeností s předpjatým betonem se průběžně dělá výzkum, odrážející snahu zlepšit kvalitu
předpínaných konstrukcí a zvýšit jejich únosnost, provozní způsobilost a životnost. Níže jsou popsány
metody, opatření a vývojové změny v nazírání na předpjatý beton.
- zkoušky sednutí injektážní malty vinou objemové nestability a odloučení vody ve vrchu zvedaných kabelů, tedy za kotvami

-
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zkoušky zainjektovatelnosti kabelového kanálku daného průměru, použité trubky kanálku,
počtu lan, geometrie dráhy, odvodnění a odvzdušnění a kotevní oblasti před vlastní realizací
konstrukce

-

měření spotřeby injektáží malty. Na nových typech injektážích čerpadel je možno mimo měření tlaku nastavit i dávkování (l/s), a takto kontrolně dle času injektáže stanovit objem malty,
vpravené do kanálku. Níže sdružená aktivační míchačka s čerpadlem a dávkovací čerpadlo

-

užívání lan typu MONOSTRAND, která jsou chráněna tukem a polyetylenovým obalem. Jsou
použitelná jako nesoudržná výztuž, většinou u mostů s vnějšími kabely

-

zkoušky a prvé konstrukce mostů dodatečně předepnutých lany, konzervovanými olejem typu
KONKOR, RESISTIN apod.
pokrok v technologii betonu. Kromě dříve udávané pevnosti jako jediného parametru betonu
jsou dnešní specifikace sofistikovanější. Jsou předepsány vlivy prostření (XC, XD, XL, XM), maximální obsah chloridových iontů, maximální velikost zrna kameniva, konzistence betonové
směsi, průsak či modul pružnosti
zvýšení krytí výztuže betonem na tl. cca 50 mm (bývalo 10, u prefabrikátu v extrému až 5 mm!)
zavedení nových technologií při výrobě betonu, přepravě směsi, ukládání, zpracování a ošetřování
zavedení nových certifikovaných předpínacích jednotek včetně kotev

-

-
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systém VSL

systém FREYSSINET

systém DYWIDAG

-

-

-
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velkého pokroku se dostalo mostnímu příslušenství (izolace, odvodnění, mostní závěry, římsy,
vozovky…). Vývoj přinesl větší jistotu, že do mostu nebude zatékat voda, v zimě navíc kontaminovaná chloridy posypových solí, jež způsobuje korozi jak betonu, tak výztuže, včetně té
předpínací
po roce 1989 došlo k rozmachu oboru Sanace betonových konstrukcí, dostávají se k nám předtím
těžko dostupné výrobky stavební chemie, sanační technologie, začínají na tomto poli vyrůstat
tuzemské specializované firmy. Jedná se o tedy o rekonstrukce mostů, kde se praktikuje statické
zesílení (zvyšuje se zatížitelnost mostu) i prodloužení životnosti betonových konstrukcí jejich
reprofilací
tyčové prvky (nosníky) se od 10 do 35 m délky (některé i 40 m dlouhé) vyrábějí v mostních prefách z předem předpjatého betonu. Po osazení je pak dobetonována spřažená železobetonová
deska. Nosníky mají otevřený příčný řez, nejsou zde tedy uzavřené dutiny
v devadesátých letech je formován současný inspekční systém mostů, jenž je na velmi dobré
úrovni i v mezinárodním kontextu. Jedná se o všeobecně známý program periodických Běžných,
Hlavních a jednorázových Mimořádných či Kontrolních prohlídek mostů pozemních komunikací
v roce 2010 se uskutečnil přechod na „EVROPSKÉ“ normy (tzv. Eurokódy) pro navrhování konstrukcí. Oproti dříve užívané metodě dovolených namáhání se u betonových konstrukcí kromě únosnosti (I. mezní stav) v rámci posudku II. mezního stavu kontrolují napětí, a tato jsou
srovnávána s tzv. omezenými napětími, dělá se posudek šířky trhlin a deformací konstrukce.
II. MS je zkrátka o provozní způsobilosti a životnosti konstrukce. V teorii dovolených namáhání
se nezkoumala šířka trhlin ani jejich distance. Nebezpečí proti vzniku širokých trhlin, jež by

způsobily korozi výztuže, bylo skryto už v nízkých hodnotách dovolených namáhání. Např. pro
ocel 10 505 (Φ R) bylo σdov=280, MPA, charakteristická pevnost fyk=500, MPA, návrhová pevnost
fyd=435, MPA. Obecně je oproti složitějším výpočtům dle mezních stavů přínos v tom, že oproti
dřívějšku, kdy jsme nevěděli, zda o zatížitelnosti rozhoduje únosnost či životnost, v současnosti můžeme tyto situace odlišit. Správce má tak informaci o tom, zda zatížitelnost znamená
okamžitou únosnost nebo je most ohrožen krátkou dobou životnosti při urychlených korozních
degradacích materiálů.
6. Závěr
Na předchozích stranách jsme se snažili velmi stručně pojednat vývoj, možné poruchy a současný
stav mostních konstrukcí z předpjatého betonu. Text není všeobjímajícího „školského“ formátu, ale snaží
se především upozornit na skutečnosti, které se ne vždy takto prezentují.
U betonových konstrukcí větších rozpětí než cca 17 m se bez předpětí neobejdeme. S předpjatými
betonovými konstrukcemi se setkává každý prohlídkář. Je zřejmě, že se stále bude jednat o perspektivní
materiál, který bude u mostních konstrukcí užíván.

DIVYP Brno, s. r. o.
Hlavní 156/80, 624 00 Brno
e-mail: divypbrno@divypbrno.cz
www.divypbrno.cz

DIAGNOSTIKA * VÝPOČTY * PROJEKTY
JEDNATEL SPOLEČNOSTI: doc. Ing. Jan TOMEK, CSc.
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:
• PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
• ČINNOST ORGANIZAČNÍCH A EKONOMICKÝCH PORADCŮ VE STAVEBNICTVÍ
• DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
• SOUDNÍ ZNALEC V OBORU STAVEBNICTVÍ
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První hlavní prohlídky mostů
v podmínkách ŘSD
autor:

Ing. Jan Kůrka, Ph.D.

organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR
tel.: +420 725 921 471, e-mail: jan.kurka@rsd.cz
Anotace
Kontrolní orgán Ředitelství silnic a dálnic ČR provedl namátkovou kontrolu způsobu provádění prvních
hlavních prohlídek mostů uváděných do předčasného užívání a zaměřil se také na věcný obsah zpráv
o těchto prohlídkách. Jedná se o činnosti, které Ředitelství silnic a dálnic ČR ve 100% případů zadává
externím subjektům. O výsledcích kontroly je následující příspěvek.
Úvod
Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) provádí u Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) pravidelné kontroly. Jedna z posledních byla zaměřena na opravy a údržbu silničních mostů. Cílem kontroly
bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na opravy a údržbu mostů dostatečné k udržení jejich
vyhovujícího stavu a jsou vynakládány efektivně, účelně a hospodárně. Podstatnou část činností, které
NKÚ kontroloval, zadává ŘSD externím subjektům. Kontrolní orgán ŘSD provedl namátkovou kontrolu
výsledků práce, kterou externí subjekty předávají ŘSD. Hlavní pozornost byla soustředěna na první hlavni
prohlídky mostů (dále jen „1.HPM“) ve správě ŘSD.
Vstupy a výstupy při výkonu první hlavní prohlídky z pohledu normy ČSN 736221
•
•

•

•
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Vstupní data:
Při 1.HPM se kontrolují a kvalitativně hodnotí všechny části a prvky nového mostu. (čl. 6. 3. 3.)
Podklady pro provádění jsou (čl.6. 3. 5)
- zpráva zhotovitele o provedení a kvalitě stavby,
- písemné vyjádření objednatele nebo stavebního dorozu k provedení a kvalitě stavby,
- mostní list, případně dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověřená dokumentace
stavby,
- stanovení zatížitelnosti, není-li v době prohlídky k dispozici mostní list,
- podklady k provádění zatěžovací zkoušky, pokud je požadována.
- V případě potřeby může zhotovitel první hlavní prohlídky mostu požadovat předložení dokladů
o kvalitě materiálů a provedených zkouškách během výstavby mostu.
Výstupní (klíčová) data:
Zpráva o 1.HPM (čl. 9. 4. 1)
- popis závad, poruch a nedodělků zjištěných při prohlídce, včetně podrobné lokalizace, rozsahu
a jejich hodnocení z hlediska uvedení mostu do provozu,
- porovnání skutečného provedení mostu nebo jeho částí se schválenou dokumentací,
- posouzení odborného zpracování (provedení) mostu nebo jeho části,
- stanovisko k provedení zatěžovací zkoušky,
- stanovisko k uvedení mostu nebo jeho části do provozu,
- stanovení zatížitelnosti,
Přílohy (čl. 9. 4. 2)
- výsledky zatěžovací zkoušky,
- protokoly o prohlídce a pasportizaci ložisek
- pasportizace mostních závěrů,
- pasportizace trhlin,

Zodpovědnost za provedení první hlavní prohlídky z pohledu legislativy
•
§ 2589 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým
osobním vedením. Prohlídkář je tedy povinen provést prohlídku osobně, a nikoliv v zastoupení.
•
§ 2950 zákona č. 89/2012 Sb. Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému
výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou
informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.
Prohlídkář jako odborně způsobilá osoba jednoznačně přebírá zodpovědnost za odevzdanou zprávu
o 1.HPM.
•
Za aktuální stavební stav mostního objektu zodpovídá správce mostního objektu včetně možných
škod na majetku a zdraví způsobené užíváním mostního objektu. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu (most) po celou dobu její existence (§ 154 zákona č. 183/2006 Sb.). Porušení tohoto
ustanovení je považováno za přestupek dle § 179 zákona č. 183/2006 Sb. Aktuální stavební stav
mostního objektu správce zjistí z prohlídky, kterou objedná u odborně způsobilé osoby.
•
§ 9 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. Vlastník, popřípadě správce, mohou dílčími činnostmi v rámci správy dálnice, silnice nebo místní komunikace, zejména činnostmi souvisejícími s údržbou
a opravami dotčené dálnice, silnice nebo místní komunikace, pověřit osobu vybranou postupem
podle zvláštního právního předpisu (zákon o zadávání veřejných zakázek). Mezi tyto činnosti patří
i výkon první hlavní prohlídky mostů.
•
§ 8 vyhlášky č. 104/1997 Sb. Prohlídky mostních objektů zabezpečuje jejich vlastník nebo správce.
Provedení 1.HPM objednává vlastník nebo správce.
Zařazení první hlavní prohlídky a zodpovědnost z pohledu červené knihy FIDIC (Mezinárodní federace
konzultačních inženýrů)
•
Pro převzetí díla Objednatelem je nutné, aby přejímací zkoušky, jako například zatěžovací zkouška
mostu, proběhly úspěšně. (čl. 10.1). (1.HPM není přejímací zkouškou, není to ani technickobezpečnostní zkouška jako u železničních mostů v § 5 vyhlášky č.177/1995 Sb)
•
§ 2607 zákona č.89/2012 Sb. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek,
považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. (1.HPM není zkouška)
•
Z pohledu FIDIC se při realizaci díla provádí pouze zkoušky, neprovádí se prohlídky.
•
Výsledkem přejímacího řízení je vydání Potvrzení o převzetí, kde se konstatuje:
Po provedené Technické prohlídce Stavebního objektu Zhotovitel předává Stavební objekt včetně
dokumentace uvedené v tomto potvrzení Objednateli, který Stavební objekt a dokumentaci přejímá
za podmínek uvedených v tomto potvrzení. Zákon ani vyhláška nezná pojem technická prohlídka.
Tento pojem je definovaný v ČSN 736221.
•
Zodpovědnost při přejímacím řízení je rozmělněna mezi osoby podepisující potvrzení o převzetí.
Prohlídář mezi nimi není.
•
Prohlídka díla je v občanském zákoníku definována v § 2626. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole.
Tím stupněm provádění je bezesporu uvedení díla do předčasného užívání a převzetí dokončeného
díla.
Proč má smysl provádět první hlavní prohlídky mostů
•
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
o § 2626 Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. (1.HPM je kontrola)
•
Zákon č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích
o § 9 odst. (3) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu
zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. (1.HPM je první
pravidelná prohlídka)
•
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, předčasné užívání stavby
o § 123 odst. (4) Náležitosti žádosti o předčasné užívání stavby stanoví prováděcí právní předpis
(vyhl. č.503/2006 Sb., příloha 13 část B bod 4 - Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy – Jedná se o doklady požadované speciálním stavebním
úřadem a jsou vyjmenované ve stavebním povolení. Zpráva o 1.HPM ve stavebním povolení
nemusí být uvedena!!!)
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Vyhláška č. 104/1997 Sb.
o § 8 odst. (2) Prohlídky mostních objektů zabezpečuje jejich vlastník nebo správce. Povinnost
výkonu prohlídek trvá i v době dočasného vyloučení mostu z provozu nebo před jeho znovuuvedením do provozu. (Majetkový správce mostů ŘSD provedení 1.HPM objednává i když není
požadována ve stavebním povolení!!!)
ČSN 73 6221
o čl. 5. 4. 1 První hlavní prohlídkou se provádí podrobný dozor nad stavem, spolehlivostí a bezpečností mostních objektů nebo jejich částí uváděných do provozu. (Účel 1.HPM)

Proč se první hlavní prohlídky mostů neprovádějí – argumentace
•
Za nedodržení ustanovení § 9 zákona č.13/1997 Sb. nehrozí žádný postih.
•
Speciální stavební úřad (silniční správní úřad) si v rámci místního šetření prohlídku provedl sám
a převzal tak zodpovědnost za stav mostu.
•
Stavebník nepředložil k žádosti o předčasné užívání zprávu o 1.HPM a následně speciální stavební
úřad nevyzval stavebníka k doplnění dokladů (zprávy o 1.HPM) k provedení místního šetření.
Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce 19/10 - citace vybraných odstavců
•
Kontrolou provedenou na vzorku 27 mostů na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD zjistil NKÚ
celou řadu nedostatků. Zprávy z provedených prohlídek v některých případech zjevně neodpovídaly skutečnému stavu mostu v době prohlídky. Některé tyto zprávy pomíjely závady částí a prvků
mostu, u nichž lze důvodně předpokládat, že v době konání prohlídky existovaly, a měly tedy být
prohlídkami zjištěny. Jedná se zejména o případy, kdy přetrvávání stejných závad je zřejmé ze zpráv
z prohlídek provedených bezprostředně před a po prohlídce, která tyto závady pominula.
•
MD jako garant odbornosti prohlídek však žádnou kontrolu zaměřenou na odbornou úroveň
a kvalitu výstupů z prohlídek mostů provedených osobami, jimž vydalo příslušné osvědčení nebo
oprávnění, v kontrolovaném období let 2014–2019 neprovedlo.
Nedostatky v provádění 1.HPM a věcné nedostatky v obsahu zpráv zjištěné ze strany ŘSD
•
Neprovedení 1.HPM před uvedením do předčasného užívaní.
•
Ve zprávě o 1.HPM jsou uvedeny nepravdivé či neúplné údaje týkající se stavebního stavu mostních závěrů, stavebního stavu ložisek, existence vad a nedodělků, stanoviska ke konání zatěžovací
zkoušky.
•
Ve zprávě o 1.HPM není uveden seznam účastníků 1.HP.
•
Doklady k ložiskům a mostním závěrům předkládané k 1.HPM jsou neúplné nebo zcela chybí. Jde
o protokoly o osazení ložisek dle ČSN EN 1337-11 a protokoly o osazení mostních závěrů dle TP 86
příloha B.
•
Údaje o volné šířce na mostě, výšce svodnic nad vozovkou, výšce odrazných obrubníků, výšce
zábradlí, volné výšce pod mostem jsou opsány z technické zprávy RDS aniž by byla ověřena jejich
skutečná velikost s ohledem na bezpečnost silničního provozu.
•
Ve zprávě o 1.HPM nejsou vyplněny údaje o zatížitelnosti a chybí označení konkrétních typů použitých předpjatých tyčových prefabrikátů.
•
Prohlídkáři v rámci 1.HPM ignorují přítomnost trhlin v nosné konstrukci a spodní stavbě (a to
i statické trhliny). V části „Stav a závady částí mostu“ je ve zprávě o 1.HPM uvedeno „bez závad“.
•
Před uvedením mostu do předčasného užívání se koná 1.HPM separátně od technické prohlídky
mostu dle TKP 1 kapitola 1. 7. 2. Zprávy pořízené z obou prohlídek se v části zjištěné vady a nedodělky diametrálně liší.
•
První hlavní prohlídka přesypaného mostu není provedena na celém mostě, ale pouze na stavebním objektu řady 200. Jelikož pozemní komunikace na mostě je zařazena do stavebního objektu
řady 100, tak není předmětem první hlavní prohlídky mostu.
•
Zpráva o 1.HPM je odevzdána objednateli těsně před konáním místního šetření, které svolal speciální stavební úřad. Zpráva o 1.HPM se tak dostává do rukou stavebního úřadu bez řádné kontroly
objednatelem.
•
Zpráva o 1.HP mostu je v tištěné podobě odevzdána pouze speciálnímu stavebnímu úřadu před
uvedením mostu do předčasného užívání. Pozměněná zpráva o 1.HP toho samého mostu je po
dokončení stavby a odstranění vad a nedodělků uložena do evidenčního sytému objednatele
68

•
•
•

a předána objednateli k přejímce dokončeného díla. Původní zpráva o 1.HPM po odevzdaní speciálnímu stavebnímu úřadu se v evidenčním systému objednatele neobjeví.
Součástí 1.HPM není 1.HP ložisek nebo 1.HP mostních závěrů. Tedy ve zprávě o 1.HPM chybí vyhodnocení měření ložisek a mostních závěrů podle pokynů uvedených ve výrobně technické dokumentaci
výrobce.
Při provádění 1.HPM nejsou všechny části mostu zpřístupněny. Tedy jejich prohlídka není provedena.
Prohlídkář není obeznámen s prováděcí dokumentací a s komplikacemi v průběhu výstavby, které
jsou již zakryty, ale mají vliv na životnost případně stavební stav mostu.

Závěr
Kontrolou ze strany ŘSD bylo zjištěno, že při provádění 1.HPM se více ctí zaužívané zvyklosti než
psané právo. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na tento stav a přimět prohlídkáře, aby pozorně četli
smlouvy, na základě kterých provádějí činnosti pro ŘSD. Tím se lze vyhnout případným sankcím ze strany
objednatele.

DIVYP Brno, s. r. o.
Hlavní 156/80, 624 00 Brno
e-mail: divypbrno@divypbrno.cz
www.divypbrno.cz
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Anotace
Článek pojednává přehledně o povinnostech správce k mostům, konkrétně o správně - evidenční
činnosti na mostních objektech. Podrobně jsou povinnosti správce uvedeny v zákonných úpravách a příslušných mostních normách.
Obsah:
1.	Úvod.
2.	 Vedení evidence mostních objektů.
3.	 Orientace a číslování na mostě (ČSN 736220 ČL. 6. 1.)
4.	 Značení na mostních objektech.
5.	 Závěr: znalost základních norem a předpisů souvisejících s činností správce mostů.
1.
-

-

2.

ÚVOD
13/97 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
§ 9 (1) Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož
území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní
komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.
§ 9 (4) Prováděcí právní předpis (Vyhláška 104/97 Sb.) vymezuje podrobnosti k péči vlastníka
pozemní komunikace o dálnici, silnici a místní komunikaci, způsob jejich evidence, náležitosti
smlouvy o zajištění správy a údržby dálnic nebo silnic I. třídy. Znění zákona lze použít smluvně
i pro zajištění správy a údržby silnic nižších tříd a místních a účelových komunikací.
Vyhláška 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
ČÁST II. Péče vlastníka o komunikace a jejich evidence.
§ 5 (1) Základní evidencí PK, vč. objektů je pasport, který vedou jejich správci.
(2) Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic stanoví vlastník (§ 9 odst. 2 zákona.
VEDENÍ EVIDENCE MOSTNÍCH OBJEKTŮ

Evidence mostních objektů je vedena ve dvou stupních:.
• Ústřední pasport (odbor silniční databanky Ostrava BMS – Systém hospodaření s mosty).
• Pasport u správce objektů, který je u většiny správců na ústřední pasport navázán.
Správce objektu je zodpovědný za každoroční aktualizaci evidenčních dat, vč. oprav mostních listů
po přestavbě nebo opravě mostu, kde dochází ke změně evidovaných údajů.
Databáze objektů, čili jejich evidence, je u správce vedena zpravidla elektronicky s možností potřebných operativních výstupů (přehledů).
Způsob vedení evidence je stanoven v jednotlivých článcích ČSN 73 6220.
Tato norma platí pro evidenci objektů:
• mostů
• podjezdů
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2.1

podchodů
lávek
propustků
dalších objektů PK (tunelů, galerií, zdí, přívozů a železničních přejezdů), kterým se zpravidla
přidělují evidenční čísla.

Základní druhy evidence
• Databáze objektů se seznamy objektů, tzv. registr objektů – centrální evidence s přístupem
pro správce objektů
• Přehledné mapy objektů – u správce objektů
• Mostní listy objektů, vč. náčrtu objektů – u správce objektů
• Projekty sledování a údržby objektů – u správce objektů
• Evidence prohlídek objektů – centrální evidence,
• Archiv mostních objektů u správce dále obsahuje -zápis z předání a převzetí objektu, projektovou
dokumentaci skutečného provedení, vč. závěrečné zprávy zhotovitele, diagnostické průzkumy,
přepočty zatížitelnosti, doklady o opravách a stavební údržbě mostu.

2.2

Evidenční údaje jednotlivých objektů v pasportu – registru objektů
• Správní evidenční údaje – evidenční číslo objektu, staničení na komunikaci, souřadnice, třída
komunikace, předmět přemostění, kraj, okres, obce, katastrální území, správce mostu, inventární
číslo archivace mostního listu a dokumentace skutečného provedení, důvod změny v evidenci
údajů a další údaje evidované správcem.
• Základní pasport – návrhové a konstrukční charakteristiky (délka přemostění, délka NK, délka
mostu, počet mostních polí, celková šířka mostu, šířka mezi zvýšenými obrubami, volná šířka,
stavební výška, úložná výška, výška mostu nad terénem, volná výška nad mostní konstrukcí,
hloubka vody, šikmost mostní konstrukce, označení šikmosti, rok postavení, rok poslední rekonstrukce, hydrotechnické údaje a další údaje evidované správcem).
• Technické údaje o spodní stavbě - konstrukční a materiálové charakteristiky podpěr a jejich
počet, dále zemní těleso, přechodová oblast.
• Technické údaje o nosné konstrukci - konstrukční a materiálové charakteristiky nosné konstrukce, počet polí, druh statického působení, typ a výrobce mostních závěrů a ložisek pokud
jsou osazeny.
• Údaje o mostním svršku - vozovka, chodníky, římsy.
• Údaje o vybavení objektu - záchytný systém, odvodnění, schodiště, PHS, dopravní značení,
osvětlení, ochranná a revizní zařízení, aj.
• Provozní charakteristiky - stavební stav mostní konstrukce, její použitelnost z hlediska bezpečnosti provozu, hodnoty o zatížitelnosti objektu.
• Údaje o cizích zařízení - typ a jejich umístění v prostoru mostního objektu, dále evidence smluv
s vlastníky cizích zařízení o věcném břemeni s podmínkami pro uložení cizích zařízení – ČSN
73 6201, čl. 15. 21.
• Hydrotechnické údaje objektu.
• Ostatní údaje evidované správcem - finanční náklady, provádění údržby, aj.
Z evidenčních údajů v databázi mostních objektů v systému BMS a CEV ŘSD lze generovat titulní
stranu mostního listu, vč. možnosti tisku náčrtu mostního objektu.
3.

ORIENTACE A ČÍSLOVÁNÍ NA MOSTĚ (ČSN 736220 ČL. 6. 1.)
Platí pro všechny mosty a další evidované objekty (nadjezdy, podjezdy, přejezdy, tunely).

V době výstavby nových mostních objektů jsou objekty označeny číslem stavebního objektu, např.
D0807-SO 224.
Definitivní evidenční čísla nově zařazovaných objektů do evidence přiděluje garant registru objektů
(Databanka Ostrava) na žádost správce objektů. Databanka vloží evidenční číslo objektu se základními
údaji, včetně mostního listu (pokud ho má k dispozici) do databáze objektů. Správce objektu vidí evidenční údaje nového mostu v centrální evidenci. Objekty se číslují v řadě po směru staničení komunikace.
Změna evidenčního čísla mostního objektu se provádí v souvislosti se změnou v silniční síti, s dodatečným vložením dalšího mostního objektu, popř. přestavbou mostu na propustek. Změnu provádí
garant registru objektů po předchozím projednání s majetkovým správcem objektů. Evidenční číslo
se skládá z čísla komunikace (silnice, dálnice), pomlčky a pořadového čísla objektu (pro komunikaci
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alfabetický znak na pozici 1 až 7 – pořadové číslo objektu na pozici 8 až 13), např. 157-002, u směrově
rozdělených komunikací např. D1-054.1, D1-054. 2. U dodatečně vložených objektů se na pozici 11 použije
malé písmeno a – z, např. 157-002a, 14718-1a. Na místních komunikacích se mosty číslují podle zvyklostí
správce místní komunikace.
Evidenční čísla propustků (stejná jako pro mosty) se samostatnou číselnou řadou s indexem P na konci.
Mostní otvory (pole) a podpěry se číslují arabskými číslicemi po směru staničení.
4.

ZNAČENÍ NA MOSTECH.
Tabulky s evidenčním číslem mostu podle ČSN 73 6220:

Správce mostu je povinen označit evidované mosty (pojezdy, přejezdy, tunely…) tabulkami s evidenčním číslem na obou koncích objektu. Tabulka se zhotoví podle čl. 11.2 a osadí na sloupek ve výšce 1,3m
vpravo ve směru jízdy, u podjezdů, tunelů a galerií vpravo na čelní líc opěry, popř. portálu. Zásady pro
osazování značek jsou např. v TP 65.
Vyznačení zatížitelnosti na mostech podle ČSN 73 6222:
Čl. 14. 1. U každého mostu, jehož normální zatížitelnost (Vn) je menší než 26 t, popř. výhradní zatížitelnost (Vr) menší než 48 t je nutné osadit příslušnou dopravní značku (B13) popř. dodatkovou tabulku
(E5) „Jediné vozidlo…t. Pokud je Vn ≥ 26 t a Vr ≤ 48 t je nutné osadit dopravní značku B13 s dodatkovou
tabulkou E5. U mostů se zatížitelností na jednu nápravu menší než 11,5 t je nutné osadit dodatkovou
značku (B14) s omezením zatížení na jednu nápravu.
Čl. 14. 2. , 14. 3. U veřejných lávek pro chodce a cyklisty jejichž normální zatížitelnost je menší než
hodnota stanovená dle ČSN EN 1991-2:2005 je nutno omezit průchozí prostor pro chodce, popř. informativní tabulkou s omezením zatížení lávky rovnoměrným zatížením v kg/m2. U veřejných lávek pro
chodce a cyklisty jejichž zatížitelnost rovnoměrným zatížením je menší než 2,5kN/m2 je nutno omezit
pěší provoz informativní tabulkou s rovnoměrným zatížením v kg/m2 (popř. tabulkou upozorňující na
zákaz shluku osob).
5.

ZÁVĚR
Základní normy a předpisy souvisejících s činností správce mostů, evidencí a archivací:

Následující základní normy by měl mít k dispozici každý správce mostních objektů.
• ČSN 73 6220 Evidence mostních objektů pozemních komunikací (dále PK)
• ČSN 73 6200 Mosty – terminologie a třídění
• ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK
• ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů PK
• ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.
Předpisy vztahující se k mostním objektům (Soubor předpisů a dokumentací pro PK, přehled norem pro
PK, Technické podmínky staveb, Technické kvalitativní podmínky staveb, Vzorové listy staveb pozemních
komunikací, Metodické pokyny, Směrnice ŘSD ČR a další technické předpisy, informace k Oprávněním
k provádění mostních prohlídek a dalších odborných činností souvisejících s přípravou, diagnostikou
a prováděním staveb) schvaluje Ministerstvo dopravy a naleznete je na webových stránkách www.pjpk.
Katalog závad mostních objektů PK, Katalog mostních závěrů a Katalog ložisek aj. jsou uloženy v Dokumentech BMS (úvodní strana, horní řádek, 2. piktogram vpravo).
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Poodhalování nepřístupných dutin
předpjatých nosníků
autor:

Ing. Igor Suza, Ing. Ondřej Sedláček

organizace: Mostní a silniční, s.r.o.
Havlíčkova 170/72, 602 00 Brno, mobil: 603 268 286
e-mail: igor.suza@mostni-silnicni.cz, www.mostni-silnicni.cz
člen UMČR
Ke zjišťování stavu předpjaté nosné konstrukce patří stanovení pevnosti betonu, stanovení pH, chloridových iontů, poloha, stav, koroze předpjaté výztuže atd. Velmi důležitý je také průzkum dutin mezi
prefabrikovanými nosníky, které jsou od doby své výstavby ze všech stran zabetonované a mohlo by se
zdát, že stav těchto dutin nebude nikdy odhalen…
Většina našich mostů s rozpětím jednoho pole do 30 m byla od druhé poloviny padesátých let vyráběna
z tyčových prefabrikátů. Kromě několika málo výjimek (u velmi krátkých mostů) byly mezi předpjatými
prefabrikáty (nebo v nich) vylehčující podélné dutiny, které byly při montáži definitivně uzavřeny. Byly
nepřístupné, nekontrolovatelné, těsně uzavřené, mnohdy dokonce vodotěsně uzavřené…
DÁLNIČNÍ MOST Z KA-73
• spodní líc nosníku byl suchý,
• nosníky KA-73 byly již z výroby
opatřeny odvod-ňovacími otvory,
• při výrobě nosníků se stávalo, že
horní část otvorů byla zaslepena
betonem,
• po zjištění neprůchodnosti otvoru
tohoto nosníku byl proveden vrt
průměru 35 mm a z dutiny vytékala voda po dobu cca 15 minut,
Ale jak vypadají tyto nosníky „zevnitř“? Některé dobře, jiné špatně, ale to poodhalování je vždy zajímavé a ukazuje skutečnosti, které bychom těžko předpokládali.
Průzkum stavu (koroze) předpjaté výztuže (sondy k PV) se provádí v místech, která se zdají na konstrukci
jako nejhorší (místa předpokládaných poruch). Jsou to tedy místa s podélnou trhlinkou, inkrustací, stopami
po dlouhodobém zatékání, v příčných montážních (kontaktních) spárách, odpadem krycí vrstvy betonu,
atd. Ale tato místa se určují na základě zkušeností a vizuální prohlídky zvenku. Ale průzkum zevnitř nám
může ukázat další místa možných problémů a usnadnit nalezení toho hledaného „nejslabšího“ článku.
Následující fotografie jsou zaměřeny JEN na průzkum dutin nejběžněji používaných nosníků KA a I.
Nejdříve jsou pohledy do vzdálenějších částí nosníků a v závěru pak pohledy na zabetonovaná čela.
Veškeré, dále uvedené záběry byly provedeny záznamovou technikou, která do dutin nosníků pronikala
odvodňovacími otvory, tedy otvorem, kterým vytéká voda na horní fotografii.
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Dutiny v nosnících (KA-61, KA-67, KA-73)
DÁLNIČNÍ MOST Z KA-73
• dutina nosníku KA-73,
• ideální stav po téměř 50letech
provozu,
• beton těchto nosníků je většinou
v dobrém stavu,
• nejkritičtější jsou místa v oblasti
netěsných mostních závěrů a příčných montážních spár,
• pro únosnost je však rozhodující
stav předpjaté výztuže,
• dalším problémem je neodborná
montáž i rekonstrukce
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• průhled dutinou ve směru staničení od 1. opěry. Dno je zaneL
seno kusy betonu z probouraných
montážních otvorů (viz text
B
B
F
F
L
R
u dalších fotografií) a dalším stavebním odpadem. Na stropě
B
F
dutiny je významná síť Rpodélných a příčných trhlin s vápennými výluhy. V horních hranách jsou podélné trhliny. Beton
nosníku je silně degradován vlivem zatékání.
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• průhled dutinou ve směru staničení od 1. opěry. Foto dole obdobný záběr v jiné dutině.
• Na dně dutiny napadané kusy betonu z dodatečně probouraných montážních otvorů v horních rozích nosníku. Standardně byly nosníky KA vybaveny ve stojinách montážními otvory, kterými bylo
protaženo montážní ocelové lano. Protože se tak u všech nosníků nestalo, musely být následně
vybourány dvě dvojice otvorů ve stropě, kterými byla protažena montážní ocelová lana.
• V době stavby ještě nebyla běžně dostupná jádrová vrtací technika.
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Podélná dutina dálničního mostu z předpjatých nosníků KA-73
• tento stav není z doby výstavby, ale z následné rekonstrukce, která spočívala v instalaci spřahující desky. Pravděpodobně při necitlivém odbourávání vyrovnávacích a spádových vrstev (nebo
při instalaci spřahujících trnů) došlo k probourání relativně tenké (100 mm) horní desky nosníku.
Probouraný otvor byl zabedněn, nebo utěsněn PUR pěnou.
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• Průhled dutinou ve směru staničení
od 1. opěry. Ve stropě příčné trhliny
s vápennými inkrustacemi v místech smykové výztuže. Lokálně se
vytvořily i vápenné krápníčky. Stopy
R vápenných výluhů na stěnách.
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• průhled dutinou ve směru
staničení od 1. opěry. Patrné
inkrustace v 1. příčné montážní spáře nosníku. Podélné
trhliny s inkrustacemi v horních hranách dutiny. Kolem
trhlin je beton zamáčený. Ve
stěnách obnažená korodovaná výztuž. Dno je zaneseno
odpadem. Dutina je vlhká.

Dutiny předpjatých nosníků jsou mnohdy vyplněny
nejrůznějším materiálem
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Dutiny mostů z nosníků I-73
MOST z I-73
• inkrustace v podélné
spáře mezi předpjatými nosníky I-73 svědčí
o dlouhodobém zatékání do pohledově
nepřístupné dutiny

MOST z předpjatých nosníků I-67
• dutina nosníku s instalovanou odvodňovací trubkou.
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Průhled dutinou proti směru
staničení. Čelo dutiny je
utěsněno cihelnou vyzdívkou. Dno je zaneseno, což
brání odtoku vody. Strop
dutiny je zamáčen. Vápenné
inkrustace na stojině 3. nosníku v místě klesajícího
předpjatého kabelu.

L
R

L
R

F
B

L
R

R

F
B

B
F

B

B

L

L
R

R

F
B

B
F

L

L
R

L
R

L

B
F

F
B

L
R

B
F

F

R

L

F

R

L
R

F
B

F

L
R

F

Pohled k pravému (5.) nosníku. Vpravo výrazné vápenné
inkrustace sledující průběh
klesajícího předpjatého
kabelu.
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Průhled dutinou proti směru
staničení. Čelo dutiny je
utěsněno cihelnou vyzdívkou. Dno je zaneseno, což
brání odtoku vody. Korodovaný odvodňovač. Ve stojině
6. nosníku trhlina s vápennými inkrustacemi sledující
průběh klesajícího předpjatého kabelu. Zamáčení
kolem klesající trhliny.
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Ukončení - zazdění čel nosníků, nadpodporový příčník

B
DÁLNIČNÍ MOST z KA-67
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• pohled na konec dutiny nad brněnskou opěrou. Dutina
byla utěsněna heraklitovou deskou z důvodu betonáže čel nosníků (nadpodporový příčník),
• dno je zaneseno kusy betonu. V dutině byl ponechán
vázací (rádlovací) drát,
• ze stropu odpadl rozsáhlý kus betonu. Lze připustit
(předpokládat), že toto se stalo až v průběhu rekonstrukcí mostu.
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DÁLNIČNÍ MOST z NOSNÍKŮ KA-73 Pohledy k čelu nosníku
• u nosníků KA-61 bývala dutina uzavřena 150 mm zdí z plných cihel. V rámci urychlení prací byly
časem cihly vyměněny za heraklit, stabilizovaný dvojicí střešních latí. Mnohdy beton vyhřezl až
k odvodňovacímu otvoru…
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SILNIČNÍ MOST Z NOSNÍKŮ KA-61
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• pohled na konec dutiny nad 3. opěrou. Čelo dutiny bylo
utěsněno vyzdívkou. Podélná trhlinka na stropě dutiny. Vápenné výluhy na stěnách. Vyzdívka je od spodu zamáčená.
Stojící voda na dně dutiny před vyzdívkou.
• kamerová prohlídka dutin předpjatých nosníků KA-61 byla
provedena záměrně po deštivém počasí.

Pohled k začátku dutiny nad 1. opěrou. Dutina byla utěsněna vyzdívkou z cihel. Dno dutiny je zaneseno
stavebním odpadem. Stojící voda na
dně dutiny za vyzdívkou vytváří tzv.
bezodtokovou kotlinu.
Inkrustace ve stěnách a obnažená
korodovaná výztuž.

Velmi nebezpečný stav! Odvodňovací otvory, kterými „jsme vstoupili“ do dutiny byly situovány
z neznámých důvodů relativně daleko od opěry (cca 1,5 m). V důsledku vzepětí nosníků i poměrně
malého podélného skonu a „vodotěsného“ zazdění a zabetonování nadpodporového příčníku vznikl
nebezpečný stav, že voda dlouhodobě (trvale) stojí nad kotevní oblastí, kde je umístěna předpínací
výztuž ve dně nosníku, které je „jen „100 mm. Kotevní oblast (kromě fasádních nosníků) je prakticky
nekontrolovatelná.
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Charakteristická stránka z diagnostické zprávy z průzkumu dutin dálničního mostu z nosníků KA-67
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• průhled dutinou ve směru
staničení od 1. opěry. Vpravo
vápenné výluhy. Na dně dutiny
napadané kusy betonu z probouraných montážních otvorů
v horních rozích nosníku. Pod
otvory je napadaný beton od
betonáže,
• na horní a pravé dolní fotografii jsou vidět originální kruhové
montážní otvory ve stojinách,
kterými měly být vybaveny
všechny nosníky KA. Protože
se tak u všech nosníků nestalo,
byly následně vybourány otvory ve stropě, kterými bylo protaženo montážní lano. V době
stavby ještě nebyla dostupná
jádrová vrtací technika.
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• pohled k začátku dutiny nad
pražskou opěrou. Dutina byla
utěsněna heraklitovou deskou.
Při betonáži došlo k vyhřeznutí
betonu do dutiny nosníku.

Sonda do dutiny 9. nosníku ve vzdálenosti cca 0,5 m za lícem 1. opěry v 1. poli,

R

• pohled k levému a pravému bočnímu líci dutiny 9. nosníku. Vlevo vápenné výluhy.
Vpravo místo odpadu krycí vrstvy betonu.
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Stálé (zvláštní) zařízení k ničení mostů
na pozemních komunikacích
autor:

Ing. Pavel HRŮZA, Ing. Jan HORÁK

organizace: Beton-Diagnostik, Věkošská 411/22 b, Hradec Králové
Tel.: 602 439 165, E-mail: pavelarnosthruza@seznam.cz
člen UMČR
Agentura logistiky Odbor vojenské dopravy
Tel.: 724 605 148, E-mail: janhorak@trionet.cz
člen UMČR
ANOTACE
Stálá zařízení pro ničení mostů jsou umístěna na všech dříve budovaných mostních konstrukcích
a mnohdy i na silnicích v příhraničních oblastech. Nesloužila nikdy jako konstrukční prvek přispívající ke
kvalitě mostní konstrukce, ale sloužila vždy pouze k umístění trhavin za účelem zničení nebo poškození
mostní konstrukce co nejefektivněji se zabráněním její rychlé obnovy nebo opravy. Při opravách mostů
je nacházíme obvykle ve staticky nejchoulostivějších místech, a proto je důležité znát jejich umístění
u různých typů mostních konstrukcí.
Permanent devices for destroying bridges
ANNOTATION
Permanent bridge destruction facilities are located on all previously constructed bridge constructions and often on roads in border areas. It has never served as a structural element contributing to the
quality of the bridge construction, but has always served only to place explosives in order to destroy
or damage the bridge structure in the most effective way by preventing its rapid restoration or repair.
When repairing bridges, we usually find them in the statically most tricky places, so it is important to
know their location on different types of bridge constructions.
Stálé zařízení k ničení mostů na pozemních komunikacích
Směrnice Federálního ministerstva obrany a Federálního ministerstva dopravy
č.j. 01 115 - 25 - 81, ve znění doplňků č.j. 07 012/15 - 88 a č.j. 013 012/1 - 91
Nedílnou a poněkud zvláštní úlohu mělo v historii mostů tzv. stálé zařízení (zvláštní zařízení ZZ - dle
terminologie, používané v posledních letech), které nepřispívalo k zajištění bezpečnosti provozuschopnosti mostů, ale jeho úloha byla přesně opačná. Tato zařízení - či předem určená místa na nejslabším
článku mostní konstrukce - měla plnit úlohu pro účel destrukce mostu v případě ohrožení cizími vojsky
či při ústupu obránců k zamezení postupu útočníků.
Tento úkol, spočívající v likvidaci dopravního spojení přes překážku byl plněn vložením výbušných látek
(trhavin) do míst staticky nejchoulostivějších tak, aby následky destrukce mostu byly co největší. Tato
místa byla proto vybírána vojenským statikem či projektantem a vždy to byla místa, která pro životnost
mostu měla rozhodující význam, a proto byla z hlediska údržby co nejvíce sledována popř. opravována.
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Stálé zařízení k ničení na pozemních komunikacích

U MO se danou problematikou zabývají předpisy pro ženisty. Předpis Žen – 2 – 1/1 Opevňovací práce
a Žen – 2 – 6 trhaviny a ničení. Vychází to z potřeby nejen mosty stavět pro překonávání překážek, ale
i je ničit k zastavení nebo zpomalení postupu nepřítele.
Stálá zařízení se projektovala a budovala nejen v mostních konstrukcích, ale i v pozemních komunikacích, tunelech, opěrných a zárubních zdech a hrázích.
Stálé zařízení k ničení na pozemních komunikacích

1)

2)
3)
4)

Typy, kde jsou nejčastěji umístěna ZZ:
• Trouby
• Šikmé trubky
• Náložné odbočky
• Studně
• Sklípky
Trouby jsou zpravidla z ocelových rour o průměru 35 – 40 cm zazděných (zabetonovaných) do podpěr a sahajících od vozovky až do základů. Vstup je 0,3 – 0,5 m pod vozovkou a je zakryt poklopem.
Počet trub v podpěře je 3 -5 podle délky podpěry. Mohou být šikmé nebo kolmé (podle možnosti
přístupu).
Náložné odbočky (výklenky) byly umístěny až do tloušťky ½ šířky podpěry (pilíře) a jsou zakryty
v kamenných mostech kvádry, v betonových ocelovými deskami nebo zazděny a jejich umístění
je vyznačeno. Jsou umístěny zpravidla 1 m nad úrovní vodní hladiny nebo terénu.
Sklípky se budovaly tam, kde nabylo možné vybudovat troubové podkopy. Hloubka je 2/3 tloušťky
podpěry (pilíře). Uvnitř je vybaven plechovou výsuvnou vložkou pro jednoduší ukládaní trhavin.
Krytí je obdobné jako u náložných odboček.
Šikmé trubky bylo používáno u štíhlých mezilehlých podpěr, které jsou přístupné shora. Použity
byly tam kde konstrukci tvořil železobeton s hustou výztuží. Trubky byly o průměru 80 – 113 mm.
U starších mostů se umísťovaly shora šikmo dolů, u novějších opačně pod úhlem 45°.
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Stálé zařízení k ničení na pozemních komunikacích
Typy, kde jsou nejčastěji umístěna ZZ:
• Trouby
• Náložné odbočky

Stálé zařízení k ničení na pozemních komunikacích
Typy, kde jsou nejčastěji umístěna ZZ:
• Šikmé trubky
• Náložné odbočky
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Stálé zařízení k ničení na pozemních komunikacích
Typy, kde jsou nejčastěji umístěna ZZ:

Stálé zařízení k ničení na pozemních komunikacích
Typy, kde jsou nejčastěji umístěna ZZ:
V jednopolových mostech jsou ZZ obvykle umístěna za jednou či oběma opěrami (z vnější strany
mostu) ve vyhloubených (izolovaných) řadách betonových šachet či řadách betonových trub. Výjimečně
jsou u jednopolových mostů umístěny tyto šachty popř. komory z vnitřní strany opěr mostů - jako např.
u železobetonového mostu s nosnou šikmou segmentovou klenbou o rozpětí 25,3 m (z roku 1932) na
původní silnici I/33 v Jaroměři (Tyršův most).
Na povrchu pojížděné části vozovky či pochůzné části chodníku jsou místa vstupu do těchto šachet
označena obvykle kamennou žulovou kostkou s křížkem (či obdobným způsobem). Tato místa označení
vstupů do ZZ jsou v dnešní době dost často překryta souvislou živičnou vrstvou, přebalenou v rámci
údržby vozovky na mostě.
Typy, kde jsou nejčastěji umístěna ZZ:
V jednopolových mostech jsou ZZ obvykle umístěna za jednou či oběma opěrami (z vnější strany
mostu) ve vyhloubených (izolovaných) řadách betonových šachet či řadách betonových trub. Výjimečně
jsou u jednopolových mostů umístěny tyto šachty popř. komory z vnitřní strany opěr mostů - jako např.
u železobetonového mostu s nosnou šikmou segmentovou klenbou o rozpětí 25,3 m (z roku 1932) na
původní silnici I/33 v Jaroměři (Tyršův most).
Na povrchu pojížděné části vozovky či pochůzné části chodníku jsou místa vstupu do těchto šachet
označena obvykle kamennou žulovou kostkou s křížkem (či obdobným způsobem). Tato místa označení
vstupů do ZZ jsou v dnešní době dost často překryta souvislou živičnou vrstvou, přebalenou v rámci
údržby vozovky na mostě.
U vícepolových mostů jsou místa ZZ umístěna obvykle ve spodní části podpěr (sloupů, pilířů či podpěrných stěn) a přístup k pro uložení náloží je buď přímo k úložným dutinám ze spodní části podpěr (např.
most na sil. I/31 v Hradci Králové z roku 1971) nebo dlouhou přístupovou betonovou či ocelovou šachtou,
přístupnou z vozovky nad podpěrami určenými k odstřelu (např. most na sil. II/312 přes údolí přehradní
vodní nádrže Pastviny z roku 1935). Místa schránek či úložných prostor přístupných přímo ze spodní části
podpěr jsou obvykle uzavřena plechovým či betonovým zakrytováním s označením (obvykle křížkem).
V některých případech (u vícepolových mostů s vloženými kloubovými poli) plní účel ZZ podvěšená
ocelová schránka (popř.ocelový košík) v místech kloubů.
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Místa rozmístění a počet těchto pevně zabudovaných „schránek“ a prostorů pro vložení trhaviny
byla stanovována dle statického typu konstrukce a dle důležitosti mostního objektu na trase. Tato ZZ
byla navrhována (v nedaleké minulosti) vojenskými odborníky Krajské správy vojenské dopravy (KSVD)
ve spolupráci s projekční organizací SUDOP, kde se stále ještě nacházejí části archivních dokumentací
umístění a typů ZZ na kdysi důležitých dopravních trasách (jak silničních, tak železničních). Teprve v současné době tato ZZ ztratila svůj význam - s rozvojem mohutnosti pohyblivé ničivé techniky s usměrněným
účinkem, popř. s rozvojem ničivé síly řízené raketové techniky.
Dodnes se však tato zvláštní zařízení (ZZ) nalézají ve starších mostech a jsou většinou problémovými
místy životnosti mostu, neboť jim není věnována patřičná pozornost a údržba. Při údržbách či eventuelních rekonstrukcích jsou v dnešní době tato choulostivá místa ZZ obvykle odstraňována (a zlikvidována)
bez náhrady.
Tento výčet umístění a typů ZZ není úplný, ale pro účel této části přednášky je dostačující. Úkolem
této části přednášky je pouze upozornit jaké nebezpečí se skrývá ve zvláštních (stálých) zařízeních při
návrhu plánu (popř. projektu) kontrol a údržby mostů.
35 - 065 Ostroměř (most přes potok Javorku)
1 - boční pohled na návodní stranu mostu
2 - levobřežní opěra (pohled proti směru toku)
3 - detail uzavření komory z vnitřní strany levobřežní opěry
4 - pravobřežní opěra (pohled proti směru toku)
5 - detailní pohled na uzavření komory pravobřežní opěry (pohled proti směru toku)
Tyršův most - Jaroměř (most přes řeku Labe)
7 - pohled z návodní strany
8 - návodní strana mostu
9 - levá opěra ve směru toku
10 - detail žlb. klenby přecházející do levé opěry
11 - podélný a půdorysný řez mostem
12 - umístění komor po obou stranách mostu
13 - půdorysný řez umístění vstupu do komor mostu
14 - umístění vstupu do komory z chodníku
15 - detail vstupu do komory mostu u pravobřežní opěry
16 - detail vstupu do komory mostu u levobřežní opěry
17 - komora na odstřel mostu u pravobřežní opěry nad žlb.klenbou NK mostu
18 - komora na odstřel mostu u levobřežní opěry nad žlb.klenbou NK mostu
31 - 005 Hradec Králové (most přes řeku Labe)
20 - boční pohled z návodní strany
21 - levobřežní střední podpěry
22 - neuzavřené otvory ZZ šikmé stojky levobřežní střední podpěry (pravá polovina mostu)
23 - neuzavřené otvory ZZ šikmé stojky levobřežní střední podpěry (pravá polovina mostu)
24 - neuzavřené otvory ZZ šikmé stojky levobřežní střední podpěry (levá polovina mostu)
25 - neuzavřené otvory ZZ šikmé stojky levobřežní střední podpěry (levá polovina mostu)
26 - detail neuzavřených otvorů (levá polovina mostu)
324 - 012 Hradec Králové (most přes trať ČD)
28 - boční pohled
29 - sloupové podpěry stativ mostu
30 - plechové zakrytování ZZ podpěr mostu
31 - zprohýbané a částečně otevřené ZZ sloupů podpěr mostu
32 - částečně odtržené plechové zakrytování ZZ sloupu podpěry
33 - utržené plechové zakrytování ZZ sloupu podpěry
37 - 006 Brod n/Labem (most přes řeku Labe)
35 - podhled mostu
36 - neuzavřené ZZ sloupu stativa podpěry
37 - detail neuzavřeného ZZ sloupu stativa podpěry
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298 - 009 Krňovice (most přes řeku Orlici)
39 - pohled z boku (protivodní strana)
40 - pohled na střední podpěru
41 - přístup z chodníku k šikmému ZZ ve střední podpěře
42 - ocelový poklop k ZZ v chodníku
312 - 006 Pastviny (most přes přehradní vodní nádrž)
44 - boční pohled na most
45 - boční pohled na střední podpěru
46 - pohled na mostní objekt
47 - půdorysný a podélný řez dvoupolovým mostem přes přehradní nádrž
48 - litinový poklop svislé šachty ZZ ve střední podpěře mostu
49 - detail litinového poklopu svislé šachty ZZ, umístěné v chodníku mostu
video - Nejdek - okr. Karlovy Vary
TV Nova - podminovaný most blízko Nejdku na Karlovarsku (publikováno 23. 6. 2015)
35 - 065 Ostroměř (most přes potok Javorku)

boční pohled na návodní stranu mostu

levobřežní opěra (pohled proti směru toku)
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detail uzavření komory z vnitřní strany levobřežní opěry

pravobřežní opěra (pohled proti směru toku)

detailní pohled na uzavření komory pravobřežní opěry (pohled proti směru toku)
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Tyršův most - Jaroměř (most přes řeku Labe)

pohled z návodní strany

návodní strana mostu

levá opěra ve směru toku
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detail žlb. klenby přecházející do levé opěry

podélný a půdorysný řez mostem

umístění komor po obou stranách mostu
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půdorysný řez umístění vstupu do komor mostu

umístění vstupu do komory z chodníku

detail vstupu do komory mostu u pravobřežní opěry
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detail vstupu do komory mostu u levobřežní opěry

komora na odstřel mostu u pravobřežní opěry nad žlb.klenbou NK mostu

komora na odstřel mostu u levobřežní opěry nad žlb.klenbou NK mostu
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31 - 005 Hradec Králové (most přes řeku Labe)

boční pohled z návodní strany

levobřežní střední podpěry

neuzavřené otvory ZZ šikmé stojky levobřežní střední podpěry (pravá polovina mostu)
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neuzavřené otvory ZZ šikmé stojky levobřežní střední podpěry (pravá polovina mostu)

neuzavřené otvory ZZ šikmé stojky levobřežní střední podpěry (levá polovina mostu)

neuzavřené otvory ZZ šikmé stojky levobřežní střední podpěry (levá polovina mostu)
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detail neuzavřených otvorů (levá polovina mostu)
324 - 012 Hradec Králové (most přes trať ČD)

boční pohled

sloupové podpěry stativ mostu
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plechové zakrytování ZZ podpěr mostu

zprohýbané a částečně otevřené ZZ sloupů podpěr mostu

částečně odtržené plechové zakrytování ZZ sloupu podpěry
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utržené plechové zakrytování ZZ sloupu podpěry
37 - 006 Brod n/Labem (most přes řeku Labe)

podhled mostu

neuzavřené ZZ sloupu stativa podpěry
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detail neuzavřeného ZZ sloupu stativa podpěry
298 - 009 Krňovice (most přes řeku Orlici)

pohled z boku (protivodní strana)

pohled na střední podpěru
100

přístup z chodníku k šikmému ZZ ve střední podpěře

ocelový poklop k ZZ v chodníku
312 - 006 Pastviny (most přes přehradní vodní nádrž)

boční pohled na most
101

boční pohled na střední podpěru

pohled na mostní objekt

litinový poklop svislé šachty ZZ ve střední podpěře mostu
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detail litinového poklopu svislé šachty ZZ, umístěné v chodníku mostu

půdorysný a podélný řez dvoupolovým mostem přes přehradní nádrž
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THE REAL RESISTANCE OF A 115-YEARS OLD TRUSS BRIDGE IN PETROV
The paper describes the recent special bridge load test, which was performed in July in Petrov in the
Czech Republic. The load test was done on the 115 years old truss steel road bridge. The test consisted
on the long-term monitoring, strengthening of the cross beam with the SMA (shape memory alloys) to
improve the load capacity and fatigue resistance. Then the bridge was closed, and a series of the dynamic
tests was done, such as modal analysis on the undamaged and artificially significantly damaged bridge.
Finally, the load test until the failure was done with using of totally 475t of ballast load. The bridge was
thoroughly monitored – 96 sensors, laser scanning, laser scanning and geodetic survey. The most important results from the final load testing are published here.
1. Úvod
Článek popisuje provedení zcela atypické zatěžovací zkoušky, která byla provedena v červenci na
mostě v Petrově u Šumperka za podpory Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zkouška byla provedena na 115let starém příhradovém nýtovaném silničním mostě. Celý zkušební program se skládal z dlouhodobého
monitoringu, zesílení konstrukce pomocí metody SMA (shape memory alloys) pro zlepšení únosnosti
a únavové odolnosti. Následně byl most uzavřen a byla provedena série dynamických zkoušek (modální
analýza) na mostě bez poškození a mostě s provedením řízených poškození. Na závěr byla provedena
zkouška s využitím 475 t zatížení. Při zkoušce byl most podrobně sledován za pomoci 96 snímačů, laserového skenování a geodetického měření. Nejvýznamnější výsledky jsou zde prezentovány.
2. Popis mostní konstrukce
Jedná se o ocelový trámový příhradový most s dolní mostovkou. Most má jedno pole o rozpětí 21,03
m. Most je výrazně šikmý, šikmost je 52°. Světlost mostního otvoru v šikmé je 20,25 m. Most překonává
řeku Desnou. Světlá výška pod mostem je cca 3,0 m. Na mostě je dvoupruhová vozovka, chodníky na
mostě nejsou. Světlá šířka mostu je 7,05 m.
Hlavní nosnou konstrukcí mostu jsou dva ocelové příhradové nosníky, které jsou v osové vzdálenosti
7510 mm. Nosníky mají 8 příhrad svislicové soustavy, sudé svislice jsou vynechané. Výška nosníků je
2970 mm. Hlavní nosná konstrukce je otevřeně uspořádaná. Nosníky jsou nýtované. Pruty nosníků jsou
jednostěnné. Horní pás je průřezu T, dolní pás je obráceného průřezu T, diagonály a svislice jsou členěné
pruty složené ze čtyř, příp. dvou úhelníků. V úrovni dolních pásů hlavních nosníků je příhradové ztužení.
Hlavní nosná konstrukce je uložena pomocí 6 ocelových ložisek na opěry. Na Rýmařovské opěře jsou
3 ložiska podélně pohyblivá, na Šumperské opěře jsou 3 ložiska pevná. 4 ložiska jsou umístěna v osách
hlavních nosníků a 2 podružná ložiska jsou uprostřed podporových příčníků.
Mostovka se skládá z příčníků, podélníků, římsových nosníků a mostin Zorés. Vnitřní příčníky jsou
orientovány kolmo k podélné ose mostu v osových vzdálenostech 5050 mm a jsou připojeny k hlavním
nosníkům ve styčnících dolního pásu. Krajní příčníky u opěr jsou šikmé. Příčníky jsou nýtované nosníky
tvaru I o výšce 758 mm. Podélníky jsou v osových vzdálenostech 1170 mm a jsou připojeny k příčníkům
tak, že horní pásnice podélníků a příčníků lícuje. Podélníky jsou válcovaného průřezu o výšce 350 mm.
Římsové nosníky jsou umístěny 225 mm od osy hlavního nosníku, jsou to nýtované nosníky o výšce 420 mm.
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Vozovka se skládá ze štěrku tloušťky 85 až 175 mm. Horní povrch štěrkové vrstvy je ve střechovitém
spádu. Na štěrkové vrstvě je asfaltová vozovka. Na mostě je oboustranné ocelové zábradlí.
Opěry jsou šikmé a křídla jsou rovnoběžná. Opěry jsou betonové. Pod ložisky jsou kamenné úložné
kvádry výšky 500 mm. Opěry jsou založeny plošně na betonovém základu.
V evidenci BMS je udaná zatížitelnost Vn=4t a Vr=5t.

Obr. 1 Příčný řez mostem
Most byl postaven mostárnou bratří Kleinů v roce 1906 (Zöptauer und Stefanauer Eisebau und Eisehütten a. g. Zöptau), viz obr. 2.

Obr. 2 Pohled na most v době stavby v roce 1905
3. Experimentální program
Investor ŘSD ČR již dlouho plánoval výměnu uvedeného mostu z důvodu velmi špatného stavu mostovky a spodní stavby. Nicméně, problémy se získáním stavebního povolení tento proces dlouhodobě
blokovaly. V roce 2019 bylo stavební povolení vydáno a byl i vysoutěžen zhotovitel stavby. Toto byla
i možnost využít most pro vědecké účely. Po zvážení možností, byl připraven následující experimentální
program:
- zřízení dlouhodobého monitoringu mostu v 96 místech (tenzometry, teplotní snímače, snímače
dráhy a zrychlení),
- zesílení vybrané části mostu,
- provedení zatěžovací zkoušky před a po zesílení pro prověření jeho funkčnosti,
- provedení modální analýzy mostu pro nepoškozený stav a pro stav po provedení umělého
poškození s cílem zjištění možností detekce tohoto poškození,
- lokální zatěžovací zkouška korodované mostovky z mostnic Zores,
- zatěžovací zkouška s extrémním účinkem až do porušení hlavního nosníku.
V tomto příspěvky jsou prezentovány výsledky posledních dvou částí programu.
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4. Zkouška lokální únosnosti mostovky
Zatěžovací zkouška mostovky byla provedena z pomoci betonových panelů o celkové hmotnosti 17 t
a velikosti 1x3x0,215 m. Ty byly uloženy na dřevěné podkladky velikosti 0,5x0,5 m jako simulace kolového
zatížení. S ohledem na nepřístupnost mostovky nebyl ale před zkouškou stav mostnic znám.
Tenzometry byly osazeny na horní a dolní vlákna průřezu mostnic Zores, jak je vidět na obr. 3.

Obr. 3 Poloha tenzometrů na mostinách Zores
Celkový dosažený průhyb mostnic byl jen 1,4 mm (relativní průhyb mezi podélníky) a maximální dosažené napětí 130, MPA. Tyto výsledky ukázaly velký vliv spolupůsobení s vozovkou. Porovnáme-li výsledky
s modelem bez vozovky, je patrné, že vliv tuhosti a únosnosti vozovky na redukci napětí a průhybu je
cca 35%, což lze označit za významné.

Obr. 4 Poloha zatížení pro lokální zatížení mostovky
Pro dosažení předpokládané meze kluzu by bylo nutno dosáhnout zatížení 33 t, což odpovídá nápravovému zatížení 66 t, což ukazuje na mimořádnou odolnost i poměrně značně zkorodované mostovky
staré 115 let, na které nebyla provedena jakákoliv stavební údržba.
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Obr. 5 Napětí v mostnicích Zores v horních a dolních vláknech

Obr. 6 Průhyb mostnic Zores
Po demolici mostu byl posouzen i stav mostnic Zores. Jak je vidět na obr. 6, mostnice vykazují korozní
poškození, které se pohybuje v rozmezí 10-20 %.

Obr. 7 Vzhled mostnic Zores po jejich odkrytí
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5. Globální zkouška mostu do porušení
Globální zkouška mostu byla svým rozsah výjimečná. Jejím hlavním cílem bylo:
- analyzovat chování mostu v nelineární zatěžovací fázi, po překročení meze kluzu,
- zjištění skutečné únosnosti mostu,
- zjistit nelinearity pro validaci numerického modelování.
Zatížení bylo prováděno pomocí betonových panelů velikosti 3x1x0,215 m. Ty byly umístěny do šesti
vrstev o celkové výšce 1,29 m. Následně bylo na most osazeno 158 pastových pytlů naplněných štěrkem
o velikosti 1,05x1,05x1 m, postupně skládaných do stabilní pyramidy. Celkové zatížení pak bylo 253,3 t
(panely) a 253,3 (big-bagy) and 4,4 t štěrk pod panely, celkem 475 t. Poloha zatížení je vidět na obr. 8.

Obr. 8 Půdorys mostu s polohou maximálního zatížení
Zatěžování probíhalo ve dvou dnech. V prvním dni se most zatížil až na bezpečnou pružnou mez.
Následně ráno bylo zahájeno zatěžování až do maxima. Za pomoci big-bagů. V této fázi bylo patrné
progresivně nelineární chování, jak je vidět na obr. 9.

Obr. 9. Vztah mezi průhybem mostu a zatížením
I když celkového kolapsu mostu nebylo dosaženo, řada prvků byla nevratně poškozena, jak je patrné z reziduální trvalé deformace. Je to patrné na diagonále RD3, která dosáhla plastifikace a následně
docházelo k rapidnímu nárůstu přetvoření směrem ke kritickému zatížení. Podobné chování je patrné
i na horním pase.
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Obr 10. Napětí v horním pase, pásnice a stojina

Obr. 11 Napětí ve střední diagonále
Trvalá deformace se projevila i na průhybu. Na levém nosníku byla trvalá deformace 10 mm, na pravém pak 25 mm (což odpovídá 40% celkové svislé deformace).

Obr. 12 Vodorovný posun v ložiskách, uxl5 a uxr5 jsou ložiska posuvná
Zajímavé chování bylo zaznamenáno na ložiskách. Vodorovná tuhost byla značná zejména v případě
pohyblivých ložisek (UXL5 a UXR5, viz obr. 12). Jejich posun byl menší než posun pevných ložisek (pro
představu, při volných ložiskách by vodorovný posun byl 14 mm, dosažený posun byl jen 1,5 mm). To
je známkou jednak koroze v ložiskách, ale zejména vlivu omezení deformace NK na konci. Důvod byl
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nalezen po demolici mostu. Koncový příčník byl zafixován do závěrné zídky v důsledku nedávné opravy, což významně znemožnilo dilatační kapacitu mostu. Zablokování konců NK je patrné i z laserového
skenování. Po srovnání původní (žluté) a výsledné (červené) polohy mostu je patrné, že posun ložisek
byl zcela minimální, viz obr. 13.

Obr. 13 Laserový sken hlavního nosníku, ukazující minimální posuny v ložiskách a průhyb hlavního
nosníku
Co se týče průhybu, jediné vysvětlení dosaženého průhybu je, že nýtované styčníky nedosáhly pouze
prokluzu v pootočení, ale i prokluzu v podélném směru prvků. Tento prokluz a související lokální plastifikace byla cca 1 mm u dolního pasu a u diagonál v tlaku.

Obr. 14. Příčná deformace horního pasu při maximálním zatížení
Na základě vyhodnocení měření a numerického nelineárního modelu byla stanovena kritická mezní
reálná únosnost na hodnotu Fcr = 5070 kN (tedy 516 t).

Obr. 15. Pohled na most se zatížením 475 t
6. Závěr
Provedení této zatěžovací zkoušky bylo unikátní možností pochopit skutečné působení ocelového
nýtovaného mostu. Při zkoušce bylo zjištěno mnoho významných a důležitých informací. Hlavní závěry
lze rekapitulovat jako:
- nápravová únosnost mostovky z mostnic Zores lze stanovit na hodnotu 66 t
- odběrem materiálových vzorků byla zjištěna v kritickém místě cca o 25% vyšší mez kluzu, než
bylo předpokládáno,
- globální zkouška ukázala chování mostu v pružnplastické a nelineární oblasti,
- trvalá deformace se dá vysvětlit pouze prokluzem v nýtovaných styčnících,
- omezeni posunu koncového příčníku zabetonováním do závěrné zídky významně ovlivnilo
chování mostu. Posuvná ložiska se prakticky neposouvala ani při takto extrémním zatížení.
Poděkování
Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu DG18P02OVV033 Metody pro zajištění udržitelnosti
ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví podporovaném Ministerstvem kultury ČR.
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Správa mostů v Jihočeském kraji (JčK)
na silnicích II. a III. třídy prostřednictvím webové aplikace a zkušenosti s jejím dalším rozšířením prostřednictvím
tabletů při výkonu prohlídek v terénu.
autor:

Mgr. Václav Škopek

organizace: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK)
tel.: 387 021 022, 606 647 942, e-mail: skopek@susjk.cz
hlavní mostmistr SÚS JčK
Anotace
Příspěvek pojednává o zkušenostech s webovou aplikací (aplikace) pro komplexní správu a organizaci
údržby mostů na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji a jejím dalším vývoji. Aplikace byla vytvořena
vlastními silami Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nasazena k datu 21. 10. 2011. V roce 2014 bylo
zprovozněno automatické propojení Webové aplikace s účetním systémem organizace a v roce 2017 byla
aplikace úspěšně rozšířena o tzv. mobilní část v podobě tabletů využívaných při výkonu prohlídek. V roce
2020 byla mobilní aplikace tabletů dále rozšířena o automatické dohledání mostu v terénu dle souřadnic
GPS. Dále v březnu roku 2021 byly tablety z roku 2017 nahrazeny novými.
V březnu - 2019 jsem zde zveřejnil popis rozšíření Webové aplikace pro správu mostů JčK (aplikace),
spočívající ve vytvoření tzv. mobilní části, kdy jsou prohlídky vytvářeny prostřednictvím tabletů.
Aplikace je dále průběžně zdokonalována a doplňována v návaznosti na získané zkušenosti tak, aby
byla uživatelsky komfortnější a současně, aby byly zajištěny požadované výstupy. Další trvalou snahou
je hledání způsobu, jak ještě více usnadnit práci jeho uživatelů.
Na podzim roku 2016 byly zahájeny práce na vývoji tzv. mobilní aplikace pro operační systém (OS)
„Android“ tabletu, který navazuje na již používanou aplikaci. Tablety byly následně vybaveny jednotlivý
mostmistři a provádění prohlídek se tak děje prostřednictvím tabletu.
Pro představu o rozsahu evidovaného pasportu mostních objektů uvádím dále základní data. Na silnicích II. a III. třídy se v Jihočeském kraji nachází celkem 1076 mostů, které spravuje 7 bývalých okresních
správ silnic, transformovaných v roce 2002 na Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK), která
je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje.
Webové aplikace pro správu mostů JčK (aplikace) byla vytvořena a nasazena 21. 10. 2011, plně respektuje
platné ČSN (73 6220, 73 6221) a dále rozvíjí formulář hlavní prohlídky tak, aby byl v souladu s požadavky
normy ČSN EN ISO 9001:2009, která organizaci zavazuje dodržovat kontrolní postupy při provádění prací.
Aplikace vznikla především za účelem potřeby stanovení předpokládané ceny opatření již v okamžiku
zápisu prohlídky a z toho vyplývající celkový předpoklad finančních prostředků pro plánování a dále sledování vlastní efektivity činnosti porovnáním skutečných nákladů a skutečného času nutného pro splnění
konkrétního opatření. Na základě výše uvedeného se tvoří sestavy, které mohou oprávnění uživatelé
ovlivňovat v rámci svých pracovních zařazení. Např. při schvalovacím procesu rozhoduje, v závislosti
na finančních možnostech, provozní náměstek závodu o zařazení jednotlivých opatření vyplývajících
z prohlídek do plánu práce příslušného cestmistra. Po splnění opatření jsou do aplikace automaticky
načteny skutečné náklady z účetního systému a vytvářen tak přehled splněných opatření, která jsou
předmětem kontroly se záznamem jejího výsledku, ten je dále zpracováván.
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Po schválení opatření tvořeného soupisem prací z jednotlivých položek, provozním náměstkem závodu
(PNZ), dojde ke zkopírování schválených opatření do plánu práce cestmistra.
Aplikace je vytvořena prostřednictvím programovacího jazyka SQL určeného pro práci s databázemi
a je umístěna na serveru ředitelství SÚS JčK. Přístup do databáze je tak možný z kteréhokoliv oprávněného místa po zadání přihlašovacích údajů.
Práce na vývoji nové aplikace pro OS Android tabletu byla v její základní podobě dokončena v lednu
2017. Aplikace pro tablet navazuje na již dříve vytvořenou webovou aplikaci, kterou dále rozšiřuje. V únoru
2017 byli mostmistři na jednotlivých okresních správách vybaveni tablety. Každý z tabletů je vybaven
mobilními daty prostřednictvím SIM karty (3 GB) a paměťovými kartami mSD o kapacitě 32 GB.
Z důvodu jisté zastaralosti tabletů pořízených v roce 2017, kdy již nebyly k dosažení aktualizace OS
pro původní tablety, byly v březnu roku 2021 tablety z roku 2017 nahrazeny novými: Lenovo Yoga Smart
Tab 10 YT-X705L; Kamera se snímačem 8 MPx (3 264 x 2 448 px); Samotné úložiště tabletu má 64 GB, systém a aplikace nastavené z výroby zabírají cca 11 GB, zbývá přes 50 GB plus paměťová karta. Operační
systém: Android 10 Pie. Baterie s kapacitou 7 000 mAh Li-Polymer. Trvalou činnost zvládne po dobu cca
deseti hodin.
Současně s náhradou původních tabletů bylo nutné, vzhledem k rozměrové odlišnosti a jiné poloze
objektivu fotoaparátu nechat zhotovit nové obaly pro práci s tabletem v terénu.
Důvodem vzniku mobilní aplikace byla snaha po usnadnění provádění prohlídek mostních objektů.
Inovativní způsob provádění prohlídek spočívá v možnosti zadávání prohlídek přímo v terénu při prohlídce
mostu prostřednictvím tabletu, pro který byla vytvořena samostatná aplikace pro OS Android. Z důvodu
možné nedostupnosti pokrytí signálem mobilních dat a potřebné rychlosti zápisu prováděných změn,
pracuje aplikace při vlastním provádění prohlídek v off-line režimu. Veškeré změny jsou ukládány na
paměť zařízení. Aktuální podobu mostního pasportu pro všechny spravované mosty stáhne mostmistr
v kanceláři za dostupnosti WIFI signálu před zahájením provádění prohlídek prostřednictvím rozbalovacího menu v pravém horním rohu a výběrem klepnutím na položku „Aktualizace dat“, tak bude provedeno
načtení aktuálních dat z webové aplikace pro vybraný okres. U každého ze spravovaných mostů jsou
dostupné poslední platné prohlídky s možností založení prohlídky nové. Při založení nové prohlídky
dojde k automatickému zkopírování textové části z prohlídky předcházející, tím je zajištěna možnost
porovnání předcházejícího stavu se stavem při provádění nové prohlídky. V takto založené prohlídce je
možné jednoduchým způsobem pořizovat fotografie přímo ve formuláři prohlídky. Ve formuláři prohlídky
se klepnutím na ikonku fotoaparátu otevře prostředí fotoaparátu tabletu. Pořízená fotografie se uloží
a zobrazí v daném místě formuláře prohlídky. Po návratu do kanceláře provede mostmistr import dat
do webové aplikace. Prohlídka je tak z 90 % dokončena, zbývá již jen stanovit potřebná opatření.
V květnu 2020 byla mobilní aplikace pro tablety doplněna o automatické vyhledání nejbližšího mostu
dle aktuální polohy tabletu v terénu. Tato funkce znamená, že mostmistr při využité této funkce nemusí
před zahájením prohlídky vyhledávat most ze seznamu, ale ten je mu automaticky vyhledán prostřednictvím souřadnic GPS.
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Obr. 1 Originální pouzdro pro nový tablet
Vzhledem ke skutečnosti, že byly původní tablety v březnu 2021 nahrazeny novými, bylo nutné zhotovit
také nové obaly pro bezpečné použití tabletu při provádění prohlídek v terénu. Byl navržen a zhotoven
funkční vzorek pouzdra pro tablet. Vzorek obalu pro tablet prošel zkouškami v terénu a připomínkovým
řízením tak, aby mohla být zhotovena konečná podoba a zadána výroba příslušného počtu obalů.

Obr. 2 Pouzdro pro nový tablet v provozní poloze při provádění prohlídky
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V rámci JčK je během roku stanoven termín pro provedení běžných prohlídek na všech mostech (bez
rozdílu stavu) v době od 1.III. do 15.V. Pro provedení druhé prohlídky v daném roce u stavu mostů IV-VII
je stanoven termín od 1.IX. do 15.XI. Oproti aktuálnímu znění normy ČSN 73 6221 platné od ledna 2018
kde je zakotvena povinnost provedení běžné prohlídky nejméně dvakrát ročně u stavu mostů V-VII, je
v rámci JčK zachována povinnost provedení běžné prohlídky již od stavu IV, jak bylo ostatně stanoveno
v předcházející podobě ČSN 73 6221. Má se za to, že právě mosty stavu IV jsou těmi, u kterých dochází
ve většině případů k průsakům vody do NK, která přispívá k urychlené degradaci konstrukce a je tedy
nutné konstrukci sledovat častěji (minimálně 2 x ročně).
Jak bylo uvedeno výše, byl inovativní způsob zadávání prohlídek prostřednictvím tabletů zaveden
počínaje únorem 2017, kdy byly jednotlivým mostmistrům předány tablety a dále došlo k proškolení
v jejich obsluze a užívání originálního programového vybavení. Od okamžiku zavedení tabletů do praxe,
bylo prostřednictvím těchto zařízení provedeno každý rok v průměru cca 1560 běžných prohlídek. Celkem
bylo v letech 2017 a 2021, prostřednictvím tabletu, v JčK provedeno 6 240 prohlídek. Během dnes již více
jak 4 - leté doby trvající zkušenosti s prováděním prohlídek prostřednictvím tabletu byla provedena řada
úprav vlastní aplikace v návaznosti na získané zkušenosti jednotlivých mostmistrů. Lze jednoznačně říci,
že ze strany uživatelů-mostmistrů je pozitivní přínos pro jejich práci nezpochybnitelný.
Pro představu údajů, které aplikace poskytuje, uvádím konkrétní výsledky stavu plnění požadovaných
opatření vyplývajících z platných prohlídek během roku 2020 za celý JčK.
Přehled plnění opatření v roce 2020
Nestavební údržba
Stavební údržba
Oprava mostu - dodavatelsky
Oprava mostu - SUS
počet / Kč
% čas [h] počet / Kč
% čas [h] počet / Kč % čas [h] počet / Kč
%
čas [h]
2 292
23 228
983
48 600
5
180
50
13 332

Celkový počet opatření
Celkový počet
2 185
95 % 20 783
682
69 % 28 287
3
60 %
schválených opatření
Celkový počet
2 134
93 % 19 850
582
59 % 20 818
3
60 %
splněných opatření
Procento splněných ze
98 %
85 %
100 %
schválených opatření
Celková
předpokládaná cena 10 152 977 Kč
23 228 15 536 908 Kč
48 600 153 365 Kč
opatření

30

11

22 %

628

30

3

6%

224

27 %
180

7 648 393 Kč

13 332

Celková
předpokládaná cena
schválených opatření

8 288 148 Kč

20 783 8 681 559 Kč

28 287 65 040 Kč

30

596 938 Kč

628

Celková
předpokládaná cena
splněných opatření

7 836 002 Kč

19 850 6 714 059 Kč

20 818 65 040 Kč

30

308 739 Kč

224

Celková reálná cena
splněných opatření

5 009 317 Kč 64 % 11 192 5 761 642 Kč 86 % 21 995 4 348 Kč

0

321 265 Kč 104 %

7%

0

Tab. 1 Přehled plnění opatření v roce 2020
Z údajů uvedených v Tab. 1 vyplývá, že během roku 2020 bylo jednotlivými druhy platných prohlídek
požadováno provedení 2 292 opatření charakteru nestavební údržby o předpokládané celkové časové náročnosti 23 228 hod., z kterých bylo prostřednictvím provozních náměstků jednotlivých závodů
schváleno k provedení 2 185 opatření v předpokládané ceně 8 288 148,– Kč a časové náročnosti 20 783
hod. Skutečně bylo provedeno 2 134 opatření v předpokládané ceně 7 836 002,– Kč a časové náročnosti
19 850 hod., což ve skutečnosti představuje splnění 93 % z požadovaných 2 292 opatření. Skutečná cena
provedených opatření činila 5 009 317,– Kč.
V případě opatření charakteru stavební údržby bylo v roce 2020 požadováno splnění 983 opatření
o předpokládané celkové časové náročnosti 48 600 hod., z kterých bylo prostřednictvím provozních
náměstků jednotlivých závodů schváleno k provedení 682 opatření v předpokládané ceně 8 681 559,– Kč
a časové náročnosti 28 287 hod. Skutečně bylo provedeno 582 opatření v předpokládané ceně 6 714 059,–
Kč a časové náročnosti 20 8182 hod., což ve skutečnosti představuje splnění 59 % z požadovaných 983
opatření. Skutečná cena provedených opatření činila 5 761 642,– Kč.
Prezentovaná Tab. 1 ukazuje objektivní stav provádění údržby mostních objektů, který tím, že je aplikace přímo napojena na účetní systém organizace, nelze obcházet a údaje zkreslovat.
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rok 2020
celkem mostů II. třída III. třída
1 - bezvadný
277
132
145
2 - velmi dobrý
122
52
70
3 - dobrý
249
99
150
4 - uspokojivý
295
84
211
5 - špatný
111
40
71
6 - velmi špatný
22
7
15
7 - havarijní
0
0
0
Celkem
1076
414
662
Tab. 2 Přehled stavu mostů v JčK podle třídy komunikace v roce 2020
Na základě aktuálního výstupu z Aplikace ke dni 1. 4. 2021 v podobě přehledu mostů s rozlišením
jejich umístění na silnicích II. a III. třídy a dále rozdělení podle jednotlivých klasifikačních stupňů stavu
mostu daného platnými hlavními a mimořádnými prohlídkami vyplývá, že v rámci JčK dosahuje necelá
polovina z celkového počtu mostů skupina ve stavu IV až VII. Vyjádřeno jejich počtem to činí 428 mostů,
tj. 40 % z celkového počtu 1076 mostů.
V porovnání s rokem 2019, kdy ve skupině mostů ve stavu IV až VII bylo 430 mostů, je patrné zlepšení,
to znamená že oproti roku 2019 ubylo ve skupině mostů ve stavu IV až VII celkem 2 mosty. Ve skupině
mostů ve stavu špatném až havarijním je aktuálně 133 mostů, tj. 12 %. V porovnání s rokem 2019, kdy
ve skupině mostů ve stavu špatném až havarijním bylo 119 mostů, je oproti roku 2020 patrné zlepšení.
Ve skupině mostů špatném až havarijním stavu ubylo celkem 13 mostů. Uvedené zlepšení je následkem
výrazné investiční činnosti do oblasti mostů, ze strany vlastníka (JčK), který dlouhodobě usiluje o zlepšení nepříznivého trendu zhoršování stavu mostů. Z Tab. 2 vyplývá, že výrazně horší situace je u mostů
na silnicích III. třídy.
Skryté riziko však stále představují mosty ve stavu IV, kterých je v rámci Jihočeského kraje aktuálně
295, tj. 27 % z celkového počtu 1076 mostů. Z důvodu omezených finančních prostředků na stavební
údržbu lze v brzké době předpokládat další zhoršování stavu a jejich přesun do skupiny stavu V, VI, VII,
kde bude nutná celková rekonstrukce mostu či náhrada mostem novým.
Počet mostů, který se z důvodu
zhoršení stavu spolehlivosti,
přesunul ze skupiny mostů stavu
(1;2;3) do skupiny stavu mostů
(4;5;6;7)

Přehled za celý Jihočeský kraj v roce 2020
Rok
2011 2012 2013 2014 2015 2016
9

8

51

16

69

8

2017

2018

2019

2020

14

2

10

14

Tab. 4 Počet mostů, který přešel ze skupiny stavu (I, II, III) do skupiny stavu (IV, V, VI, VII)
Počet mostů ve stavu V až VII je v rámci Jihočeského kraje 133, tj. 12 % z celkového počtu 1076 mostů.
Všechny mosty ve stavu V až VII vyžadují celkovou rekonstrukci nebo náhradu mostem novým tak, aby
mohl být zajištěn bezpečný provoz na těchto komunikacích.
Dle aktuálních výstupů z Aplikace, činí roční přírůstek do skupiny stavu V, VI, VII mezi lety 2019 až
2020 cca 14 mostů.

Stav mostu
Počet mostů (ks)
Procent z celkového
počtu 1074 mostů (%)
Plocha mostů (m2)
Náklady na opravu

Přehled za celý Jihočeský kraj v roce 2020
stav 4;5;6;7;
stav 4
428
295
40
53 144
1 619 460 000 Kč

27
34 891
922 340 000 Kč

stav 5;6;7
133
12
18 253
697 120 000 Kč

Tab. 3 Počty a plocha špatných mostů v Jihočeském kraji
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Graf 1 Přehled mostů ve stavu I až VII pro silnice II. a III. třídy.
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Graf 1 Přehled mostů ve stavu I až VII pro silnice II. a III. třídy.
Z přehledu rozlišení mostů podle jejich umístění na silnicích II. nebo III. třídy je patrný stav, kdy o 11
% je více mostů ve stavu č. IV až VII na silnicích III. třídy. Počet mostů na silnicích II. třídy ve stavu č. IV
až VII činí 131, tj. 31 % z počtu mostů na silnicích II. třídy. Naproti tomu počet mostů na silnicích III. třídy
ve stavu
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VII činí 297,
tj. 45 %
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ZÁVĚR II. třídy ve stavu č. IV až VII činí 131, tj. 31 % z počtu mostů na silnicích II. třídy.
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že daná prohlídka vytvořená v tabletu, již automaticky obsahuje popis závad z prohlídky předcházející,
ZÁVĚR
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pořizování fotografií přímo prováděno z prostředí prohlídky, kdy se fotografie přímo pořizují
Výše popisovanými opatřeními je účinněji zajištěna objektivita prezentovaných výstupů, které nelze
kneoprávněně
předepsané ovlivňovat.
části nebo Aplikace
závadě. stejně
Tím, že
prohlídka
vytvořená
v tabletu,
již automaticky
takdaná
poskytuje
detailní
zmapování
potřeb finančních
prostředků
obsahuje
popis
závad
z
prohlídky
předcházející,
je
možné
snadno
porovnávat
popis
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pro údržbu mostů a organizaci jejich údržby v JčK a dále poskytuje zřizovateli jasnou informaci
o jejím
zjištěným
stavem při provádění prohlídky a případně jen dříve vytvořený text při minulé
stavu a potřebách.
prohlídce doplňovat o další zjištěné skutečnosti, ke kterým přímo pořizovat fotografie. Nový
způsob provádění prohlídek také zabraňuje opomenutí pořízení stanoveného pohledu na mostní
objekt, stejně jako věnovat pozornost závadě zjištěné při minulé prohlídce.
Výše popisovanými opatřeními je účinněji zajištěna objektivita prezentovaných výstupů,
které nelze neoprávněně ovlivňovat. Aplikace stejně tak poskytuje detailní zmapování potřeb
finančních prostředků pro údržbu mostů a organizaci jejich údržby v JčK a dále poskytuje
zřizovateli jasnou informaci o jejím stavu a potřebách.
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Vady betonových mostních konstrukcí
a jejich zařazení do klasifikačních
stupňů
autor:

Ing. Ludmila Černá

organizace: INFRAM a.s. Ptašínského 10, 602 00 Brno
tel.: +420 602 586 910
e-mail: cerna@infram.cz; recepce@infram.cz
Anotace
Příspěvek je zaměřen na ukázky nejběžnějších vad na mostních konstrukcích s jejich popisem a zařazením do klasifikačních stupňů ve smyslu ČSN 736221 Prohlídky mostů pozemních komunikací.
Vady betonových mostních konstrukcí a jejich zařazení do klasifikačních stupňů.
Česká technická norma ČSN 736221 Prohlídky mostů pozemních komunikací z března 2011 nahrazuje
předchozí normu ČSN 736221 z července 1996. Citovaná norma byla dále revidována a to v r. 2016 (revize
01-10/2016). Norma z roku 1996 obsahovala v kap. 4.6 Posouzení stavu mostu s popisem klasifikačních
stupňů podle určených kritérií, tak jak je všichni známe. Novější norma z roku 2011 a revize z r. 2016
pracuje s pojmy „spolehlivost konstrukce“, kde se hodnocení závad provádí z hlediska jejich vlivu na
zatížitelnost mostního objektu – posuzují se hlavně závady na nosné konstrukci, spodní stavbě a některé
závady na mostním svršku a dále obsahuje i pojem „použitelnost“, což se týká bezpečnosti provozu na
mostním objektu.
Klasifikační stupně jsou neměnné - stupeň I- VII, v novějších zněních normy pouze velmi podrobně
rozepsané.
Těžko se do normy zařazuje vypovídající fotodokumentace o vadách, takže prezentované závady
v přednášce jsou uvedeny i s jejich popisem a zařazením do klasifikačního stupně.
Možné zařazení do klasifikačních stupňů je pouze s ohledem na popisovanou závadu, pokud je jich více,
je možné, že stav konstrukce by byl horší. Stavem I, II a III se přednáška nezabývá, takových konstrukcí
je málo a závady např. stavu III jsou poměrně lehce odstranitelné v rámci údržby.
Zařazení betonových mostních konstrukcí do st. V, VI a VII se posuzuje podle rozsahu koroze betonářské a předpínací výztuže a stavu zainjektovanosti kabelových kanálků.
St. V povoluje oslabení průřezu betonářské výztuže do 5% plochy, rovnoměrnou lokální korozi předpínací výztuže a částečně nezainjektované kabelové kanálky.
St. VI povoluje oslabení průřezu betonářské výztuže max. do 15% plochy, rovnoměrnou korozi předpínací výztuže s max. oslabením do 5%, kabelové kanálky nezainjektované se stopami po zatékání.
St. VII - koroze betonářské výztuže s oslabením průřezu větším než 15%plochy, nerovnoměrná koroze
předpínací výztuže s max. oslabením do 15%, otevřené nezainjektované kabelové kanálky s nechráněnou
předpínací výztuží.
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Obr. č. 1 - Jednoválečkové ložisko ve značném stupni koroze, bez stop po konzervaci (tuk a grafit pro
pohyb ložiska a proti korozi), zatékání na úložný práh, zařazení - stupeň VI

Obr. č. 2 - Válečkové ložisko zavalené materiálem z rozpadající se závěrné zídky, kameny brání
pohybu ložiska. Jsou patrny stopy po konzervaci.
Zařazení – stupeň VI (návrh na zařazení objektu
na rekonstrukci)
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Obr. č. 3 - Jsou obnaženy třmínky výztuže, krytí
žádné, koroze do 5%. Zařazení do stupně V.

Obr. č. 4 - Pohled na hrncové ložisko s odtrženou
prachovkou a s utrženým nerezovým páskem, vliv
zanedbané údržby. Zařazení do st. IV

Obr. č. 5 - Pohled na monolitickou desku s vyloženou konzolou, patrny trhliny a koroze nad
podélnou výztuží z důvodu vady izolace. Zařízení
cizího správce rovněž koroduje. Zařazení do st.V.

Obr. č. 7 - Chybí izolace pod římsou, zatékání
spod římsy na třmínky. Zařazení do st. V
Obr. č. 6 - Členěná mezilehlá podpěra-zatékání
přes izolaci v příčných spárách, inkrustace ve formě krápníků. Zařazení do st. V (oslabení průřezu
výztuže do 5%)
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Obr. č. 8 - Chybí izolace pod římsami i pod chodníkem, zatékání na třmínky, krytí výztuže nulové,
st. V- VI

Obr. č. 10 - Dilatace říms s dobetonávkou I nosníku, zbytek heraklitu, přes trhlinu zatéká do nosníku. Vlevo křídlo, vpravo nosník I. Zařazení V-VI
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Obr. č. 9 - Detail podélné výztuže rohu dolů - podle % oslabení. Zařazení do st. V-VI

Obr. č. 11 - Nosník v havarijním stavu st. VII - výměna

Obr. č. 12 - Navrtání odvodňovacích trubiček zřejmě dodatečně, Nejsou vodotěsně usazeny, zatéká
přes ně do kabelových kanálků – V

Obr. č. 14 - Nosná konstrukce a úložný práh. Chybí
dilatační spára, dobetonávka dolní příruby se
rozpadá. Obnažená výztuž, krytí chybí, st. VI

Obr. č. 13 - Pohled zespoda na NK, dlouhodobě
zavodněný most. Zelená barva - trvalé zatékání.
Zařazení do stupně V

Obr. č. 15 - Odvodňovač z plechu, měl být z litiny,
nepřesahuje přes NK, koroze výztuže ve značném
stupni - do 15%, krytí chybí, zařazení – st. VI

121

Obr. č. 16 - Podhled - úložný práh a cizí zařízení,
chybí krytí hlavní a příčné výztuže, stupeň V
Obr. č .17 - Voda zřejmě uvnitř nosníků, dobré krytí, odvodňovací otvory nejsou, stav IV

Obr. č. 18 - Volná výztuž v obou směrech, bez
potřebného krytí. Objekt určen k výměně, dnes
již zbořen, st. VII
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Obr. č. 19 - Výztuž v obou směrech zkorodovaná,
bez krytí, chybí odvodnění - st. VII

Obr. č. 20 - Nezainjektované kabelové kanálky - z toho důvodu oslabení průřezu předpínací
výztuže do 5% a zařazení konstrukce do st. VI

Obr. č. 22 - Pohled na monolitickou římsu, odvodnění dilatační spáry je provedeno vadně, zařazení
st. V

Obr. č. 21 - dtto- st. VI

Obr. č. 23 - Pohled na odpadní rouru procházející
dutinou nosníku, výztuž podélné spáry zkorodovaná, beton podélné spáry nekvalitní, st. V
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Obr. č. 24 - Pohled do nosníku, zazděný konec
dutiny, z I-nosníků prosakuje voda v podobě
krápníků - stalaktity, stalagmity, přes spáry /trhliny v horní části, chybí izolace pod chodníkem.
Možné promáčení i spodní spára - st. V

Obr. č. 26 - Koncový nosník s obnaženou výztuží
v obou směrech bez krytí, z hlediska oslabení st.
VII

Obr. č. 25 - Pohled na zanešenou kanalizační
vpust a neočištěný mostní závěr - zanedbaná
údržba - st. IV

Obr. č. 27 - Spárou zatéká voda a promáčí okolí,
je zasažena betonářská výztuž, zatím nedochází
k odpadávání betonu chybí nebo je vadná izolace, st. V

Zdroje:
ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací (r.2011, 2016)
ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací
Mostní a silniční vývoj, Ing. Jan Kryštof - foto
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stavebně-technické průzkumy
speciálními diagnostickými metodami
výškové a směrové zaměření konstrukce






nedestruktivní a destruktivní zkoušky kvality betonu

nedestruktivní zjišťování polohy, krytí a průřezu betonářské oceli

stanovení korozního napadení betonu a výztuže, hodnocení stupně
karbonatace a hloubky neutralizace

Komplexní diagnostika


prohlídky mostních objektů (běžné, kontrolní, hlavní, mimořádné)


stanovení charakteristik materiálů a stupně poškození



určení stavebního stavu mostu

statické zatěžovací zkoušky mostů

zjišťování vad, poruch a pasportizace





zhotovení aktuálního dokumentu

Projekční činnost




projektování mostních staveb

projekty oprav a rekonstrukcí mostů

projekty a sanace betonových konstrukcí

Soudní znalectví



v oboru stavebnictví

odvětví inženýrské a průmyslové stavby


specializace betonové konstrukce

Výpočty a přepočty


statické výpočty stavebních konstrukcí


stanovení zatížitelnosti mostů

Stavební dozor
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